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(Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező)
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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 987/2009/EK RENDELETE
(2009. szeptember 16.)
a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK rendelet végrehajtására
vonatkozó eljárás megállapításáról
(EGT- és Svájc-vonatkozású szöveg)
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

(3)

Az elektronikus kommunikáció megfelelő eszköze a tagál
lami intézmények közötti gyors és megbízható adatcseré
nek. Az adatok elektronikus feldolgozása várhatóan
hozzájárul ahhoz, hogy az eljárások minden érintett szá
mára gyorsabbá váljanak. Az érintett személyek számára
lehetővé kell tenni, hogy élhessenek a személyes adatok
kezelése és szabad mozgása tekintetében a természetes sze
mélyek védelméről szóló közösségi rendelkezésekben
meghatározott valamennyi biztosíték által nyújtott
előnyökkel.

(4)

A 883/2004/EK rendelet végrehajtásában valószínűleg
részt vevő tagállami szervek adatainak – beleértve az elekt
ronikus adatokat is – olyan formában történő rendelke
zésre bocsátása, amely lehetővé teszi azok valós idejű
frissítését, megkönnyíti a tagállami intézmények közötti
információcserét. Ez a megközelítés, amely a tisztán tény
beli információk helytállóságát helyezi a középpontba,
valamint azok azonnali elérhetőségét a polgárok számára,
egyike az e rendelet által bevezetendő jelentős egyszerűsítő
intézkedéseknek.

(5)

A szociális biztonsági rendszerek összehangolására vonat
kozó szabályok végrehajtására szolgáló összetett eljárások
lehető legzavartalanabb működése és az eljárások haté
kony irányítása az e rendelet 4. mellékletének haladékta
lan felülvizsgálatára szolgáló rendszert igényel. Az erre
irányuló rendelkezések előkészítése és alkalmazása szoros
együttműködést követel meg a tagállamok és a Bizottság
között, továbbá – tekintve a késedelem állampolgárokra és
a közigazgatásra gyakorolt hatásait – e rendelkezéseket
gyorsan kell végrehajtani. A Bizottságot ezért fel kell hatal
mazni egy adatbázis létrehozására és kezelésére, valamint
biztosítani kell, hogy az legalább e rendelet hatálybalépé
sének időpontjától működőképes legyen. A Bizottságnak
lépéseket kell tennie különösen a 4. mellékletben felsorolt
adatoknak az adatbázisba való bevitele érdekében.

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és külö
nösen annak 42. és 308. cikkére,
tekintettel a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szó
ló, 2004. április 29-i 883/2004/EK európai parlamenti és tanácsi
rendeletre (1) és különösen annak 89. cikkére,
tekintettel a Bizottság javaslatára,
tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság
véleményére (2),
a Szerződés 251.
megfelelően (3),

cikkében

megállapított

eljárásnak

mivel:
(1)

(2)

A 883/2004/EK rendelet korszerűsíti a tagállamok nemzeti
szociális biztonsági rendszereinek koordinálására vonat
kozó szabályokat, megállapítva a végrehajtáshoz szüksé
ges intézkedéseket és eljárásokat és egyszerűsítve azokat
minden érintett szereplő számára. A végrehajtási szabályo
kat meg kell állapítani.
A szociális biztonsági intézmények közötti eredményesebb
és szorosabb együttműködés kulcsfontosságú tényező
abból a szempontból, hogy a 883/2004/EK rendelet hatá
lya alá tartozó személyek a lehető legrövidebb idő alatt és
optimális feltételek mellett élhessenek jogaikkal.

(1) HL L 166., 2004.4.30., 1. o.
(2) HL C 324., 2006.12.30.,. 59. o..
(3) Az Európai Parlament 2008. július 9-i véleménye (a Hivatalos Lapban
még nem tették közzé), a Tanács 2008. december 17-i közös állás
pontja (HL C 38. E, 2009.2.17., 26. o.) és az Európai Parlament 2009.
április 22-i álláspontja. A Tanács 2009. július 27-i határozata.
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(6)

Bizonyos eljárások megerősítése révén nagyobb jogbizton
ságot és átláthatóságot kell biztosítani a 883/2004/EK ren
delet alkalmazói számára. Például az egyes kötelezettségek
teljesítésére vagy bizonyos adminisztratív feladatok végre
hajtására szabott határidőknek elő kell segíteniük a bizto
sított személyek és az intézmények közötti kapcsolatok
tisztázását és strukturálását.

(7)

Az e rendelet hatálya alá tartozó személyeknek az illetékes
intézménytől időben választ kell kapniuk kéréseikre. A
választ legkésőbb a kérdéses tagállam társadalombiztosítási
jogszabályaiban előírt határidőkön belül kell megadni,
amennyiben ilyen határidők léteznek. Kívánatos lenne,
hogy azon tagállamok, amelyek társadalombiztosítási jog
szabályai nem írnak elő ilyen határidőket, fontolóra vegyék
azok elfogadását, és azt, hogy szükség esetén az ilyen
határidőket az érintett személyek számára hozzáférhetővé
tegyék.

(8)

(13)

A rendeletben szereplő intézkedések és eljárások célja a
munkavállalók és munkanélküli személyek mobilitásának
előmozdítása. Egy teljesen munkanélkülivé vált határ menti
munkavállaló rendelkezésre állhat a lakóhelye szerinti
ország, valamint azon tagállam foglalkoztatási szolgálatá
nál is, ahol utoljára tevékenykedett. Ugyanakkor mindkét
esetben kizárólag a lakóhelye szerinti tagállamtól igényel
het ellátást.

(14)

Bizonyos egyedi szabályokra és eljárásokra van szükség
azon alkalmazandó jogszabályok meghatározása céljából,
amelyek figyelembe veszik azokat az időszakokat, amelye
ket a biztosított személyek a különböző tagállamokban a
gyermeknevelésre fordítottak.

(15)

Bizonyos eljárásoknak tükrözniük kell a költségek tagálla
mok közötti kiegyensúlyozott megosztásának követelmé
nyét is. Különösen a betegbiztosítás területén, az ilyen
eljárásoknak figyelembe kell venniük egyrészről azon
tagállamok helyzetét, amelyek az abból adódó költségeket
viselik, hogy a biztosított személyek számára hozzáférést
biztosítanak egészségügyi rendszerükhöz, másrészről
pedig azon tagállamokét, amelyeknek intézményei a biz
tosítottjaik által a lakóhelyüktől eltérő tagállamban kapott
természetbeni ellátások költségét viselik.

(16)

A 883/2004/EK rendelet egyedi összefüggésrendszerében
tisztázni kell a tervezett gyógykezelések – nevezetesen, a
biztosított személy által a biztosítása vagy lakóhelye sze
rinti tagállamtól eltérő tagállamban igénybe vett kezelések
– részeként nyújtott természetbeni betegségi ellátások költ
ségeinek viselésére vonatkozó feltételeket. Meg kell hatá
rozni a biztosított előzetes engedélykérési kötelezettségeit
csakúgy, mint az intézménynek a beteggel szembeni köte
lezettségeit az engedélyezési feltételek tekintetében. Az
engedély alapján másik tagállamban kapott ellátások költ
ségeinek felszámíthatóságával kapcsolatos következmé
nyeket szintén pontosítani kell.

(17)

Ez a rendelet és különösen az illetékes tagállamon kívüli
tartózkodásra, valamint a tervezett gyógykezelésre vonat
kozó rendelkezések nem akadályozzák meg a kedvezőbb
nemzeti rendelkezések alkalmazását, különösen a más
tagállamban
felmerült
költségek
megtérítésének
tekintetében.

(18)

Az ezen követelések tagállami intézmények közötti kifize
téséhez szükséges idő csökkentése céljából elengedhetetlen
a szigorúbb eljárások bevezetése annak érdekében, hogy az
információcsere során fennmaradjon a bizalom, és teljesül
jön a tagállamok szociális biztonsági rendszereinek haté
kony és eredményes igazgatása iránti igény. Ezért meg kell
erősíteni a betegségi és munkanélküli-ellátásokhoz kapcso
lódó követelések feldolgozására vonatkozó eljárásokat.

(19)

A behajtás eredményességének fokozása és a koordinációs
szabályok zavartalan működésének érdekében meg kell
erősíteni az intézmények között a szociális biztonsági
követelések behajtására vonatkozó kölcsönös segítségnyúj
tással kapcsolatos eljárásokat. Az eredményes behajtás egy
ben a visszaélések és csalások megelőzésének és
kezelésének is eszköze, és a szociális biztonsági rendsze
rek fenntarthatósága biztosításának módja. Ez azzal jár,

A tagállamoknak, azok illetékes hatóságainak, valamint a
szociális biztonsági intézményeknek rendelkezniük kell
azzal a lehetőséggel, hogy egymás között megállapodjanak
az általuk eredményesebbnek és a saját szociális biztonsági
rendszereik körülményeinek leginkább megfelelőnek ítélt
egyszerűsített eljárásokról és igazgatási intézkedésekről. Az
ilyen megállapodások azonban nem érinthetik a
883/2004/EK rendelet hatálya alá tartozó személyek jogait.

(9)

A szociális biztonság területére jellemző összetettség a
tagállamok minden intézményétől a biztosítottak támoga
tására irányuló különös erőfeszítést követel annak elkerü
lése érdekében, hogy szankciókkal sújtsák azokat, akik
nem juttatták el a kérelmüket vagy bizonyos információ
kat a 883/2004/EK rendeletben és az e rendeletben megha
tározott szabályok és eljárások alapján az e kérelem
kezelésére felhatalmazott intézménynek.

(10)

Az illetékes intézmény – azaz amely jogszabályai alkalma
zandók, vagy amelynek bizonyos ellátásokat ki kell fizet
nie – meghatározásához a biztosított és családtagjai
objektív helyzetét egynél több tagállam intézményeinek
kell megvizsgálnia. Annak érdekében, hogy az érintett sze
mély az intézmények közötti szükséges kommunikáció
időtartama alatt kellő védelemben részesüljön, gondos
kodni kell arról, hogy ideiglenes jelleggel valamely szociá
lis biztonsági rendszer tagja legyen.

(11)

A tagállamoknak együtt kell működniük az e rendelet és a
883/2004/EK rendelet hatálya alá tartozó személyek lakó
helyének megállapítása érdekében, és vita esetén minden
vonatkozó ismérvet figyelembe kell venni a vita megoldása
érdekében. Ez magában foglalhatja az e rendelet megfelelő
cikkében említett kritériumok figyelembevételét.

(12)

Az e rendelet által meghatározott számos intézkedésnek és
eljárásnak az a célja, hogy nagyobb átláthatóságot biztosít
son a tagállamok által a 883/2004/EK rendelet kereté
ben alkalmazandó előírások vonatkozásában. Ezek az
intézkedések és eljárások az Európai Közösségek Bírósá
gának ítélkezési gyakorlatából, az igazgatási bizottság
határozataiból, valamint a Szerződésben meghatározott
alapvető szabadságok keretén belül a szociális biztonsági
rendszerek koordinálásának több mint harmincéves
tapasztalatából erednek.

2009.10.30.
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hogy új eljárásokat kell elfogadni az egyes lefölözésekből,
vámokból, adókból és egyéb intézkedésekből eredő köve
telések behajtására irányuló kölcsönös segítségnyújtásról
szóló, 2008. május 26-i 2008/55/EK tanácsi irányelv (1)
egyes meglévő rendelkezései alapján. Az ilyen új behajtási
eljárásokat, a tapasztalatok alapján öt évvel a bevezetést
követően felül kell vizsgálni, és szükség szerint ki kell iga
zítani, különösen azok teljes körű működőképességének
biztosítása érdekében.

alapuló kapcsolatnak. A tájékoztatásnak az adminisztratív
eljárásokkal kapcsolatos iránymutatásokra is ki kell terjed
nie. A helyzettől függően az érintett személyek körébe tar
tozhatnak a biztosított személyek, családtagjaik és/vagy
azok túlélői, vagy más személyek.
(23)

Mivel e rendelet célját – nevezetesen a személyek szabad
mozgása eredményes gyakorlásának biztosítására irányuló
koordinációs intézkedések elfogadását – a tagállamok nem
tudják kielégítően megvalósítani, és ezért az a rendelet lép
téke és hatásai miatt közösségi szinten jobban megvalósít
ható, a Közösség intézkedéseket hozhat a Szerződés
5. cikkében foglalt szubszidiaritás elvének megfelelően. Az
említett cikkben foglalt arányosság elvének megfelelően ez
a rendelet nem lépi túl az e cél eléréséhez szükséges
mértéket.

(24)

E rendeletnek a szociális biztonsági rendszereknek a
Közösségen belül mozgó munkavállalókra és családtagja
ikra történő alkalmazásáról szóló 1408/71/EGK rendelet
végrehajtására vonatkozó szabályok megállapításáról szó
ló, 1972. március 21-i 574/72/EGK tanácsi rendelet (2)
helyébe kell lépnie,

A jogosulatlanul felvett ellátások behajtására, az ideiglenes
folyósítások és járulékok behajtására és a beszámítással és
a behajtással kapcsolatos segítségnyújtásra vonatkozó
rendelkezések alkalmazásában a megkeresett tagállam jog
hatósága a végrehajtási intézkedésekkel kapcsolatos cselek
ményekre korlátozódik. Minden más cselekmény a
megkereső tagállam joghatósága alá tartozik.

(20)

(21)

A megkeresett tagállamban hozott végrehajtási intézkedé
sek nem jelentik azt, hogy az adott tagállam elismeri a
követelés tárgyát vagy alapját.

(22)

Az érintett személyek tájékoztatása jogaikról és a kötele
zettségeikről kulcsfontosságú eleme az illetékes hatóságok
kal és a tagállami intézményekkel fenntartott, bizalmon
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ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

I. CÍM
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

iii. intelligens útválasztás olyan szoftver segítségével, amely
lehetővé teszi az automatikus ellenőrzést és útválasztást
(például mesterségesintelligencia-alkalmazás) és/vagy
emberi beavatkozás;

I. FEJEZET

Fogalommeghatározások

1. cikk
Fogalommeghatározások
(1)

„összekötő szerv”: valamely tagállam illetékes hatósága által
az alaprendelet 3. cikkében említett egy vagy több szociális
biztonsági ágazat tekintetében kijelölt szervezet, amelynek
feladata az alaprendelet és a végrehajtási rendelet alkalmazá
sának céljával kapcsolatos tájékoztatási és segítségnyújtási
kérelmekre való válaszadás, és a végrehajtási rendelet IV.
címe alapján ráruházott feladatok ellátása;

c)

„dokumentum”: az adathordozótól függetlenül, szerkezeténél
fogva elektronikus úton történő adatcserére alkalmas adat
csoport, amelynek közlése az alaprendelet és a végrehajtási
rendelet megvalósulása érdekében szükséges;

d)

„strukturált elektronikus dokumentum”: a tagállamok közötti
elektronikus információcsere céljára tervezett strukturált
dokumentum;

e)

„elektronikus úton történő továbbítás”: elektronikus adatke
zelési eszközök (beleértve a digitális tömörítést is) útján tör
ténő adattovábbítás vezetéken, rádión, optikai vagy más
elektromágneses eljárással;

E rendelet alkalmazásában:

a)

„alaprendelet”: a 883/2004/EK rendelet;

b)

„végrehajtási rendelet”: ez a rendelet; valamint

c)

az alaprendeletben meghatározott fogalmak alkalmazandók.

(2) Az (1) bekezdésben említett fogalommeghatározásokon
kívül:
a)

b)

„hozzáférési pont”: az alábbi funkciókat ellátó szerv:
i.

elektronikus kapcsolattartó pont;

ii.

automatikus útválasztás a cím alapján;

(1) HL L 150., 2008.6.10., 28. o.

(2) HL L 74., 1972.3.27., 1. o.
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„könyvvizsgáló bizottság”: az alaprendelet 74. cikkében emlí
tett szerv.
II. FEJEZET

Az együttműködésre és az adatcserére vonatkozó
rendelkezések
2. cikk
Az intézmények közötti adatcsere hatálya és szabályai
(1)
A végrehajtási rendelet alkalmazásában a tagállami hatósá
gok és intézmények és az alaprendelet hatálya alá tartozó szemé
lyek közötti kommunikációnak különösen a fogyatékkal élők és
az idősek számára biztosított közszolgálatiság, hatékonyság, aktív
segítségnyújtás, gyors szolgáltatásnyújtás és hozzáférhetőség –
ideértve az e-hozzáférhetőséget is – elvein kell alapulnia.
Az intézmények haladéktalanul rendelkezésre bocsátanak
(2)
vagy kicserélnek minden olyan adatot, amely azon személyek
jogainak és kötelezettségeinek megállapításához és meghatározá
sához szükséges, akikre az alaprendeletet alkalmazni kell. A tag
állami intézmények közötti adatközlés közvetlenül, maguk az
intézmények között, vagy közvetve, az összekötő szerven keresz
tül történik.
(3)
Amennyiben egy személy tévedésből a végrehajtási rende
let alapján kijelölt intézmény szerinti tagállamtól eltérő tagállam
területén lévő intézménybe küldött információt, dokumentumo
kat vagy igényeket, úgy ezen információt, dokumentumokat vagy
igényeket az első intézménynek haladéktalanul továbbítania kell
a végrehajtási rendelet alapján kijelölt intézménynek, feltüntetve
azt az időpontot, amikor azokat eredetileg benyújtották. Az
utóbbi intézményre nézve ez az időpont kötelező. Mindazonáltal
valamely tagállam intézményei nem vonhatók felelősségre, illetve
az általuk hozott határozat nem tekinthető a mulasztásuk folytán
hozott határozatnak kizárólag a más tagállamok intézményei
általi késedelmes információ-, dokumentum- vagy igényléstováb
bítás miatt.
(4) Amennyiben az adatok továbbítása közvetve, a rendeltetési
hely tagállamának összekötő szervén keresztül történik, az igény
lésekre való válaszadás határidejét az igénynek az összekötő szerv
általi kézhezvétele napjától kell számítani, úgy tekintve, mintha
ezen tagállam intézménye vette volna őket kézhez.
3. cikk
Az érintett személyek és az intézmények közötti
adatcserék hatálya és szabályai
(1) A tagállamok biztosítják, hogy az érintett személyeknek –
jogaik érvényesítésének lehetővé tétele érdekében – rendelkezésre
bocsássák a szükséges információkat az alaprendelet és a végre
hajtási rendelet által bevezetett változtatásokról való tájékoztatá
suk érdekében. A tagállamok a szolgáltatások felhasználóbarát
jellegéről is rendelkeznek.
(2)
Bármely, az alaprendelet hatálya alá tartozó személy köte
les továbbítani a megfelelő intézménynek minden tájékoztatást,
dokumentumot vagy bizonyítékot, amely a helyzete, a családja
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helyzete, továbbá a jogai és kötelezettségei megállapításához,
azok fenntartásához, valamint az alkalmazandó jog és az annak
alapján fennálló kötelezettségei meghatározásához szükséges.
(3) Amikor a tagállamok jogszabályaik alapján, az alaprende
let végrehajtása érdekében ezeket az adatokat összegyűjtik, továb
bítják vagy feldolgozzák, biztosítaniuk kell, hogy az érintett
személyek teljes mértékben gyakorolhassák a személyes adatok
védelméhez kapcsolódó jogaikat, a személyes adatok kezelése és
az adatok szabad mozgása tekintetében a magánszemélyek védel
mére vonatkozó közösségi rendelkezések betartásával.
(4) Az alaprendelet és a végrehajtási rendelet alkalmazása által
megkívánt mértékben az illetékes intézmények a kérdéses tag
állam jogszabályaiban előírt valamennyi határidőn belül minél
hamarabb és minden esetben továbbítják az információkat és kiál
lítják a dokumentumokat az érintett személyek számára.
A megfelelő intézménynek közvetlenül, illetve a lakóhely vagy
tartózkodási hely szerinti tagállam összekötő szervén keresztül
értesítenie kell döntéséről a más tagállamban lakó vagy tartóz
kodó igénylőt. Az ellátás elutasítása esetén meg kell neveznie az
elutasítás okait, a jogorvoslati lehetőségeket és fellebbezési határ
időket. E határozat egy példányát megküldik a többi érintett intéz
mény számára.
4. cikk
Az adatcserék formátuma és módja
(1) Az igazgatási bizottság megállapítja a dokumentumok és a
strukturált elektronikus dokumentumok szerkezetét, tartalmát,
formátumát és a kicserélésükre vonatkozó részletes
megállapodásokat.
(2) Az intézmények vagy a kapcsolattartási szervezetek közötti
adattovábbítás elektronikus úton történik, közvetlenül vagy köz
vetve, a hozzáférési pontokon keresztül, egy közös, biztonságos
kereten belül, amely alkalmas az adatok titkosságának és az adat
csere védelmének biztosítására.
(3) Az érintett személyekkel való kapcsolattartás során a meg
felelő intézmények az adott esetnek megfelelő megállapodást
alkalmazzák, és amennyire lehetséges, előnyben részesítik az
elektronikus eszközök alkalmazását. Az igazgatási bizottság meg
állapítja az információk, dokumentumok vagy határozatok elekt
ronikus úton, az érintett személy részére történő megküldésére
vonatkozó gyakorlati intézkedéseket.
5. cikk
Más tagállamban kiállított dokumentumok és bizonyítékok
jogi értéke
(1) A valamely tagállam intézménye által az alaprendelet és a
végrehajtási rendelet alkalmazása céljából egy személy helyzeté
nek bemutatására kiállított dokumentumokat, valamint a doku
mentumok kiállításának alapjául szolgáló bizonyítékokat a többi
tagállam intézményei mindaddig elfogadják, amíg azokat a kiál
lító tagállam vissza nem vonja vagy érvénytelenné nem
nyilvánítja.
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(2) Amennyiben a dokumentum érvényessége vagy az abban
szereplő bejegyzések alapját képező tények pontossága tekinteté
ben kétség merül fel, a dokumentumot átvevő tagállami intéz
mény kéri a kiállító intézménytől a szükséges pontosításokat,
valamint adott esetben a dokumentum visszavonását. A kiállító
intézmény felülvizsgálja a dokumentum kiállításának alapját
képező indokokat és szükség esetén visszavonja a
dokumentumot.

(3)
Amennyiben az érintett intézmények vagy hatóságok
között nem születik megállapodás, az ügyet az illetékes hatósá
gokon keresztül az igazgatási bizottság elé lehet terjeszteni, leg
korábban egy hónappal azon napot követően, amikor az (1) vagy
a (2) bekezdésben említett álláspontbeli különbség felmerült. Az
igazgatási bizottság hat hónapon belül azon napot követően,
hogy az ügyet elé terjesztették, megkísérli az álláspontok
összeegyeztetését.

(3) A (2) bekezdés értelmében az érintett személy által szolgál
tatott információ, a dokumentum vagy bizonyíték megalapozott
sága vagy az azokban szereplő bejegyzések alapját képező tények
tekintetében felmerült kétség esetén a tartózkodási vagy lakóhely
szerinti intézmény az illetékes intézmény kérésére – ha ez lehet
séges – elvégzi ezen információ vagy dokumentum szükséges
ellenőrzését.

(4) Amennyiben megállapítják, hogy nem az ideiglenes tagság
szerinti tagállam jogszabályai alkalmazandók, vagy ha az ellátást
ideiglenes alapon nyújtó intézmény nem az illetékes intézmény,
az illetékesnek bizonyuló intézményt – visszaható hatállyal, úgy
tekintve, mintha az álláspontbeli különbség nem állt volna fenn –
az ideiglenes tagság időpontjától vagy a kérdéses ellátás első idei
glenes folyósításától kezdődően illetékesnek kell tekinteni.

(4) Amennyiben az érintett intézmények között nem születik
megállapodás, az ügyet az illetékes hatóságokon keresztül az igaz
gatási bizottság elé lehet terjeszteni, legkorábban egy hónappal
azon napot követően, hogy a dokumentumot kézhez vevő intéz
mény benyújtotta a kérelmet. Az igazgatási bizottság hat hóna
pon belül azon napot követően, hogy az ügyet elé terjesztették,
megkísérli az álláspontok összeegyeztetését.

(5) Szükség esetén az illetékesként megjelölt intézmény és az
az intézmény, amely ideiglenesen folyósított pénzbeli ellátásokat
vagy amelynek ideiglenesen járulékokat fizettek, a végrehajtási
rendelet IV. címének III. fejezetében szereplő szabályoknak meg
felelően rendezi az érintett személy pénzügyi helyzetét az ideig
lenesen befizetett járulékok és adott esetben az ideiglenesen
folyósított pénzbeli ellátások tekintetében.

6. cikk

Az illetékes intézmény a végrehajtási rendelet IV. címével össz
hangban a valamely intézmény által a (2) bekezdéssel összhang
ban ideiglenesen nyújtott valamennyi természetbeni ellátást
megtéríti.

Jogszabályok ideiglenes alkalmazása és ellátások ideiglenes
nyújtása
(1)
Ha a végrehajtási rendelet eltérően nem rendelkezik,
amennyiben az alkalmazandó jogszabályok azonosítása tekinte
tében két vagy több tagállam intézményeinek vagy hatóságainak
álláspontja eltér, az érintett személyre átmenetileg e tagállamok
valamelyikének jogszabályait kell alkalmazni, az elsőbbséget az
alábbiak szerint megállapítva:
a)

ha a munkavállalói vagy önálló vállalkozói tevékenység gya
korlása kizárólag egy tagállamban történik, azon tagállam
jogszabályai alkalmazandók, ahol a személy munkavállalói
vagy önálló vállalkozói tevékenységét ténylegesen gyakorolja;

b)

ha az érintett személy a tevékenysége vagy tevékenységei egy
részét a lakóhelye szerinti tagállamban gyakorolja, vagy ha
nem gyakorol munkavállalói vagy önálló vállalkozói tevé
kenységet vagy tevékenységeket, a lakóhely szerinti tagállam
jogszabályai alkalmazandók;

c)

ha az érintett személy két vagy több tagállamban gyakorol
tevékenységet vagy tevékenységeket, akkor azon tagállam
jogszabályai alkalmazandók, amelyben először kérték az
adott tagállam jogának alkalmazását.

Amennyiben két vagy több tagállam intézményei vagy
(2)
hatóságai között véleménykülönbség alakul ki azzal kapcsolatban,
hogy melyik intézménynek kell pénzbeli vagy természetbeni ellá
tást nyújtania, az az érintett személy, aki, ha nem merült volna fel
vita, jogosult lenne az ellátások igénylésére, ideiglenesen jogosult
a lakóhelye szerinti intézmény által alkalmazott jog által előírt
ellátásra, vagy – ha az érintett személy nem az érintett tagállamok
valamelyikének területén rendelkezik lakóhellyel – az azon intéz
mény által alkalmazott jogszabályokban előírt ellátásra, amelyhez
a kérelmet először benyújtották.

7. cikk
Az ellátások és járulékok ideiglenes számítása
(1)
A végrehajtási rendelet eltérő rendelkezése hiányában, ha
egy személy az alaprendelettel összhangban ellátásra jogosult
vagy járulékfizetésre kötelezett, és az illetékes intézmény nem ren
delkezik a másik tagállambeli helyzetre vonatkozó valamennyi, az
ellátás vagy a járulék végleges összegének kiszámításához szüksé
ges információval, ezen intézmény az ellátást az érintett személy
kérelmére ideiglenesen megadja, illetve ideiglenes járulékot szá
mít ki, ha a kiszámítás az intézmény rendelkezésére álló informá
ciók alapján lehetséges.
(2) A kérdéses ellátás vagy járulék új számítását azonnal el kell
készíteni, amint az érintett intézmény hozzájutott valamennyi
szükséges bizonyítékhoz vagy igazoló dokumentumhoz.
III. FEJEZET

Az alaprendelet további általános végrehajtási rendelkezései
8. cikk
Két vagy több tagállam közötti igazgatási megállapodások
(1) A végrehajtási rendelet rendelkezései az alaprendelet 8. cik
kének (1) bekezdésében említett egyezmények alkalmazására
vonatkozó megállapodások rendelkezései helyébe lépnek, kivéve
azon rendelkezéseket, amelyek az alaprendelet II. mellékletében
említett egyezményekre vonatkozó megállapodásokat érintik,
amennyiben az említett megállapodások rendelkezései szerepel
nek a végrehajtási rendelet 1. mellékletében.
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(2)
A tagállamok szükség esetén az alaprendelet 8. cikkének
(2) bekezdésében említett egyezmények alkalmazására vonatkozó
megállapodásokat köthetnek egymás között, amennyiben e meg
állapodások nem sértik az érintett személyek jogait és kötelezett
ségeit, és szerepelnek a végrehajtási rendelet 1. mellékletében.

9. cikk
Hatóságok és intézmények közötti további eljárások

b)
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a személy helyzete, beleértve az alábbiakat:
i.

a személy által gyakorolt bármely tevékenység jellege és
sajátos jellemzői, különösen a tevékenység gyakorlásá
nak szokásos helye, a tevékenység stabilitása és a mun
kaszerződés időtartama;

ii.

a személy családi állapota és családi kötelékei;

iii. nem jövedelemszerző tevékenységek gyakorlása;
(1)
Két vagy több tagállam, illetve azok illetékes hatóságai a
végrehajtási rendeletben előírtaktól eltérő eljárásokban is megál
lapodhatnak, amennyiben ezek az eljárások nem sértik az érintett
személyek jogait vagy kötelezettségeit.

iv. tanulók esetében a jövedelmük forrása;
v.

(2)
Az e célból kötött megállapodásokat az igazgatási bizott
ság tudomására kell hozni, és azokat a végrehajtási rendelet 1.
mellékletében fel kell sorolni.
(3)
A két vagy több tagállam között ugyanezen célból kötött
végrehajtási megállapodásokban foglalt olyan rendelkezéseket,
illetve a (2) bekezdésben említett rendelkezésekhez hasonló olyan
rendelkezéseket, amelyek a végrehajtási rendelet hatálybalépését
megelőző napon hatályosak és az 574/72/EGK rendelet 5. mel
lékletének részét képezik, továbbra is alkalmazni kell az ezen
tagállamok közötti kapcsolatok céljából, amennyiben azokat a
végrehajtási rendelet 1. melléklete is tartalmazza.

a személy lakhatási körülményei, különösen a lakás
állandósága;

vi. a tagállam, amelyben a személy adózási szempontból
lakóhellyel rendelkezik.
(2) Amennyiben az (1) bekezdésben szereplő, releváns ténye
ken alapuló különböző ismérvek figyelembevétele nem vezet az
intézmények közötti megállapodáshoz, a személynek az e tények
ből és körülményekből, különösen a személy adott területre köl
tözésének indokaiból kikövetkeztethető szándékát kell
meghatározónak tekinteni a tényleges lakóhelyének megállapítása
tekintetében.

12. cikk
10. cikk

Időszakok összesítése

Az ellátások halmozódásának megakadályozása
Az alaprendelet egyéb rendelkezései ellenére, amennyiben a két
vagy több tagállam jogszabályai alapján járó ellátásokat kölcsö
nösen csökkentik, felfüggesztik vagy visszavonják, azokat az
összegeket, amelyeket az érintett tagállamok jogszabályai által
előírt csökkentési, felfüggesztési vagy eltörlési szabályok szigorú
alkalmazása esetén nem fizetnének ki, el kell osztani a csökken
tendő, felfüggesztendő vagy visszavonandó ellátások számával.

11. cikk
A lakóhely meghatározásának elemei
(1) Amennyiben két vagy több tagállam intézményeinek állás
pontja eltér az alaprendelet hatálya alá tartozó személy lakóhe
lyének meghatározását illetően, ezen intézmények közös
megegyezéssel meghatározzák az érintett személy érdekeltsé
geinek központját, a releváns tényekre vonatkozóan rendelke
zésre álló összes információ átfogó értékelése alapján, amely adott
esetben az alábbiakat tartalmazhatja:
a)

az érintett tagállamok területén való jelenlét időtartama és
folyamatossága;

(1) Az alaprendelet 6. cikke alkalmazásában az illetékes intéz
mény kapcsolatba lép azon tagállam intézményeivel, amely jog
szabályainak hatálya alá az érintett személy szintén tartozott, az
utóbbi jogszabályai alapján megszerzett valamennyi időszak meg
határozása érdekében.
A valamely tagállam jogszabályai alapján megszerzett
(2)
vonatkozó biztosítási, munkavállalási, önálló vállalkozói vagy
helybenlakási időszakokat hozzá kell adni a bármely más tagállam
jogszabályai alapján megszerzett ilyen jellegű időszakokhoz,
amennyiben az az alaprendelet 6. cikkének alkalmazása céljából
szükséges, feltéve, hogy ezek az időszakok nem fedik egymást.
(3)
Amennyiben a biztosítási vagy helyben lakási időszak,
amelyet valamely tagállam jogszabályai alapján kötelező biztosí
tás keretében szereztek meg, egybeesik egy másik tagállam jog
szabályai alapján önkéntes vagy szabadon választható
folytatólagos biztosítás keretében megszerzett biztosítási időszak
kal, csak a kötelező biztosítás alapján megszerzett időszakot kell
figyelembe venni.
Amennyiben a valamely tagállam jogszabályai alapján
(4)
megszerzett biztosítási vagy helybenlakási, egyenértékűnek nem
minősülő időszak egybeesik egy másik tagállam jogszabályai sze
rint egyenértékűnek minősülő időszakkal, kizárólag a nem egyen
értékű időszakot kell figyelembe venni.
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(5) Bármely, kettő vagy több tagállam jogszabályai alapján
egyenértékűnek tekintett időszakot csak azon tagállam intézmé
nye veszi figyelembe, amely jogszabályainak hatálya alá az érin
tett személy az említett időszak előtt utoljára kötelezően tartozott.
Abban az esetben, ha az érintett személy az említett időszak előtt
nem tartozott kötelezően valamely tagállam jogszabályainak hatá
lya alá, azon tagállam intézménye veszi figyelembe az említett
időszakot, amely jogszabályainak hatálya alá az érintett személy
az említett időszak után először tartozott kötelezően.

c)

Az időszakok átváltásának szabályai
(1)
Amennyiben a valamely tagállam jogszabályai alapján
megszerzett időszakokat egy másik tagállam jogszabályaiban
megállapítottól eltérő egységekben fejezik ki, az alaprendelet
6. cikke szerinti összesítés céljából szükséges átváltást a következő
szabályok szerint kell elvégezni:

1 hónap
nak
megfelelő
időtartam

1 hétnek
megfelelő
időtartam

1 negyed
évnek
megfelelő
időtartam

Napok
maximális
száma egy
naptári
évben

5 nap

9 óra

5 nap

22 nap

66 nap

264 nap

6 nap

8 óra

6 nap

26 nap

78 nap

312 nap

7 nap

6 óra

7 nap

30 nap

90 nap

360 nap

ii.

egy év négy negyedévnek, 12 hónapnak vagy 52 hétnek
felel meg, és fordítva;

törtszámokban kifejezett időszakok esetében a számokat a
b) és c) pontban meghatározott szabályok alkalmazásával a
legközelebbi kisebb egész számra kell váltani. A tört éveket
hónapokra kell átváltani, kivéve, ha az adott rendszer negyed
éveken alapul;

e)

amennyiben az ezen bekezdés alapján végzett átváltás ered
ménye egy egység törtrésze, a legközelebbi magasabb egész
számot kell az e bekezdés szerinti átváltás eredményének
tekinteni.

Amennyiben az átváltandó időszakok megfelelnek az időszakok
azon tagállam jogszabályai szerinti éves maximális mennyiségé
nek, amelyben megszerezték őket, az (1) bekezdés alkalmazása
nem eredményezhet egy naptári éven belül rövidebb időszakokat,
mint az időszakoknak az érintett jogszabályok szerinti éves lehet
séges maximális mennyisége.

az időszakokat napokban kifejező rendszerek esetében a
napokról más egységekre, illetve fordítva történő átváltás,
valamint a napokon alapuló különböző rendszerek közötti
átváltás számítása az alábbi táblázat szerint történik:

1 napnak
megfelelő
időtartam

három hónap vagy tizenhárom hét egy negyedévnek
felel meg, és fordítva;

(2)
Az (1) bekezdés alkalmazása az egy naptári év alatt szer
zett időszakok teljes összegére vonatkozóan nem haladhatja meg
az (1) bekezdés b) albekezdésében foglalt táblázat utolsó oszlopá
ban jelzett napok számát, 52 hetet, 12 hónapot vagy négy
negyedévet.

az átváltás alapjául az azon tagállam intézménye által közölt
időszak szolgál, amelynek jogszabályai alapján az időszakot
megszerezték;

Rendszer
alapja

i.

d)

13. cikk

b)

az időszakokat a napoktól eltérő egységekben kifejező rend
szerek esetében:

iii. a hetek hónapokra való átváltása esetében, illetve for
dítva, a heteket és a hónapokat a hatnapos rendszerek
nek a b) pont táblázata szerinti átváltási szabályai szerint
kell napokra átváltani;

(6) Abban az esetben, ha nem lehet pontosan meghatározni azt
az időszakot, amelyben bizonyos biztosítási vagy helybenlakási
időszakokat egy tagállam jogszabályai alapján megszereztek,
vélelmezni kell, hogy ezek az időszakok nem fedik át egymást egy
másik tagállam jogszabályai alapján megszerzett biztosítási vagy
helybenlakási időszakokkal, és – ha az az érintett személy szá
mára előnyös – figyelembe kell őket venni, amennyiben ésszerűen
számításba vehetők.

a)
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(3) Az átváltást vagy egyetlen, valamennyi összesítetten közölt
időszakot lefedő műveletben kell végrehajtani, vagy minden egyes
év vonatkozásában, amennyiben az időszakokat éves alapon
közölték.
(4) Ha egy intézmény az időszakokat napokban fejezi ki, egy
úttal azt is jelzi, hogy az általa alkalmazott rendszer ötnapos, hat
napos vagy hétnapos.

II. CÍM
AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK MEGHATÁROZÁSA

14. cikk
Az alaprendelet 12. és 13. cikkére vonatkozó pontosítások

(1) Az alaprendelet 12. cikkének (1) bekezdése alkalmazásában
az „a személy, aki a tagállamok egyikében munkavállalóként végzi
tevékenységét egy munkáltató alkalmazásában, aki tevékenységeit
szokásosan abban a tagállamban végzi, és akit az említett mun
káltató egy másik tagállamba küld”, lehet olyan személy, akivel
egy másik tagállamba való kiküldetés céljából létesítettek

munkaviszonyt, feltéve, hogy az érintett személy – közvetlenül a
foglalkoztatás kezdetét megelőzően – már azon tagállam jogsza
bályainak hatálya alá tartozott, amelyben munkáltatója letelepe
dettnek tekinthető.

(2) Az alaprendelet 12. cikke (1) bekezdésének alkalmazásában
az „aki tevékenységeit szokásosan abban a tagállamban végzi”
kifejezés olyan munkáltatóra utal, aki a letelepedése szerinti tag
állam területén szokásos jelleggel a kizárólag belső igazgatási
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tevékenységektől eltérő érdemi tevékenységet folytat, figyelembe
véve az adott vállalkozás által folytatott tevékenységek minden
jellemző ismérvét. A releváns ismérveknek kapcsolódniuk kell az
egyes munkáltatók egyedi jellemzőihez és a tevékenységek valódi
jellegéhez.
(3) Az alaprendelet 12. cikke (2) bekezdésének alkalmazásában
a „szokásosan önálló vállalkozóként tevékenykedő olyan személy”
kifejezés olyan személyre utal, aki a letelepedése szerinti tagállam
területén szokásos jelleggel érdemi tevékenységet folytat. Különö
sen, a személynek egy bizonyos idő óta gyakorolnia kellett tevé
kenységét már azon nap előtt, amikor a cikk rendelkezéseiből
számára fakadó előnyöket igénybe kívánja venni, és bármely,
valamely másik tagállamban átmenetileg folytatott tevékenység
ideje alatt a letelepedése szerinti tagállamban teljesítenie kell a
tevékenysége gyakorlásához szükséges követelményeket, hogy
visszatértekor folytatni tudja azt.
(4) Az alaprendelet 12. cikke (2) bekezdésének alkalmazásában
az az ismérv, amely alapján megállapítható, hogy egy önálló vál
lalkozó által az egyik tagállamban megkezdett tevékenység
„hasonló”-e a rendesen gyakorolt önálló tevékenységhez, a tevé
kenység tényleges jellege, és nem az, hogy e tevékenység a másik
tagállamban esetlegesen foglalkoztatotti vagy önálló vállalkozói
tevékenységnek minősül.
(5) Az alaprendelet 13. cikke (1) bekezdésének alkalmazásában
a „két vagy több tagállamban szokásosan munkavállalóként tevé
kenykedő személy” különösen olyan személy, aki:
a)

b)

valamely tagállamban folytatott tevékenysége fenntartása
mellett egy vagy több másik tagállamban egyidejűleg külön
álló tevékenységet folytat, e különálló tevékenység időtarta
mától és jellegétől függetlenül;
két vagy több tagállamban egymással folyamatosan válta
kozó tevékenységeket folytat, az elhanyagolható tevékenysé
gek kivételével, tekintet nélkül a váltakozás gyakoriságára,
rendszeres vagy rendszertelen jellegére.

(6) Az alaprendelet 13. cikke (2) bekezdésének alkalmazásában
a „két vagy több tagállamban szokásosan önálló vállalkozóként
tevékenykedő személy” különösen olyan személy, aki két vagy
több tagállamban egyidejűleg vagy váltakozva egy vagy több
különálló, önálló vállalkozói tevékenységet folytat, tekintet nél
kül ezen tevékenységek jellegére.
Az (5) és (6) bekezdés hatálya alá tartozó tevékenységek
(7)
nek az alaprendelet 12. cikkének (1) és (2) bekezdése alá tartozók
tól való megkülönböztetése érdekében az egy vagy több tagállam
területén folytatott tevékenység időtartama (azaz állandó vagy
esetleges, illetve átmeneti jellege) a meghatározó. E célból az
összes releváns tényt, beleértve a munkavállalók esetében külö
nösen a munkavégzés munkaszerződésben megjelölt helyét, meg
kell vizsgálni.
(8) Az alaprendelet 13. cikke (1) és (2) bekezdésének alkalma
zásában a „munkavállalói vagy önálló vállalkozói tevékenység
lényeges része” valamely tagállamban való gyakorlása azt jelenti,
hogy a munkavállaló vagy önálló vállalkozó tevékenységeinek
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mennyiségileg jelentős részét ott gyakorolja, anélkül, hogy szük
ségszerűen e tevékenységek főbb részéről lenne szó.
Annak meghatározásakor, hogy a tevékenységek jelentős része
egy adott tagállamban zajlik-e, az alábbi iránymutató jellegű
ismérveket kell figyelembe venni:
a)

munkavállalói tevékenység esetén a munkaidőt és/vagy a
díjazást; valamint;

b)

önálló vállalkozói tevékenység esetén a forgalmat, a munka
időt, a nyújtott szolgáltatások számát és/vagy a jövedelmet.

A fent említett ismérvek tekintetében a 25 %-ánál kisebb arányú
megfelelés – amit átfogó értékelés keretében kell megállapítani –
azt jelzi, hogy a tevékenységek jelentős része nem az adott tagál
lamban folyik.
(9) Az alaprendelet 13. cikke (2) bekezdése b) pontjának alkal
mazásában egy önálló vállalkozó „érdekeltségeinek központját”
úgy kell meghatározni, hogy figyelembe veszik szakmai tevékeny
ségei valamennyi elemét, különösen az üzletvitel rögzített és
állandó helyét, a szokásos jelleget vagy a gyakorolt tevékenység
időtartamát, a nyújtott szolgáltatások számát, valamint az érin
tett személynek az összes körülményből kikövetkeztethető
szándékát.
(10) A (8) és (9) bekezdés szerint alkalmazandó jogszabályok
meghatározásához az érintett intézmények figyelembe veszik a
következő 12 naptári hónapra előre jelzett helyzetet.
(11) Abban az esetben, ha egy személy a munkavállalói tevé
kenységét két vagy több tagállamban, az Unió területén kívül lete
lepedett munkáltató számára végzi, és amennyiben ez a személy
valamely tagállamban rendelkezik lakóhellyel anélkül, hogy ott
érdemi tevékenységet folytatna, akkor a lakóhelye szerinti tag
állam jogszabályainak hatálya alá tartozik.

15. cikk
Az alaprendelet 11. cikke (3) bekezdése b) és d) pontjának,
valamint 11. cikke (4) bekezdésének és 12. cikkének
alkalmazására irányuló eljárás (az érintett intézmények
tájékoztatása)
(1) Amennyiben a végrehajtási rendelet 16. cikke másképp
nem rendelkezik, ha egy személy az alaprendelet II. címe szerint
illetékes tagállamtól eltérő tagállamban folytatja tevékenységét, a
munkáltató vagy – tevékenységét nem munkavállalóként gya
korló személy esetében –az érintett személy erről tájékoztatja –
lehetőleg előzetesen – az alkalmazandó jogszabályok szerinti tag
állam illetékes intézményét. Ezen intézmény az érintett személyre
az alaprendelet 11. cikke (3) bekezdésének b) pontja vagy
12. cikke szerint alkalmazandó jogszabályokra vonatkozó infor
mációt haladéktalanul hozzáférhetővé teszi az érintett személy és
a tevékenység gyakorlása szerinti tagállam illetékes hatósága
számára.
(2) Az (1) bekezdés értelemszerűen alkalmazandó az alapren
delet 11. cikke (3) bekezdése d) pontjának hatálya alá tartozó
személyekre.
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(3) Az alaprendelet 11. cikkének (4) bekezdése szerinti mun
káltató, akinek egy másik tagállam lobogója alatt közlekedő hajó
fedélzetén munkavállalója van, amennyiben lehetséges, előre tájé
koztatja annak a tagállamnak az illetékes intézményét, amelynek
jogszabályait a munkavállalóra alkalmazni kell. Az említett intéz
mény haladéktalanul hozzáférhetővé teszi az alaprendelet 11. cik
kének (4) bekezdése szerint az érintett személyre alkalmazandó
jogszabályokra vonatkozó információt az azon tagállam illetékes
hatósága által kijelölt intézmény részére, amelynek a lobogója
alatt közlekedő hajó fedélzetén a munkavállalót foglalkoztatni
fogják.

(6) Amennyiben az érintett személy elmulasztja közölni az
(1) bekezdésben említett információt, e cikket a lakóhelye szerinti
tagállam illetékes hatósága által kijelölt intézmény kezdeménye
zésére alkalmazni kell, amint az intézmény lehetőleg más érintett
intézményen keresztül tudomást szerez az adott személy
helyzetéről.

16. cikk

Az Európai Közösségek szerződéses személyzete a munkaszerző
dés megkötésekor gyakorolja az alaprendelet 15. cikkében megha
tározott választási jogot. A szerződés megkötésére felhatalmazott
hatóság tájékoztatja az Európai Közösségek szerződéses személy
zete tagjának jogválasztása szerinti tagállam kijelölt intézményét.

Az alaprendelet 13. cikkének alkalmazására
vonatkozó eljárás
(1) Az a személy, aki két vagy több tagállamban végez külön
böző tevékenységeket, értesíti erről a lakóhelye szerinti tagállam
illetékes hatósága által kijelölt intézményt.
(2)
A tevékenységet végző személy lakóhelye szerinti kijelölt
intézmény haladéktalanul meghatározza az érintett személyre
alkalmazandó jogszabályokat, tekintettel az alaprendelet 13. cik
kére és a végrehajtási rendelet 14. cikkére. E kezdeti meghatáro
zás ideiglenes jellegű. Az intézmény az általa ideiglenesen
meghatározott jogszabályokról tájékoztatja minden olyan tag
állam kijelölt intézményét, amelyben az érintett személy tevé
kenységet folytat.
(3) Az alkalmazandó jogszabályok (2) bekezdésben előírt idei
glenes meghatározása két hónapon belül véglegessé válik azt
követően, hogy az érintett tagállamok illetékes hatóságai által kije
lölt intézmények arról a (2) bekezdésnek megfelelően értesítést
kaptak, kivéve, ha az alkalmazandó jogszabályokat a (4) bekez
dés alapján már előzőleg véglegesen meghatározták, vagy ha az
érintett intézmények legalább egyike e két hónapos időszak végéig
tájékoztatja a lakóhely szerinti tagállam illetékes hatósága által
kijelölt intézményt arról, hogy a meghatározást nem tudja még
elfogadni, vagy az azzal kapcsolatos álláspontja eltérő.
(4) Amennyiben az alkalmazandó jogszabályok meghatározá
sával kapcsolatos bizonytalanság két vagy több tagállam intézmé
nyei vagy hatóságai közötti kapcsolatfelvételt igényel, az érintett
tagállamok illetékes hatóságai által kijelölt intézmények vagy
maguk az illetékes hatóságok közül egy vagy több kérelmére az
érintett személyre alkalmazandó jogszabályokat közös megegye
zéssel kell meghatározni, tekintetbe véve az alaprendelet 13. cik
két és a végrehajtási rendelet 14. cikkének vonatkozó
rendelkezéseit.

17. cikk
Az alaprendelet 15. cikkének alkalmazására
vonatkozó eljárás

18. cikk
Az alaprendelet 16. cikkének alkalmazására
vonatkozó eljárás
A munkáltatónak vagy az érintett személynek az alaprendelet
11–15. cikke alóli kivételek iránti kérelmét azon tagállam illeté
kes hatóságához vagy e hatóság által kinevezett szervhez kell –
lehetőség szerint előzetesen – benyújtani, amely tagállam
jogszabályainak alkalmazását a foglalkoztatott vagy az érintett
személy kéri.

19. cikk
Az érintett személyek és a munkáltatók tájékoztatása
(1)
Azon tagállam illetékes intézménye, amelynek jogszabá
lyai az alaprendelet II. címe szerint alkalmazandóvá válnak, érte
síti az érintett személyt – valamint adott esetben annak
munkáltatóját vagy munkáltatóit – az e jogszabályok szerinti
kötelezettségeiről. Megadja számukra a jogszabályokban előírt
alakiságok teljesítéséhez szükséges segítséget.
(2) Az érintett személy vagy a munkáltató kérésére azon tag
állam illetékes intézménye, amelynek jogszabályai az alaprende
let II. címe szerint alkalmazandók, tanúsítja, hogy ezeket a
jogszabályokat kell alkalmazni, és adott esetben jelzi, hogy mely
időpontig és milyen feltételekkel.

20. cikk
Az intézmények közötti együttműködés

Amennyiben az érintett intézmények vagy illetékes hatóságok
álláspontja különböző, e szervek a fent meghatározott feltételek
nek megfelelően megállapodásra törekednek, és a végrehajtási
rendelet 6. cikke alkalmazandó.
(5)
Azon tagállam illetékes intézménye, amelynek jogszabá
lyait akár ideiglenesen, akár véglegesen alkalmazandóként hatá
rozták meg, haladéktalanul értesíti erről az érintett személyt.

A megfelelő intézmények közlik az alaprendelet II. címe
(1)
szerint valamely személyre alkalmazandó jogszabályok szerinti
tagállam illetékes intézményével az azon időpont megállapításá
hoz szükséges információt, amelytől kezdve a jogszabályokat
alkalmazni kell, valamint az azon járulékok megállapításához
szükséges információt, amelyek fizetésére a személy és annak
munkáltatója vagy munkáltatói e jogszabályok alapján
kötelezettek.
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(2) Azon tagállam illetékes intézménye, amelynek jogszabályai
valamely személyre vonatkozóan az alaprendelet II. címe szerint
alkalmazandóvá válnak, az ezen jogszabályok hatálybalépésének
időpontjára vonatkozó információt elérhetővé teszi azon tagállam
illetékes hatósága számára, amely jogszabályainak hatálya alá a
személy a legutóbb tartozott.
21. cikk
A munkáltató kötelezettségei
(1)
A munkáltató, amelynek bejegyzett székhelye vagy üzlet
viteli helye nem az illetékes tagállam területén található, a munka
vállalóira vonatkozó jogszabályok szerinti valamennyi
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kötelezettségét teljesíti, beleértve különösen az e jogszabályok
által előírt járulékfizetési kötelezettséget, úgy, mintha bejegyzett
székhelye vagy üzletviteli helye az illetékes tagállamban lenne.

Az a munkáltató, amely nem rendelkezik telephellyel az
(2)
alkalmazandó jogszabályok szerinti tagállamban, valamint a
munkavállaló megállapodhat, hogy ez utóbbi a munkáltató járu
lékfizetési kötelezettségeit annak nevében végrehajthatja, nem
érintve a munkáltató alapkötelezettségeit. A munkáltató az
ilyen megállapodásról értesítést küld e tagállam illetékes
intézményének.

III. CÍM
AZ ELLÁTÁSOK EGYES CSOPORTJAIRA VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES RENDELKEZÉSEK

24. cikk

I. FEJEZET

Betegségi, anyasági és azzal egyenértékű apasági ellátások

22. cikk
Általános végrehajtási rendelkezések

(1)
Az illetékes hatóságok vagy intézmények gondoskodnak
arról, hogy a biztosítottak megkapják a szükséges tájékoztatást a
természetbeni ellátások nyújtásával kapcsolatos eljárásokról és fel
tételekről, amennyiben az ilyen ellátásokat az illetékes intézmény
szerinti tagállamtól eltérő tagállam területén kapják.

(2) Az alaprendelet 5. cikkének a) pontja ellenére egy tagállam
az alaprendelet 22. cikke szerint csak akkor válhat felelőssé az
ellátások költségeinek megtérítéséért, ha a biztosított vagy e tag
állam jogszabályai szerint nyugdíjat igényelt, vagy az alaprende
let 23–30. cikkével összhangban e tagállam jogszabályai szerint
nyugdíjat kap.

Az illetékes tagállamtól eltérő tagállamban levő lakóhely
(1) Az alaprendelet 17. cikkének alkalmazása céljából a bizto
sított és/vagy annak családtagjai kötelesek bejelentkezni a lakó
hely szerinti intézménynél. A természetbeni ellátásokhoz a
lakóhely szerinti tagállamban való jogosultságukat a biztosított
vagy a lakóhely szerinti intézmény kérésére az illetékes intézmény
által kibocsátott dokumentum igazolja.
(2) Az (1) bekezdésben említett dokumentum mindaddig érvé
nyes, amíg az illetékes intézmény nem értesíti a lakóhely szerinti
intézményt annak érvénytelenítéséről.
A lakóhely szerinti intézmény tájékoztatja az illetékes intézményt
minden, az (1) bekezdés szerinti nyilvántartásba vételről, valamint
az abban történt változtatásokról vagy annak törléséről.
(3) E cikket értelemszerűen kell alkalmazni az alaprendelet 22.,
24., 25. és 26. cikkében említett személyekre.

25. cikk
23. cikk
A lakóhely vagy a tartózkodási hely szerinti tagállamban
egynél több rendszer létezése esetén alkalmazandó
rendszer

Ha a lakóhely vagy a tartózkodási hely szerinti tagállam joga a
biztosítottak egynél több kategóriája tekintetében egynél több
betegségi, anyasági és apasági biztosítási rendszert is magában
foglal, az alaprendelet 17. cikke, 19. cikkének (1) bekezdése, vala
mint 20., 22., 24. és 26. cikke alapján alkalmazandó rendelkezé
sek a munkavállalókra vonatkozó általános rendszerrel
kapcsolatos jogszabályok rendelkezései.

Az illetékes tagállamtól eltérő tagállamban való
tartózkodás
A. Eljárás és a jog hatálya
(1) Az alaprendelet 19. cikkének alkalmazása céljából a bizto
sított bemutatja a tartózkodás helye szerinti tagállam egészségü
gyi ellátást nyújtó intézményének a biztosított illetékes
intézménye által kibocsátott dokumentumot, amely igazolja a
biztosított természetbeni ellátásokhoz való jogosultságát. Ha a
biztosított nem rendelkezik az említett dokumentummal, a tar
tózkodási hely szerinti intézmény – kérelemre, vagy ha szüksé
ges, anélkül – az illetékes intézményhez fordul a dokumentum
beszerzése érdekében.
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(2) E dokumentum igazolja, hogy a biztosított ugyanazon fel
tételek mellett jogosult az alaprendelet 19. cikkében meghatáro
zott feltételek szerinti természetbeni ellátásokra, mint amelyek a
tartózkodási hely szerinti tagállam joga szerint biztosítottakra
vonatkoznak.
(3) Az alaprendelet 19. cikkének (1) bekezdésében említett ter
mészetbeni ellátások azokat az orvosi okokból szükségessé váló
természetbeni ellátásokat jelentik, amelyeket a tartózkodási hely
szerinti tagállamban, ennek jogszabályai alapján nyújtanak annak
érdekében, hogy a biztosított a szükséges kezelés céljából ne
kényszerüljön tervezett tartózkodásának vége előtt visszatérni
lakóhelyére.
B.

A természetbeni ellátások költségeinek viselésére és megtérítésére
vonatkozó eljárás és szabályok

(4)
Amennyiben az alaprendelet 19. cikke keretében biztosí
tott természetbeni ellátásoknak vagy azok egy részének költségét
ténylegesen a biztosított viselte, és a tartózkodási hely szerinti
intézmény által alkalmazott jogszabályok lehetővé teszik e költ
ségek biztosítottnak való visszatérítését, a biztosított a visszatérí
tés iránti kérelmét a tartózkodási hely szerinti intézménynek
küldheti el. Ebben az esetben ez az intézmény az ellátások költ
ségének összegét – a jogszabályaiban a visszatérítésre vonatko
zóan előírt mértékben és feltételekkel – közvetlenül a biztosított
személynek téríti vissza.
(5) Ha az ilyen költségek megtérítését nem közvetlenül a tar
tózkodási hely szerinti intézménytől kérték, akkor a felmerült
költségeket az illetékes intézmény téríti vissza az érintett személy
nek, mégpedig a tartózkodási hely szerinti intézmény által alkal
mazott visszatérítés mértékében, vagy annak az összegnek
megfelelően, amely a végrehajtási rendelet 62. cikkének a kérdé
ses esetben való alkalmazása esetén a tartózkodási hely szerinti
intézménynek lenne visszatérítendő.
A tartózkodási hely szerinti intézmény kérésre minden szükséges
felvilágosítást megad az illetékes intézménynek az említett mér
tékről vagy összegről.
(6) Az (5) bekezdéstől eltérve, az illetékes intézmény megtérít
heti a felmerült költségeket saját jogszabályainak megfelelően és
az azokban megállapított visszatérítési mérték feltételei szerint,
feltéve, hogy a biztosított hozzájárult e rendelkezés
alkalmazásához.
(7) Ha a tartózkodási hely szerinti tagállam joga nem rendel
kezik a kérdéses esetben a (4) és (5) bekezdés szerinti visszatérí
tésről, az illetékes intézmény a biztosított beleegyezése nélkül a
saját jogszabályainak keretein belül és az azokban megállapított
visszatérítési mérték feltételei szerint térítheti meg a költségeket.
A biztosítottnak nyújtott visszatérítés semmilyen esetben
(8)
sem haladhatja meg a biztosított ténylegesen felmerült költségei
nek összegét.
(9) Nagy összegű kiadások esetén az illetékes intézmény meg
felelő előleget folyósíthat a biztosítottnak, amint az visszatérítés
iránti kérelmét benyújtotta ezen intézménynek.
C. Családtagok
(10) Az (1)–(9) bekezdést értelemszerűen alkalmazni kell a biz
tosított családtagjaira.

L 284/11

26. cikk
Tervezett gyógykezelés
A. Engedélyezési eljárás
(1)
Az alaprendelet 20. cikke (1) bekezdésének alkalmazása
céljából a biztosított az illetékes intézmény által kibocsátott doku
mentumot mutat be a tartózkodási hely szerinti intézménynek.
E cikk alkalmazásában az illetékes intézmény azon intézmény,
amely a tervezett gyógykezelés költségeit viseli; az alaprendelet
20. cikkének (4) bekezdésében és 27. cikkének (5) bekezdésben
említett esetekben, amikor a lakóhely szerinti tagállamban bizto
sított természetbeni ellátásokat rögzített összegek alapján térítik
vissza, az illetékes intézmény a lakóhely szerinti intézmény.
(2) Amennyiben a biztosított személy lakóhelye nem az illeté
kes tagállam területén van, az engedélyt a lakóhely szerinti intéz
ménytől igényli, amely azt haladéktalanul továbbítja az illetékes
intézménynek.
Ebben az esetben a lakóhely szerinti intézmény nyilatkozatban
igazolja, hogy a lakóhely szerinti tagállamban teljesülnek-e az
alaprendelet 20. cikke (2) bekezdésének második mondatában
foglalt feltételek.
Az illetékes intézmény csak akkor tagadhatja meg a kért enge
délyt, ha a lakóhely szerinti intézmény értékelése szerint az alap
rendelet 20. cikke (2) bekezdésének második mondatában foglalt
feltételek a biztosított lakóhelye szerinti tagállamban nem telje
sülnek, vagy ha ugyanaz a kezelés az illetékes tagállamban – orvo
silag indokolt határidőn belül, figyelembe véve az érintett személy
aktuális egészségi állapotát és betegségének várható lefolyását – is
biztosítható.
Az illetékes intézmény döntéséről tájékoztatja a lakóhely szerinti
intézményt.
Amennyiben az intézmény államának nemzeti jogszabályaiban
megállapított határidőkön belül nem érkezik válasz, az engedélyt
az illetékes intézmény által megadottnak kell tekinteni.
(3) Amennyiben egy biztosítottnak, akinek lakóhelye nem az
illetékes tagállamban van, sürgős, életmentő ellátásra van szük
sége, és az engedély az alaprendelet 20. cikke (2) bekezdésének
második mondatával összhangban nem tagadható meg, az enge
délyt az illetékes intézmény nevében a lakóhely szerinti intéz
mény adja meg, és erről azonnal értesíti az illetékes intézményt.
Az illetékes intézmény elfogadja az engedélyt kiadó, lakóhely sze
rinti intézmény által jóváhagyott orvosoknak a sürgős, életmentő
ellátás szükségességét alátámasztó megállapításait és kezelési
módszereit.
(4) Az illetékes intézménynek bármikor joga van ahhoz, hogy
az engedélyezési eljárás során a biztosítottat a tartózkodási vagy
lakóhely szerinti tagállamban az általa kiválasztott orvossal bár
mikor megvizsgáltassa.
(5)
A lakóhely szerinti intézmény – az engedélyezést érintő
bármely döntés sérelme nélkül – értesíti az illetékes intézményt,
amennyiben a meglévő engedélyben szereplő kezelésen kívüli kie
gészítő kezelés tűnik orvosilag indokoltnak.

L 284/12
B.

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

HU

A természetbeni ellátásoknak a biztosított számára felmerülő költ
ségeinek viselése

(6)
A (7) bekezdés sérelme nélkül a végrehajtási rendelet
25. cikkének (4) és (5) bekezdése értelemszerűen alkalmazandó az
alábbiakra:
(7) Amennyiben az engedélyezett gyógykezelés költségét rész
ben vagy egészben a biztosított személy ténylegesen maga visel
te, és az illetékes intézmény által a tartózkodás helye szerinti
intézménynek vagy a biztosítottnak a (6) bekezdés értelmében
visszatérítendő költség (tényleges költség) alacsonyabb, mint ame
lyet ugyanazon kezelésért az illetékes tagállamban kellett volna
fizetnie (fiktív költség), az illetékes intézmény a biztosított gyógy
kezelésének költségeit, annak kérésére, visszatéríti azon összeg
erejéig, amennyivel a fiktív költség meghaladja a tényleges költ
séget. A visszatérített összeg azonban nem haladhatja meg a biz
tosított számára ténylegesen felmerült költségeket, és
megállapításánál figyelembe veheti azt az összeget, amelyet a
biztosítottnak akkor kellett volna fizetnie, ha a kezelést az illeté
kes tagállamban veszi igénybe.
C. A tervezett gyógykezelés részét képező utazás és tartózkodás költsé
geinek viselése
(8) Ha az illetékes intézmény nemzeti jogszabályai rendelkez
nek a biztosított kezelésétől elválaszthatatlan utazás és tartózko
dás költségeinek megtérítéséről, az érintett személy, valamint
szükség esetén a kísérő személy költségeit ezen intézmény vállalja,
amennyiben egy más tagállamban való kezelésre engedélyezte.
D. Családtagok
(9) Az (1)–(8) bekezdést értelemszerűen alkalmazni kell a biz
tosítottak családtagjaira.
27. cikk
Keresőképtelenség esetén járó pénzbeli ellátások az
illetékes tagállamtól eltérő tagállamban való tartózkodás
vagy lakóhely esetén
A. A biztosított által követendő eljárás
(1)
Amennyiben az illetékes tagállam jogszabályai előírják,
hogy a biztosítottnak keresőképtelensége esetén igazolást kell
bemutatnia ahhoz, hogy az alaprendelet 21. cikkének (1) bekez
dése szerinti pénzbeli ellátásokra legyen jogosult, a biztosítottnak
kérnie kell az egészségi állapotát elbíráló orvost a lakóhelye sze
rinti tagállamban, hogy igazolja keresőképtelenségét és annak vár
ható időtartamát.
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keresőképtelenségének orvosi elbírálásáról és az (1) bekezdésben
említett igazolás kiállításáról. Az igazolást haladéktalanul továb
bítani kell az illetékes intézménynek.
(4) Az (1), (2) és (3) bekezdésben szereplő dokumentum továb
bítása nem mentesíti a biztosítottat az alkalmazandó jogszabályok
értelmében fennálló kötelezettségeinek teljesítése alól, különösen
a munkáltatójával szemben. Adott esetben a munkáltató, illetve
az illetékes szerv olyan tevékenységekben való részvételre szólít
hatja fel a munkavállalót, melynek célja a munkába történő
visszailleszkedés elősegítése és támogatása.
B.

A lakóhely szerinti tagállam intézménye által követendő eljárás

(5)
Az illetékes intézmény kérésére, a lakóhely szerinti intéz
mény elvégzi az érintett személlyel kapcsolatos bármely szüksé
ges igazgatási ellenőrzést és orvosi felülvizsgálatot, az utóbbi
intézmény által alkalmazott jogszabályokban előírtak szerint. Az
ellenőrzést végző orvos jelentését – különösen a keresőkép
telenség várható időtartamát – a lakóhely szerinti intézmény hala
déktalanul továbbítja az illetékes intézményhez.
C. Az illetékes intézmény által követendő eljárás
(6) Az illetékes intézménynek joga van ahhoz, hogy a biztosí
tottat az intézmény által választott orvossal vizsgáltassa meg.
(7) Az alaprendelet 21. cikke (1) bekezdése második monda
tának sérelme nélkül az illetékes intézmény a pénzbeli ellátásokat
közvetlenül az érintett személynek folyósítja, és amennyiben
szükséges, értesíti erről a lakóhely szerinti intézményt.
(8)
Az alaprendelet 21. cikke (1) bekezdésének alkalmazása
céljából, a biztosított részére a vizsgálatot végző orvos vagy intéz
mény megállapítása alapján egy másik tagállamban kiállított kere
sőképtelenségi igazolásban szereplő adatok jogilag egyenértékűek
az illetékes tagállamban kiállított igazolással.
(9) Ha az illetékes intézmény úgy dönt, hogy elutasítja a pénz
beli ellátás iránti kérelmet, döntéséről értesíti a biztosítottat és
ezzel egyidejűleg a lakóhely szerinti intézményt is.
D. Az illetékes tagállamtól eltérő tagállamban való tartózkodás esetén
követendő eljárás
(10)
Az (1)–(9) bekezdést értelemszerűen alkalmazni kell,
amennyiben a biztosított az illetékes tagállamtól eltérő tagállam
ban tartózkodik.
28. cikk
Hosszú távú kezelés esetén járó pénzbeli ellátások az
illetékes tagállamtól eltérő tagállamban való tartózkodás
vagy lakóhely esetén

(2)
A biztosított az illetékes tagállam jogszabályaiban megál
lapított határidőn belül elküldi az igazolást az illetékes
intézménynek.

A. A biztosított által követendő eljárás

(3) Ha a lakóhely szerinti tagállamban az ellátást nyújtó orvo
sok nem állítanak ki keresőképtelenségre vonatkozó igazolást, és
ha az illetékes tagállam jogszabályai igénylik ezt az igazolást, az
érintett személy közvetlenül a lakóhelye szerinti intézményhez
fordul. Ez az intézmény azonnal intézkedik az érintett személy

(1) Az alaprendelet 21. cikkének (1) bekezdése szerinti tartós
ápolással kapcsolatos pénzbeli ellátásokra való jogosultság meg
szerzése érdekében a biztosítottnak az illetékes intézményhez kell
fordulnia. Az illetékes intézmény szükség esetén értesíti erről a
lakóhely szerinti intézményt.
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A lakóhely szerinti intézmény által követendő eljárás

(2)
Az illetékes intézmény kérésére a lakóhely szerinti intéz
mény megvizsgálja a biztosított állapotát a tartós ápolás szüksé
gessége szempontjából. Az illetékes intézmény megad minden
olyan információt a lakóhely szerinti intézménynek, amely e vizs
gálat elvégzéséhez szükséges.
C. Az illetékes intézmény által követendő eljárás
(3) A tartós ápolás szükségessége mértékének meghatározása
érdekében az illetékes intézmény jogosult a biztosítottat az általa
választott orvossal vagy egyéb szakértővel megvizsgáltatni.
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(2)
Az illetékes intézmény értesíti továbbá a lakóhely vagy a
tartózkodási hely szerinti intézményt a tartós ápolást biztosító
pénzbeli ellátások fizetéséről olyan esetben, amikor az utóbbi
intézmény által alkalmazandó jog olyan tartós ápolást biztosító
természetbeni ellátásokról rendelkezik, amelyek szerepelnek az
alaprendelet 34. cikke (2) bekezdésében említett felsorolásban.
B.

A lakóhely vagy a tartózkodási hely szerinti intézmény által köve
tendő eljárás

A végrehajtási rendelet 27. cikkének (7) bekezdését érte
(4)
lemszerűen alkalmazni kell.

(3) A (2) bekezdésben előírt értesítés kézhezvételét követően a
lakóhely vagy a tartózkodási hely szerinti intézmény haladéktala
nul értesíti az illetékes intézményt a jogszabályai alapján az érin
tett személynek nyújtott, ugyanolyan célú, tartós ápolást biztosító
természetbeni ellátásról, valamint az alkalmazandó visszatérítés
mértékéről.

D. Az illetékes tagállamtól eltérő tagállamban való tartózkodás esetén
követendő eljárás

(4) Az igazgatási bizottság szükség esetén megállapítja e cikk
végrehajtási intézkedéseit.

(5)
Az (1)–(4) bekezdés rendelkezéseit értelemszerűen alkal
mazni kell, amennyiben a biztosított az illetékes tagállamtól eltérő
tagállamban tartózkodik.

32. cikk

E.

Családtagok

(6) Az (1)–(5) bekezdést értelemszerűen alkalmazni kell a biz
tosított családtagjaira.
29. cikk
Az alaprendelet 28. cikkének alkalmazása
Amennyiben az a tagállam, amelyben a korábbi határ menti mun
kavállaló legutóbbi tevékenységét folytatta, megszűnik illetékes
tagállamnak lenni, és a korábbi határ menti munkavállaló vagy
családtagja abból a célból utazik oda, hogy az alaprendelet
28. cikke szerinti természetbeni ellátásokban részesüljön, az ille
tékes intézmény által kibocsátott dokumentumot kell bemutatnia
a tartózkodási hely szerinti intézménynek.
30. cikk
Nyugdíjasok által fizetendő járulékok
Ha egy személy egynél több tagállamból kap nyugdíjat, a kifize
tett összes nyugdíjból levont járulékok összege semmilyen
körülmények között nem lehet magasabb, mint az olyan személy
től levont összeg, aki az illetékes tagállamtól azonos összegű
nyugdíjat kap.

Különleges végrehajtási rendelkezések
(1) Ha egy személy vagy csoport kérésre mentesül a kötelező
betegbiztosítás alól, és így ezekre a személyekre nem érvényes
valamely olyan betegbiztosítási rendszer, amelyre az alaprendele
tet alkalmazni kell, kizárólag e mentesség miatt más tagállam
intézménye nem válik felelőssé az alaprendelet III. címe I. fejeze
tének értelmében e személyeknek vagy családtagjuknak nyújtott
természetbeni vagy pénzbeli ellátások költségeinek viseléséért.
(2) A 2. mellékletben említett tagállamok esetében az alapren
delet III. címe I. fejezetének a természetbeni ellátásokra vonatkozó
rendelkezéseit az egyedül a köztisztviselőkre vonatkozó különle
ges rendszer alapján ellátásokra jogosult személyekre kizárólag az
ott meghatározott mértékben kell alkalmazni.
Más tagállam intézménye kizárólag ezen okból nem válik felelőssé
az e személyeknek vagy családtagjuknak nyújtott természetbeni
vagy pénzbeli ellátások költségeinek viseléséért.
(3) Ha az (1) és (2) bekezdésben említett személyek és család
tagjaik olyan tagállamban laknak, amelyben a természetbeni ellá
tásra való jogosultságnak nem feltétele a biztosítás, vagy a
munkaviszony keretében vagy önálló vállalkozóként végzett tevé
kenység, a tartózkodás szerinti országban nyújtott természetbeni
ellátás teljes költségét meg kell téríteniük.
II. FEJEZET

31. cikk
Az alaprendelet 34. cikkének alkalmazása
A. Az illetékes intézmény által követendő eljárás
(1) Az illetékes intézmény tájékoztatja az érintett személyt az
alaprendelet 34. cikkében foglalt, az ellátások halmozódásának
tilalmáról szóló rendelkezésről. Az ilyen szabályok alkalmazásá
nak biztosítania kell, hogy a nem az illetékes tagállamban lakó
személy legalább olyan összegű vagy értékű ellátásra legyen jogo
sult, mint amilyenre akkor lenne jogosult, ha abban a tagállam
ban lakna.

Munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések esetén
nyújtott ellátások
33. cikk
Természetbeni és pénzbeli ellátásokra való jogosultság az
illetékes tagállamtól eltérő tagállamban lévő lakóhely vagy
tartózkodás esetén
(1) Az alaprendelet 36. cikkének alkalmazása céljából a végre
hajtási rendelet 24–27. cikkében meghatározott eljárásokat érte
lemszerűen kell alkalmazni.
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(2)
A munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések
esetén a lakóhely vagy tartózkodási hely szerinti tagállam nem
zeti jogszabályai alapján nyújtott különleges, természetbeni ellá
tások esetén az adott tagállam intézményének haladéktalanul
értesíteni kell az illetékes intézményt.

34. cikk
Intézmények közötti együttműködés az illetékes
tagállamtól eltérő tagállam területén bekövetkezett
munkahelyi baleset vagy foglalkozási megbetegedés esetén

(1)
Amennyiben az illetékes tagállamtól eltérő tagállam terü
letén történik a munkahelyi baleset, vagy a foglalkozási megbete
gedést először ott állapítják meg, a munkahelyi balesetről vagy a
foglalkozási megbetegedésről – amennyiben a nemzeti jogszabá
lyokban létezik ilyen nyilatkozat vagy értesítés – az illetékes tag
állam jogszabályainak megfelelően kell nyilatkozatot vagy
értesítést benyújtani – adott esetben azon tagállam egyéb alkal
mazandó hatályos jogszabályi rendelkezéseinek sérelme nélkül –,
ahol a munkahelyi baleset bekövetkezett vagy a foglalkozási
megbetegedést orvosilag először megállapították, mely utóbbi
rendelkezéseket az ilyen esetekben továbbra is alkalmazni kell. A
nyilatkozatot vagy értesítést az illetékes intézményhez kell
címezni.

(2) Azon tagállam intézménye, amelynek területén a munka
helyi baleset bekövetkezett vagy a foglalkozási megbetegedést elő
ször megállapították, tájékoztatja az illetékes intézményt az e
tagállam területén kiállított orvosi igazolásokról.

(3) Ha az illetékes tagállamtól eltérő tagállam területén a mun
kahelyre való utazás vagy az onnan való hazatérés közben elszen
vedett baleset következtében vizsgálatot kell indítani ez utóbbi
tagállam területén a megfelelő ellátásokra való jogosultság meg
állapítása céljából, az illetékes intézmény e célra kijelölheti a vizs
gálatot végző személyt, és erről tájékoztatja a másik tagállam
hatóságait. Az intézményeknek együtt kell működniük vala
mennyi lényeges információ összegyűjtése érdekében, és meg kell
vizsgálniuk a balesettel kapcsolatos jelentéseket és minden egyéb
dokumentumot.

(4) A kezelést követően az illetékes intézmény kérésére a bal
eset vagy a megbetegedés tartós következményeire – és különö
sen a sérülést szenvedett személy aktuális állapotára, valamint a
gyógyulásra vagy a sérülések stabilizálódására – vonatkozó orvosi
igazolásokkal kísért részletes jelentést kell küldeni. A fizetendő
díjakat a lakóhely vagy a tartózkodási hely szerinti intézmény
fizeti, adott esetben saját térítési díjai szerint, az illetékes intéz
mény terhére.

(5) Adott esetben a lakóhely vagy a tartózkodási hely szerinti
intézményt, kérésére az illetékes intézmény értesíti a gyógyulás
vagy a sérülés stabilizálódása időpontjára vonatkozó határozat
ról, valamint adott esetben a nyugdíj megállapítására vonatkozó
határozatról.
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35. cikk
A baleset vagy a megbetegedés foglalkozási jellegének
vitatása
(1) Amennyiben az illetékes intézmény vitatja az alaprendelet
36. cikkének (2) bekezdése szerinti munkahelyi balesetekre vagy
foglalkozási megbetegedésekre vonatkozó jogszabályok alkalma
zását, erről haladéktalanul értesíti a természetbeni ellátásokat
nyújtó lakóhely vagy tartózkodási hely szerinti intézményt, és ezt
követően az ellátásokat betegségi ellátásoknak kell tekinteni.
(2) Amint e tárgyban végleges határozatot hoznak, az illetékes
intézmény haladéktalanul értesíti a természetbeni ellátásokat
nyújtó, lakóhely vagy tartózkodási hely szerinti intézményt.
Amennyiben munkahelyi baleset vagy foglalkozási megbetegedés
nem állapítható meg, ezt követően a természetbeni ellátásokat
betegségi ellátásként kell nyújtani, ha az érintett személy
jogosult rá.
Amennyiben megállapítható a munkahelyi baleset vagy foglalko
zási megbetegedés, akkor az érintett személynek nyújtott
természetbeni betegségi ellátásokat munkahelyi baleset vagy fog
lalkozási megbetegedés esetén járó ellátásnak kell tekinteni attól
a naptól kezdve, amikor a munkahelyi baleset megtörtént, vagy a
foglalkozási megbetegedést először orvosilag megállapították.
(3) A végrehajtási rendelet 6. cikke (5) bekezdésének második
albekezdését értelemszerűen kell alkalmazni.
36. cikk
Eljárás az egynél több tagállamban foglalkozási
megbetegedés kockázatának való kitettség esetén
(1)
Az alaprendelet 38. cikkében említett esetben a foglalko
zási megbetegedésről szóló nyilatkozatot vagy értesítést azon
utolsó tagállam foglalkozási betegségek esetében illetékes hatósá
gának kell megküldeni, amely jogszabályainak hatálya alatt az
érintett személy az említett betegséget feltételezhetően okozó
tevékenységet folytatott.
Ha azon intézmény, amelynek a nyilatkozatot vagy értesítést meg
küldték, megállapítja, hogy a szóban forgó megbetegedést felté
telezhetően okozó tevékenységet utoljára egy másik tagállam
jogszabályai szerint gyakorolták, akkor a nyilatkozatot vagy érte
sítést és az azt kísérő valamennyi igazolást továbbítja azon tag
állam megfelelő intézményének.
(2) Amennyiben azon utolsó tagállam intézménye, amely jog
szabályai szerint az érintett személy a szóban forgó foglalkozási
megbetegedést feltételezhetően okozó tevékenységet utoljára gya
korolta, megállapítja, hogy az érintett személy vagy annak túlélői
nem teljesítik e jogszabályok előírásait – többek között azért, mert
az érintett személy sosem gyakorolta az adott tagállamban a fog
lalkozási megbetegedést okozó tevékenységet vagy azért, mert az
a tagállam nem ismeri el a megbetegedés foglalkozási jellegét – az
említett intézmény a nyilatkozatot vagy értesítést és az azt kísérő
valamennyi igazolást az első intézmény által elvégzett orvosi vizs
gálatok alapján született megállapításokkal és jelentésekkel egy
ütt haladéktalanul továbbítja azon előző tagállam intézményének,
amely jogszabályai szerint az érintett személy előzőleg gyakorolta
a szóban forgó megbetegedést feltételezhetően okozó
tevékenységet.
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(3) Adott esetben az intézmények megismétlik a (2) bekezdés
szerinti eljárást, azon tagállam megfelelő intézményéhez utalják
az ügyet, amely jogszabályai szerint az érintett személy először
gyakorolta a szóban forgó foglalkozási megbetegedést feltételez
hetően okozó tevékenységet.
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a)

egy másik tagállam illetékes intézményének kérésére tájékoz
tatást ad a korábbi vagy későbbi munkaképtelenség mértéké
ről, valamint – amennyiben lehetséges – megadja azon
információkat, amelyek alapján megállapítható, hogy a
munkaképtelenség a másik tagállam intézménye által alkal
mazott jogszabályok értelmében munkahelyi baleset
következménye-e;

b)

az alkalmazandó jogszabályoknak megfelelően az ellátásokra
való jogosultságnak és az ellátás összegének meghatározá
sakor figyelembe veszi az ilyen korábbi vagy későbbi esetek
által okozott munkaképtelenség mértékét.

37. cikk
Információcsere az intézmények között, valamint előleg
folyósítása elutasító határozat elleni fellebbezés esetén
(1)
Abban az esetben, ha fellebbezés történik valamely olyan
tagállam intézményének az ellátások elutasításáról szóló határo
zata ellen, amely jogszabályai szerint az érintett személy a szóban
forgó foglalkozási megbetegedést feltételezhetően okozó tevé
kenységet folytatott, ez az intézmény erről értesíti azt az intéz
ményt, amelyhez a nyilatkozatot vagy az értesítést a végrehajtási
rendelet 36. cikke (2) bekezdésében szereplő eljárás szerint meg
küldték, majd értesíti a végleges határozatról is.
(2) Ha valamely személy azon intézmény által alkalmazott jog
szabályok alapján jogosult ellátásokra, amelynek a nyilatkozatot
vagy értesítést elküldték, akkor ennek az intézménynek előleget
kell folyósítania, amelyek összegét adott esetben azon intéz
ménnyel folytatott konzultációt követően állapítják meg, amely
nek határozata ellen a fellebbezést benyújtották és oly módon,
hogy ne kerüljön sor túlfizetésre. Ez utóbbi intézmény megtéríti
a kifizetett előlegeket, amennyiben a fellebbezés eredményekép
pen köteles az említett ellátásokat biztosítani. Az említett össze
get ekkor a végrehajtási rendelet 72. és 73. cikkében szereplő
eljárásnak megfelelően levonják az érintett személynek járó ellá
tások összegéből.
(3) A végrehajtási rendelet 6. cikke (5) bekezdésének második
albekezdését értelemszerűen kell alkalmazni.

38. cikk
Foglalkozási megbetegedés súlyosbodása
Az alaprendelet 39. cikkében szereplő esetekben az igénylőnek a
szóban forgó foglalkozási megbetegedés tekintetében korábban
megállapított ellátásokról részletesen tájékoztatnia kell azon tag
állam intézményét, amelyhez ellátás iránti igényével fordul. Ez az
intézmény az általa szükségesnek ítélt tájékoztatásért bármely
korábban illetékes intézményhez fordulhat.

40. cikk
Nyugdíj vagy kiegészítő juttatás iránti kérelmek benyújtása
és vizsgálata
Ahhoz, hogy az érintett személy, illetve túlélő hozzátartozói, aki
vagy akik egy másik tagállam területén rendelkeznek lakóhellyel,
valamely tagállam jogszabályai alapján nyugdíjban vagy kiegé
szítő juttatásban részesüljenek, kérelmüket vagy az illetékes intéz
ményhez, vagy adott esetben a lakóhely szerinti intézményhez
kell benyújtaniuk, amely intézmény továbbítja azt az illetékes
intézménynek.
A kérelemnek tartalmaznia kell az illetékes intézmény által alkal
mazott jogszabályok szerint szükséges információkat.
41. cikk
Különleges végrehajtási rendelkezések
(1) A 2. mellékletben említett tagállamok vonatkozásában az
alaprendelet III. címe 2. fejezetének a természetbeni ellátásokra
vonatkozó rendelkezéseit az egyedül a köztisztviselőkre vonat
kozó különleges rendszer alapján járó ellátásokra jogosult szemé
lyekre és kizárólag az ott meghatározott mértékben kell
alkalmazni.
A végrehajtási rendelet 32. cikke (2) bekezdésének máso
(2)
dik albekezdését és 32. cikke (3) bekezdését értelemszerűen kell
alkalmazni.

III. FEJEZET

Haláleseti juttatások
39. cikk
A keresőképtelenség mértékének megállapítása a
korábbiakban vagy a későbbiekben bekövetkező
munkahelyi balesetek vagy foglalkozási
megbetegedések esetén
Amennyiben egy korábbi vagy későbbi munkaképtelenséget egy
akkor bekövetkezett baleset okozott, amikor az érintett személy
olyan tagállam jogszabályainak hatálya alá tartozott, amely nem
tesz különbséget a munkaképtelenség eredete szerint, az illetékes
intézmény vagy a szóban forgó tagállam illetékes hatósága által
kijelölt szerv:

42. cikk
Haláleseti juttatás iránti kérelem
Az alaprendelet 42. és 43. cikkének alkalmazásában a haláleseti
juttatás iránti kérelmet vagy az illetékes intézményhez vagy az
igénylő lakóhelye szerinti intézményhez kell benyújtani, mely
utóbbi elküldi azt az illetékes intézménynek.
A kérelemnek tartalmaznia kell az illetékes intézmény által alkal
mazott jogszabályok szerint szükséges információkat.
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Rokkantsági ellátások, valamint öregségi és túlélő
hozzátartozói nyugdíjak
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(3) A (2) bekezdés nem alkalmazandó, amennyiben az érintett
személy a munkavállalóként vagy önálló vállalkozóként folytatott
tevékenysége miatt valamely más tagállam jogszabályainak hatá
lya alá tartozik vagy kerül.

43. cikk
Az ellátások kiszámítására vonatkozó további
rendelkezések
(1)
Az ellátás elméleti és tényleges összegének az alaprendelet
52. cikke (1) bekezdése b) pontjának megfelelő kiszámítására a
végrehajtási rendelet 12. cikkének (3), (4), (5) és (6) bekezdésében
előírt szabályokat kell alkalmazni.
(2)
Amennyiben az önkéntes vagy szabadon választható
folytatólagos biztosítási időszakokat a végrehajtási rendelet
12. cikkének (3) bekezdése alapján nem vették figyelembe, azon
tagállam intézménye, amelynek jogszabályai alapján ezen idősza
kokat megszerezték, az általa alkalmazandó jogszabályok alapján
számítja ki az ezen időszakoknak megfelelő összeget. Az ellátás
tényleges, az alaprendelet 52. cikke (1) bekezdésének b) pontja
alapján számított összegét növelni kell az önkéntes vagy szaba
don választható folytatólagos biztosítási időszakoknak megfelelő
összeggel.
(3)
Minden tagállam intézménye az általa alkalmazott jogsza
bály alapján kiszámítja az önkéntes vagy szabadon választható
folytatólagos biztosítási időszakoknak megfelelő, azok után járó
összeget, amely időszakokra az alaprendelet 53. cikke (3) bekez
désének c) pontja alapján más tagállam visszavonásra, csökken
tésre vagy felfüggesztésre vonatkozó szabályainak hatálya nem
terjedhet ki.
Amennyiben az illetékes intézmény által alkalmazott jogszabá
lyok nem teszik lehetővé ezen összeg közvetlen meghatározását
amiatt, hogy ezen jogszabályok a biztosítási időszakokat külön
bözően értékelik, fiktív összeg állapítható meg. Az igazgatási
bizottság meghatározza a fiktív összeg megállapításának módjára
vonatkozó részletes szabályokat.
44. cikk
A gyermekneveléssel töltött időszakok figyelembevétele
(1)
E cikk alkalmazásában a „gyermekneveléssel töltött idő
szak” bármely olyan időszak, amelyet valamely tagállam nyugel
látásra vonatkozó jogszabályai jogosultsági időként ismernek el,
vagy amely kimondottan gyermeknevelés miatt nyugdíjkiegészí
tést biztosít, függetlenül ezen időszakok kiszámításának módsze
rétől, illetve attól, hogy ezen időszakok a gyermek nevelésének
idején halmozódnak-e fel, vagy azok elismerésére visszamenőle
gesen kerül sor.
(2)
Amennyiben az alaprendelet II. címe értelmében illetékes
tagállam jogszabályai szerint a gyermeknevelési időszakokat nem
veszik számításba, annak a tagállamnak az intézménye, amelynek
jogszabályait az alaprendelet II. címe értelmében az érintett sze
mélyre alkalmazni kellett, azon az alapon, hogy az munkaválla
lóként vagy önálló vállalkozóként folytatott tevékenységet abban
az időpontban, amikor e jogszabályok értelmében a gyermekne
velési időszak beszámítása az érintett gyermek tekintetében meg
kezdődött, e gyermeknevelési időszakot a saját jogszabályai
szerinti gyermeknevelési időszakként kell továbbra is figyelembe
vennie, úgy, mintha a gyermeknevelésre saját területén került
volna sor.

45. cikk
Ellátások iránti kérelem

A. Az ellátások iránti kérelem benyújtása az alaprendelet 44. cikkének
(2) bekezdése szerinti A típusú jogszabályok alapján
(1)
Az alaprendelet 44. cikkének (2) bekezdése szerinti A
típusú jogszabályok szerinti ellátás érdekében az igénylőnek vagy
azon tagállam intézményéhez kell kérelmet benyújtania, amely
nek jogszabályai a rokkantsággal vagy e rokkantság súlyosbodá
sával járó munkaképtelenség bekövetkeztekor vonatkoztak rá,
vagy a lakóhely szerinti intézményhez, amely majd továbbítja a
kérelmet az előbbi intézményhez.
Ha pénzbeli betegségi ellátásokat állapítottak meg, ezen
(2)
ellátások folyósítási időszakának lejártát adott esetben a nyugdíj
iránti kérelem benyújtási időpontjának kell tekinteni.
Az alaprendelet 47. cikke (1) bekezdésében említett eset
(3)
ben az az intézmény, amelynél az érintett személy utoljára bizto
sított volt, értesíti az ellátásokat kezdetben nyújtó intézményt az
alkalmazandó jogszabályok szerinti ellátások összegéről és a
folyósítás megkezdésének időpontjáról. Ezen időponttól számít
va a rokkantság súlyosbodása előtt járó ellátásokat vissza kell von
ni, vagy az alaprendelet 47. cikke (2) bekezdésében említett
kiegészítés mértékére kell csökkenteni.

B.

Ellátások iránti egyéb kérelmek benyújtása

(4) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérő esetekben, az igénylő
a lakóhelye szerinti intézményhez vagy azon tagállam intézmé
nyéhez nyújt be kérelmet, amelynek jogszabályai hatálya alá utol
jára tartozott. Amennyiben az érintett személy soha nem tartozott
az említett, lakóhely szerinti intézmény által alkalmazott jogsza
bályok hatálya alá, ez az intézmény továbbítja a kérelmet azon
tagállam intézményéhez, amelynek jogszabályai hatálya alá az
érintett személy utoljára tartozott.
(5) A kérelem benyújtásának időpontját minden érintett intéz
ménynél irányadónak kell tekinteni.
(6)
Az (5) bekezdéstől eltérően, ha az igénylő a felhívás elle
nére sem tünteti fel, hogy valamely más tagállamban vállalt mun
kát vagy valamely más tagállamban lakott, azt az időpontot kell a
kérelemnek a szóban forgó jogszabályt alkalmazó intézményhez
való benyújtása időpontjának tekinteni, amikor az igénylő az ere
deti kérelmét kiegészíti, vagy új kérelmet nyújt be a más tagállam
ban való munkavállalás vagy/és tartózkodás hiányzó időszakai
tekintetében, e jog kedvezőbb rendelkezéseire is figyelemmel.
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46. cikk
Az igénylő által a kérelemhez csatolandó igazolások és
információk
(1) Az igénylő a kérelmet a végrehajtási rendelet 45. cikk (1) és
(4) bekezdésében említett intézmény által alkalmazott jogszabá
lyok rendelkezéseivel összhangban nyújtja be, és csatolja hozzá az
e jogszabályok által előírt igazoló dokumentumokat. Az igénylő
nek be kell nyújtania különösen minden olyan lényeges, rendel
kezésre álló információt és igazoló dokumentumot, amely olyan
biztosítási (intézmények, azonosítószámok), munkavállalási
(munkáltatók) vagy önálló vállalkozói (a tevékenység jellege és
helye) és tartózkodási (lakcímek) időszakokra vonatkozik, ame
lyeket más jogszabályok szerint szerezhetett meg, továbbá az
igénylőnek fel kell tüntetni ezen időszakok tartamát.
(2)
Amennyiben az alaprendelet 50. cikke (1) bekezdésének
megfelelően az igénylő az egy vagy több tagállam jogszabályai
szerinti öregségi ellátások megállapításának elhalasztását kéri,
kérelmében meg kell jelölnie ezt a tényt, valamint azt, hogy mely
állam joga alapján kéri az elhalasztást. Annak érdekében, hogy az
igénylő élhessen e jogával, az érintett intézmények – az igénylő
kérésére – értesítik a rendelkezésükre álló valamennyi informáci
óról, hogy lehetővé tegyék az általa kért ellátások egyidejű vagy
egymást követő megállapítása következményeinek megismerését.
(3)
Ha az igénylő visszavonja egy adott tagállam jogszabályai
alapján járó ellátások iránti kérelmét, ez a visszavonás nem minő
sül a más tagállamok jogszabályai szerinti ellátások iránti kérel
mek egyidejű visszavonásának.
47. cikk
A kérelmek intézmények általi megvizsgálása

L 284/17

(3)
A végrehajtási rendelet 48–52. cikkét nem kell alkal
mazni az alaprendelet 44. cikkében említett kérelmek vizsgálatára.
C. Ellátások iránti egyéb kérelmek vizsgálata
(4) A (2) bekezdésben foglaltaktól eltérő esetekben a kapcso
lattartó intézmény haladéktalanul megküldi az ellátás iránti
kérelmeket, a rendelkezésére álló valamennyi dokumentumot, és
adott esetben az igénylő által benyújtott megfelelő dokumentu
mot valamennyi kérdéses intézménynek annak érdekében, hogy
azok egyidejűleg megkezdhessék a kérelem megvizsgálását. A
kapcsolattartó intézmény értesíti a többi intézményt a saját jog
szabályai szerinti biztosítási vagy tartózkodási időszakokról.
Továbbá jelzi, hogy mely dokumentumok benyújtására kerül sor
későbbi időpontban, és a kérelmet a lehető leghamarabb
kiegészíti.
(5) Az érintett intézmények mindegyike a lehető leghamarabb
értesíti a kapcsolattartó intézményt és valamennyi egyéb érintett
intézményt az általa alkalmazott jogszabályok szerinti biztosítási
vagy tartózkodási időszakokról.
Az érintett intézmények mindegyike az alaprendelet
(6)
52. cikke alapján kiszámítja az ellátások összegét, és döntéséről, a
megállapított ellátások összegéről, valamint bármely, az alapren
delet 53–55. cikke alkalmazásában előírt információról értesíti a
kapcsolattartó intézményt és az egyéb érintett intézményeket.
(7) Amennyiben egy intézmény az e cikk (4) és (5) bekezdésé
ben említett információk alapján megállapítja, hogy az alapren
delet 46. cikkének (2) bekezdése, vagy 57. cikkének (2) vagy
(3) bekezdése alkalmazandó, értesíti a kapcsolattartó intézményt
és az egyéb érintett intézményeket.

A. Kapcsolattartó intézmény
(1)
Azon intézményre, amelyhez a 45. cikk (1) vagy (4) bekez
désének megfelelően benyújtják vagy továbbítják a kérelmet, a
továbbiakban „kapcsolattartó intézmény”-ként kell hivatkozni. A
lakóhely szerinti intézményt nem lehet kapcsolattartó intézmény
nek tekinteni, amennyiben az érintett személy soha nem tartozott
az ezen intézmény által alkalmazott jogszabályok hatálya alá.
Az intézmény – az általa alkalmazott jogszabályok szerinti ellátás
iránti kérelem megvizsgálása mellett – kapcsolattartó intézményi
minőségében előmozdítja az adatcserét és a kérelem érintett intéz
mények általi megvizsgálásához szükséges határozatokról és
műveletekről folyó kommunikációt, továbbá az igénylő számára
– annak kérésére – a vizsgálat közösségi aspektusaira vonatkozó
bármely lényeges információt megadja, és tájékoztatja az igény
lőt a vizsgálat előrehaladásáról.
B.

Az alaprendelet 44. cikke szerinti A típusú jogszabályok szerinti
ellátások iránti kérelem megvizsgálása

(2)
Az alaprendelet 44. cikkének (3) bekezdésében említett
esetben a kapcsolattartó intézmény az érintett személyre vonat
kozó valamennyi dokumentumot továbbítja annak az intézmény
nek, amelynél az érintett korábban biztosított volt, és ez utóbbi
intézmény megvizsgálja az esetet.

48. cikk
A határozatok közlése az igénylővel
(1) Minden intézmény értesíti az igénylőt az alkalmazandó
jogszabályokkal összhangban hozott határozatáról. Minden hatá
rozatnak tartalmaznia kell nevezni a jogorvoslati lehetőségeket és
fellebbezési határidőket. Miután a kapcsolattartó intézmény az
egyes intézmények által hozott valamennyi határozatról meg
kapta az értesítést, e határozatokról összefoglalót küld az igény
lőnek és a többi érintett intézménynek. Az összefoglaló mintáját
az igazgatási bizottság készíti el. Az összefoglalót vagy az intéz
mény nyelvén kell az igénylőnek megküldeni, vagy – az igénylő
kérésére – az általa választott, a Szerződés 290. cikkével össz
hangban a közösségi intézmények hivatalos nyelveként elismert
valamely nyelven.
Amennyiben az igénylő az összefoglaló kézhezvételét
(2)
követően úgy véli, hogy a két vagy több intézmény határozata
közötti kölcsönhatás esetleg sértheti a jogait, az igénylőnek jogá
ban áll a határozatok érintett intézmények általi felülvizsgálatát
kérni az adott nemzeti jogszabályokban meghatározott határidőn
belül. A határidőt az összefoglaló kézhezvételének időpontjától
kell számítani. Az igénylőt a felülvizsgálat eredményéről írásban
kell tájékoztatni.
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49. cikk
A rokkantság fokának meghatározása
(1)
Abban az esetben, ha az alaprendelet 46. cikkének
(3) bekezdését alkalmazni kell, az igénylő rokkantsági fokáról
kizárólag a kapcsolattartó intézmény jogosult határozatot hozni,
amennyiben az ezen intézmény által alkalmazott jogszabály az
alaprendelet VII. mellékletében szerepel, ennek hiányában a hatá
rozatot az említett mellékletben foglalt jogszabályokat alkalmazó
azon intézmény hozza meg, amely jogszabályainak hatálya alá az
igénylő utoljára tartozott. A kapcsolattartó intézmény azonnal
meghozza ezt a határozatot, amint meg tudja állapítani, hogy
teljesülnek-e az alkalmazandó jogszabályokban megállapított
jogosultsági feltételek, figyelembe véve adott esetben az alapren
delet 6. és 51. cikkét is. A határozatról haladéktalanul értesíti a
többi érintett intézményt.
Ha a rokkantsági fokra vonatkozó feltételektől eltérő, a vonatkozó
jogszabályokban meghatározott egyéb jogosultsági feltételek nem
teljesülnek, figyelemmel az alaprendelet 6. és 51. cikkére, a kap
csolattartó intézmény erről haladéktalanul értesíti azon tagállam
illetékes intézményét, amely jogszabályainak hatálya alá az
igénylő utoljára tartozott. Ez utóbbi intézmény jogosult az igénylő
rokkantsági fokára vonatkozó határozat meghozatalára, ha a
vonatkozó jogszabályokban megállapított jogosultsági feltételek
teljesülnek. A határozatról haladéktalanul értesíti a többi érintett
intézményt.
Amennyiben szükséges, a jogosultság megállapítása során az ügy
változatlan feltételek mellett visszautalható azon tagállam rok
kantság tekintetében illetékes intézményéhez, amely tagállam jog
szabályainak hatálya alá az igénylő először tartozott.
(2)
Ha az alaprendelet 46. cikke (3) bekezdése nem alkalma
zandó, valamennyi intézménynek lehetősége van arra, hogy – az
általa alkalmazott jogszabállyal összhangban – a rokkantság foká
nak meghatározása céljából az igénylőt az általa választott orvos
sal vagy más szakértővel megvizsgáltassa. Mindazonáltal, a
tagállami intézmények a bármely más tagállam intézménye által
összegyűjtött dokumentumokat, orvosi jelentéseket és adminiszt
ratív információkat ugyanúgy figyelembe veszik, mintha azokat a
saját tagállamukban állították volna ki.

50. cikk
Ellátások ideiglenes kifizetése és előlegek fizetése
(1)
A végrehajtási rendelet 7. cikke ellenére bármely intéz
mény, amely az ellátások iránti kérelem vizsgálata folyamán meg
állapítja, hogy az alkalmazandó jog szerint az igénylő önálló
ellátásra jogosult, az alaprendelet 52. cikke (1) bekezdése a) pont
jának megfelelően haladéktalanul folyósítja ezen ellátást. Ezt a
folyósítást ideiglenesnek kell tekinteni, ha az igényelbírálási eljá
rás eredménye befolyásolhatja az összeget.
(2) Amennyiben a rendelkezésre álló információk alapján nyil
vánvaló, hogy az alaprendelet 52. cikke (1) bekezdésének
b) pontja értelmében az igénylő jogosult az ellátás valamely intéz
mény részéről történő kifizetésére, az érintett intézmény előleget
folyósít számára, amelynek összege a lehető legközelebb áll ahhoz
az összeghez, amelyet az alaprendelet 52. cikke (1) bekezdésének
b) pontja alapján valószínűleg fizetni kell.
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(3) Az (1) vagy a (2) bekezdés szerint ideiglenes ellátások vagy
előleg folyósítására kötelezett valamennyi intézmény erről hala
déktalanul értesíti az igénylőt, és kifejezetten felhívja a figyelmét
az intézkedés ideiglenes jellegére, és az általa alkalmazott jogsza
bályok szerinti fellebbezési jogokra.

51. cikk
Az ellátások újbóli kiszámítása
(1) Az alaprendelet 48. cikke (3) és (4) bekezdésének, 50. cikke
(4) bekezdésének, valamint 59. cikke (1) bekezdésének alapján az
ellátások újbóli kiszámítása esetében a végrehajtási rendelet
50. cikkét értelemszerűen kell alkalmazni.
(2) Az ellátás újbóli kiszámítása, visszavonása vagy felfüggesz
tése esetén a határozatot meghozó intézmény haladéktalanul érte
síti az érintett személyt, és értesít valamennyi intézményt, amely
tekintetében az érintett jogosultsággal rendelkezik.

52. cikk
A nyugdíj kiszámításának felgyorsítására irányuló
intézkedések
A kérelmek kivizsgálásának és az ellátások kifizetésének
(1)
megkönnyítése és felgyorsítása érdekében az intézmény, amely
nek joghatósága alá valamely személy tartozott:
a)

a többi tagállam intézményeivel kicseréli vagy azok rendel
kezésére bocsátja azokat az adatokat, amelyek egy alkalma
zandó nemzeti jogszabály hatálya alól egy másik nemzeti
jogszabály hatálya alá átkerülő személy azonosításához szük
ségesek, és az intézmények együtt biztosítják az azonosító
adatok megőrzését és megfelelőségét, vagy ennek hiányában
az érintett személyek számára biztosítják az azonosító ada
taikhoz való közvetlen hozzáférés eszközeit;

b)

a nyugdíjjogosultság megnyílásának alsó korhatárát megfe
lelő idővel megelőzően, vagy a nemzeti jogszabályok által
meghatározott életkor előtt, az érintett személlyel és az egyéb
tagállamok intézményeivel kicseréli vagy azok rendelkezésére
bocsátja azon információkat, amelyek az olyan személyek
nyugdíjjogosultságaira vonatkoznak, akik egy alkalmazandó
jogszabály hatálya alól egy másik jogszabály hatálya alá
kerültek át, vagy ennek hiányában tájékoztatják e személye
ket a várható nyugdíjjogosultságaik megismeréséhez szüksé
ges eszközökről vagy biztosítják számukra azokat.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában az igazgatási bizottság
meghatározza a kicserélendő vagy rendelkezésre bocsátandó
információkat, és megállapítja a megfelelő eljárásokat és mecha
nizmusokat, figyelembe véve a nemzeti nyugdíjrendszerek sajá
tosságait, azok igazgatási és technikai szervezetét, valamint a
rendelkezésükre álló technológiai eszközöket. Az igazgatási
bizottság a meghozott intézkedések és azok alkalmazása nyomon
követésének megszervezésével gondoskodik e nyugdíjrendszerek
végrehajtásáról.
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55. cikk

(3) Az (1) bekezdés alkalmazásában az első tagállam intézmé
nye számára, amelyben valamely személynek szociális biztonsági
igazgatási célból személyi azonosítószámot (PIN) adtak, az intéz
mény számára biztosítani kell az e cikkben említett információkat.

53. cikk
Tagállami koordinációs intézkedések
(1) Az alaprendelet 51. cikkének sérelme nélkül, amennyiben
a nemzeti jogszabályok tartalmaznak szabályokat a felelős intéz
mény vagy az alkalmazandó rendszer meghatározására, vagy
valamely különleges rendszer tekintetében a biztosítási időszakok
megállapítására vonatkozóan, akkor ezeket a szabályokat kizáró
lag azon biztosítási időszakok figyelembevétele mellett kell
alkalmazni, amelyek megszerzésére az érintett tagállam jogszabá
lyainak hatálya alatt került sor.
(2)
Amennyiben a nemzeti jogszabályok tartalmaznak a
köztisztviselőkre vonatkozó különleges rendszereknek és a mun
kavállalók általános rendszerének koordinációjára vonatkozó sza
bályokat, azokat az alaprendelet és a végrehajtási rendelet
rendelkezései nem érintik.

V. FEJEZET

Munkanélküli-ellátások

54. cikk
Az időszakok összesítése és az ellátások kiszámítása
(1) A végrehajtási rendelet 12. cikkének (1) bekezdését az alap
rendelet 61. cikkére értelemszerűen kell alkalmazni. Az érintett
személy – az érintett intézmények kötelezettségeinek sérelme nél
kül – benyújthat az illetékes intézménynek olyan dokumentumot,
amelyet azon tagállam intézménye állított ki, amely jogszabálya
inak hatálya alá az adott személy legutóbbi munkavállalói vagy
önálló vállalkozói tevékenysége tekintetében tartozott, és amely
megjelöli az ezen joghatóság alatt teljesített időszakokat.
(2)
Az alaprendelet 62. cikke (3) bekezdésének alkalmazása
céljából azon tagállam illetékes intézménye, amely jogszabályai
nak hatálya alá az érintett személy a legutóbbi munkavállalói vagy
önálló vállalkozói tevékenysége tekintetében tartozott, a lakóhely
szerinti intézménnyel annak kérésére haladéktalanul közöl a
munkanélküli-ellátások kiszámításához szükséges minden olyan
adatot, különösen a kapott bér vagy szakmai jövedelem összegét,
amelyet a lakóhely szerinti tagállamban be tud szerezni.
(3)
Az alaprendelet 62. cikkének alkalmazása céljából, és
annak 63. cikke ellenére egy olyan tagállam illetékes intézménye,
amelynek jogszabályai szerint az ellátások kiszámítása a családta
gok száma szerint változik, az érintett személy más tagállamban
lakó családtagjait is úgy veszi számításba, mintha azok az illeté
kes tagállamban laknának. Ez a rendelkezés nem alkalmazandó,
ha a családtagok lakóhelye szerinti tagállamban egy másik sze
mély olyan munkanélküli-ellátásokra jogosult, amelyek kiszámí
tásához figyelembe veszik e családtagok számát.
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Másik tagállamba távozó munkanélküli személyek
ellátásokra való jogosultsága megtartásának
feltételei és korlátai
(1) Ahhoz, hogy egy valamely másik tagállamba távozó mun
kanélküli személyre vonatkozzon az alaprendelet 64. cikke, e sze
mélynek távozása előtt értesítenie kell az illetékes intézményt, és
igazolást kell kérnie arról, hogy az alaprendelet 64. cikke
(1) bekezdésének b) pontjában megállapított feltételek szerint
továbbra is jogosult az ellátásokra.
Ez az intézmény tájékoztatja az érintett személyt a kötelezettsé
geiről, és rendelkezésére bocsátja az említett dokumentumot,
amely tartalmazza az alábbi információkat:
a)

az az időpont, amikor a munkanélküli személy megszűnt az
illetékes állam foglalkoztatási szolgálatainak rendelkezésére
állni;

b)

az alaprendelet 64. cikke (1) bekezdése b) pontjának megfe
lelően arra a célra biztosított időtartam, hogy a munkanél
küli személy munkakeresőként nyilvántartásba vetesse magát
abban a tagállamban, ahová távozott;

c)

az a maximális időtartam, amíg az ellátásokra való jogosult
ság az alaprendelet 64. cikke (1) bekezdése c) pontjának meg
felelően megőrizhető;

d)

azok a körülmények, amelyek az ellátásra való jogosultságot
befolyásolhatják.

A munkanélküli személy az alaprendelet 64. cikke
(2)
(1) bekezdésének b) pontjának megfelelően munkakeresőként
regisztráltatja magát azon tagállam foglalkoztatási szolgálatainál,
ahová távozik, és az (1) bekezdésben említett dokumentumot e
tagállam intézményének rendelkezésére bocsátja. Amennyiben az
(1) bekezdésnek megfelelően tájékoztatta az illetékes intézményt,
de e dokumentum rendelkezésre bocsátását elmulasztja, azon tag
állam intézménye, ahová a munkanélküli távozott, az illetékes
intézményhez fordul a szükséges információk megszerzése
céljából.
(3) Azon tagállam foglalkoztatási szolgálatai, ahová a munka
nélküli munkakeresés céljából távozott, tájékoztatják a munkanél
küli személyt a rá háruló kötelezettségekről.
(4) Azon tagállam intézménye, ahová a munkanélküli személy
távozott, az illetékes intézménynek azonnal megküldi a munka
nélküli személynek a foglalkoztatási szolgálatoknál történt nyil
vántartásba vételének időpontját és az új címét tartalmazó
dokumentumot.
Amennyiben azon időszakban, amelyben a munkanélküli sze
mély továbbra is jogosult az ellátásokra, bármiféle olyan körül
mény lép fel, amely befolyásolhatja az ellátásokra való
jogosultságát, azon tagállam intézménye, ahová a munkanélküli
személy távozott, haladéktalanul megküldi az illetékes intézmény
nek és az érintett személynek a vonatkozó információt tartalmazó
dokumentumot.
Az illetékes intézmény kérésére azon tagállam intézménye, ahová
a munkanélküli személy távozott, havonta tájékoztatást ad a
munkanélküli személy helyzetével kapcsolatos releváns fejlemé
nyekről, különösen arra vonatkozóan, hogy továbbra is szerepel-e
a foglalkoztatási szolgálatok nyilvántartásában, és teljesíti-e a
rendszeres ellenőrzési eljárásokat.
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(5) Azon tagállam intézménye, ahová a munkanélküli személy
távozott, úgy végzi el az ellenőrzéseket vagy gondoskodik azok
elvégzéséről, mintha az érintett személy az általa alkalmazott jog
szabály szerinti ellátásokban részesülő munkanélküli lenne. Az
(1) bekezdés d) pontjában említett bármely körülmény bekövet
keztéről szükség esetén haladéktalanul értesíti az illetékes
intézményt.
Két vagy több tagállam illetékes hatóságai vagy illetékes
(6)
intézményei egymás között meghatározhatnak a munkanélküli
személy helyzetének nyomon követésére vonatkozó konkrét eljá
rásokat és határidőket, valamint olyan intézkedéseket, amelyek
célja az alaprendelet 64. cikke szerint e tagállamok valamelyikébe
távozó munkanélküliek munkakeresésének elősegítése.
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(2) A végrehajtási rendelet 56. cikke nem alkalmazandó a
köztisztviselőkre vonatkozó különleges munkanélküliségi
rendszerbe tartozó személyekre. Az a részleges vagy teljes mun
kanélküli, aki a köztisztviselőkre vonatkozó különleges munka
nélküliségi rendszerbe tartozik, és aki utolsó munkaviszonya
folyamán az illetékes államon kívüli más tagállam területén ren
delkezett lakóhellyel, az illetékes tagállam jogszabályainak rendel
kezései szerint olyan módon részesül a köztisztviselőkre
vonatkozó különleges munkanélküliségi rendszer szerinti ellátás
ban, mintha e tagállam területén rendelkezne lakóhellyel; ezeket
az ellátásokat az illetékes intézmény nyújtja saját költségén.

VI. FEJEZET

Családi ellátások
56. cikk
Munkanélküli személyek, akik az illetékes tagállamtól
eltérő tagállamban rendelkeztek lakóhellyel
(1)
Amennyiben a munkanélküli személy az alaprendelet
65. cikke (2) bekezdésével összhangban úgy határoz, hogy azon
tagállam foglalkoztatási szolgálatai számára is elérhetővé teszi
magát – munkakeresőként ott is regisztráltatva magát –, ahol leg
utóbbi munkavállalói vagy önálló vállalkozói tevékenységét foly
tatta, arról értesíti a lakóhelye szerinti tagállam intézményét és
foglalkoztatási szolgálatait.
Azon tagállam foglalkoztatási szolgálatainak kérésére, ahol az
érintett személy utoljára munkavállalói vagy önálló vállalkozói
tevékenységet folytatott, a lakóhelye szerinti foglalkoztatási szol
gálatok elküldik a munkanélküli személy nyilvántartásba vételére
és munkakeresésére vonatkozó releváns információkat.
(2) Amennyiben az érintett tagállamban alkalmazandó jogsza
bályok bizonyos kötelezettségek, illetve munkakeresési tevékeny
ségek teljesítését követelik meg a munkanélküli személytől, a
munkanélküli személyre a lakóhely szerinti tagállamban háruló
kötelezettségek és munkakeresési tevékenységek élveznek
elsőbbséget.
A lakóhely szerinti tagállamban nyújtott ellátásokat nem befolyá
solja, ha a munkanélküli személy abban a tagállamban, ahol leg
utóbbi tevékenységét végezte, nem teljesíti mindezeket a
kötelezettségeket, illetve a munkakereső tevékenységeket.
(3) Az alaprendelet 65. cikke (5) bekezdése b) pontjának alkal
mazása céljából azon tagállam intézménye, amely jogszabályai
nak hatálya alá a munkavállaló a legutóbb tartozott, jelzi a
lakóhely szerinti intézménynek – annak kérésére –, hogy a mun
kavállaló jogosult-e ellátásokra az alaprendelet 64. cikke alapján.
57. cikk
Az alaprendelet 61., 62., 64. és 65. cikkének alkalmazására
vonatkozó rendelkezések, a köztisztviselőkre vonatkozó
különleges rendszerbe tartozó személyek vonatkozásában
(1) A végrehajtási rendelet 54. és 55. cikke értelemszerűen
alkalmazandó a köztisztviselőkre vonatkozó különleges munka
nélküliségi rendszerbe tartozó személyekre is.

58. cikk
Halmozódás esetén alkalmazandó elsőbbségi szabályok
Az alaprendelet 68. cikke (1) bekezdése b) pontja i. és ii. alpont
jának alkalmazása céljából, amennyiben a gyermekek lakóhelye
alapján nem állapítható meg elsőbbségi sorrend, minden érintett
tagállam kiszámítja az ellátások összegét, számításba véve a nem
a területén lakó gyermekeket is. A 68. cikk (1) bekezdése b) pontja
i. alpontjának alkalmazása esetén azon tagállam illetékes intézmé
nye, amelynek joga a legmagasabb összegű ellátást írja elő, ezen
ellátások teljes összegét folyósítja, a másik tagállam illetékes intéz
ménye pedig – a saját jogszabályában előírt összeg határáig –
megtéríti számára ezen összeg felét.
59. cikk
Az alkalmazandó jogszabályok és/vagy a családi ellátások
nyújtására vonatkozó illetékesség változása esetén
alkalmazandó szabályok
(1) Ha a tagállamok között a családi ellátások nyújtására alkal
mazandó jogszabályok, illetve az azzal kapcsolatos illetékesség
egy naptári hónapon belül megváltozik, a családi ellátások folyó
sításának e tagállamok jogszabályai szerinti esedékességétől füg
getlenül az adott hónap végéig azon intézmény folytatja ezen
ellátások folyósítását, amely azokat a családi ellátásokat biztosító
jogszabályok alkalmazásában a hónap elején folyósította.
(2) Az említett intézmény értesíti a másik tagállam vagy tagál
lamok intézményét azon időpontról, amikortól a szóban forgó
családi ellátásokat megszüntetik folyósítani. Az ellátások másik
tagállam vagy tagállamok által történő folyósítása e dátumtól
veszi kezdetét.

60. cikk
Az alaprendelet 67. és 68. cikkének alkalmazására
vonatkozó eljárás
(1)
A családi ellátások iránti kérelmet az illetékes intézmény
hez kell címezni. Az alaprendelet 67. és a 68. cikke alkalmazásá
nak céljából az egész család helyzetét úgy kell figyelembe venni,
mintha valamennyi érintett személy az érintett tagállam jogsza
bályainak hatálya alá tartozna és ott tartózkodna, különösen az
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ilyen ellátások igénylésére való jogosultság szempontjából. Ami
kor az ellátások igénylésére jogosult személy nem él e jogával, a
másik szülő vagy szülőnek tekintett személy, vagy a gyermek, ille
tőleg gyermekek gyámjaként eljáró személy vagy intézmény által
benyújtott, családi ellátásokra vonatkozó kérelmet figyelembe kell
vennie azon tagállam illetékes intézményének, amelynek a joga
alkalmazandó.

(2) Az (1) bekezdésnek megfelelően megkeresett intézmény a
kérelmező által nyújtott részletes információk alapján megvizs
gálja a kérelmet, teljes egészében figyelembe véve a kérelmező
családjának tényleges és jogi helyzetét.

Ha az intézmény úgy határoz, hogy az alaprendelet 68. cikkének
(1) és (2) bekezdésével összhangban az elsőbbségi jogszabály alap
ján saját jogszabályai alkalmazandók, az általa alkalmazott jog
szabályoknak megfelelően kell nyújtania a családi ellátásokat.
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Ha a kérelem beérkezésétől számított két hónapon belül nem fog
lal állást az az intézmény, amelyhez a kérelmet továbbították, a
fent említett ideiglenes határozatot kell alkalmazni, és ez az intéz
mény folyósítja a jogszabályaiban előírt ellátásokat, valamint tájé
koztatja a megkeresett intézményt a folyósított ellátások
összegéről.
(4) Ha az érintett intézmények véleménye eltér arra vonatko
zóan, hogy mely jogszabályok alkalmazandók elsőbbséggel, a
végrehajtási rendelet 6. cikkének (2)–(5) bekezdését kell alkal
mazni. E célból a 6. cikk (2) bekezdésében említett lakóhely sze
rinti intézmény a gyermek, illetve gyermekek lakóhelye szerinti
intézmény.
(5) Amennyiben az az intézmény, amely ideiglenes ellátást biz
tosított, többet fizetett a végső soron általa fizetendő összegnél, a
végrehajtási rendelet 73. cikkében megállapított eljárásnak meg
felelően a többlet megtérítéséért az elsődlegesen felelős intéz
ményhez fordulhat.
61. cikk

Ha az intézmény úgy látja, hogy az alaprendelet 68. cikke
(2) bekezdésével összhangban egy másik tagállam jogszabályai
nak értelmében lehetőség van különbözeti kiegészítésre való jogo
sultságra, a kérelmet az intézmény haladéktalanul továbbítja a
másik tagállam illetékes intézményéhez, és erről tájékoztatja az
érintett személyt; értesíti továbbá a másik tagállam intézményét a
kérelemről hozott határozatáról, valamint a folyósított családi
ellátások összegéről.

(3) Ha a kérelemmel megkeresett intézmény úgy határoz, hogy
jogszabályai alkalmazhatóak, de nem az alaprendelet 68. cikké
nek (1) és (2) bekezdése szerinti elsőbbség alapján, haladéktalanul
ideiglenes határozatot hoz az alkalmazandó elsőbbségi szabályok
ról, és a kérelmet az alaprendelet 68. cikke (3) bekezdésének meg
felelően továbbítja a másik tagállam intézményéhez, értesítve
erről a kérelmezőt is. Az intézmény az ideiglenes határozattal
kapcsolatban két hónapon belül állást foglal.

Az alaprendelet 69. cikkének alkalmazására
vonatkozó eljárás
Az alaprendelet 69. cikkének alkalmazásában az igazgatási bizott
ság összeállítja az említett cikk hatálya alá tartozó, árvák részére
folyósított kiegészítő vagy különleges családi ellátások jegyzékét.
Ha az elsőbbségi illetékességgel bíró intézmény az általa alkalma
zott jogszabály értelmében nem köteles ilyen, árvák részére folyó
sított kiegészítő vagy különleges családi ellátásokat nyújtani,
valamennyi vonatkozó dokumentummal és információval együtt
haladéktalanul továbbít minden családi ellátás iránti kérelmet
azon tagállam intézményének, amely jogának hatálya alá az érin
tett személy a leghosszabb ideig tartozott, és amely biztosít ilyen,
árvák részére folyósított kiegészítő vagy különleges családi ellátá
sokat. Egyes esetekben ez azt is jelentheti, hogy ugyanilyen
körülmények között azon tagállam intézményéig kell visszanyúl
ni, amely jogszabályainak hatálya alatt az érintett személy a leg
rövidebb biztosítási vagy helyben lakási időszakot töltötte.

IV. CÍM
PÉNZÜGYI RENDELKEZÉSEK
I. FEJEZET

Az ellátások költségeinek megtérítése az alaprendelet
35. és 41. cikkének alkalmazásában

1. szakasz
Megtérítés a tényleges kiadások alapján

62. cikk

visszatéríti az intézménynek, kivéve ahol a végrehajtási rendelet
63. cikke alkalmazandó.

(2) Ha az (1) bekezdésben említett ellátások költségének tény
leges összege részben vagy egészben nem szerepel azon intéz
mény nyilvántartásában, amely azokat nyújtotta, a megtérítendő
összeget a rendelkezésre álló adatokból nyert valamennyi hivat
kozási alapból kiindulva számított átalányfizetés alapján kell meg
állapítani. Az igazgatási bizottság felméri, hogy melyek az átalány
kiszámításának alapjai, és megállapítja annak összegét.

Alapelvek
(1) Az alaprendelet 35. és 41. cikkének alkalmazása céljából a
természetbeni ellátások költségeinek az azokat nyújtó intézmény
elszámolásában szereplő tényleges összegét az illetékes intézmény

(3) Az (1) bekezdésben említett ellátásokat nyújtó intézmény
által alkalmazott jogszabályok hatálya alá tartozó biztosítot
taknak nyújtott természetbeni ellátásokra alkalmazandónál maga
sabb díjak nem vehetők figyelembe a megtérítéskor.
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2. szakasz
Visszatérítés rögzített összegek alapján
63. cikk
Az érintett tagállamok felsorolása
(1)
Az alaprendelet 35. cikkének (2) bekezdésében említett
azon tagállamok felsorolását, amelyek jogi vagy igazgatási struk
túrái következtében a tényleges költségek alapján történő megté
rítés nem alkalmazható, a végrehajtási rendelet 3. melléklete
sorolja föl.
(2)
A végrehajtási rendelet 3. mellékletében felsorolt tagálla
mok esetében az alábbi személyeknek nyújtott természetbeni ellá
tások összegét:
a)

b)

az alaprendelet 17. cikke szerint azon családtagok, akik a biz
tosított lakhelye szerinti tagállamtól eltérő tagállamban lak
nak; valamint
az alaprendelet 24. cikkének (1) bekezdése és 25–26. cikke
szerinti nyugdíjasok és családtagjaik,

az illetékes intézmény az egyes naptári évekre megállapított rög
zített összegek alapján téríti meg az említett ellátásokat nyújtó
intézménynek. E rögzített összegnek a lehető legközelebb kell áll
nia a tényleges kiadásokhoz.
64. cikk
A havi rögzített összegek és a teljes rögzített összeg
kiszámításának módszere
(1)
Minden egyes hitelező tagállam esetében valamely naptári
évre vonatkozóan az egy főre eső havi rögzített összeg (Fi) meg
határozása úgy történik, hogy a korcsoportok (i) szerint bontott,
egy főre jutó éves átlagos költséget (Yi) elosztják 12-vel, és a
kapott eredményt az alábbi képletnek megfelelően (X-szel)
csökkentik:
Fi = Yi × 1/12 × (1 – X)
ahol:
–

az index (i = 1, 2 és 3) a rögzített összegek kiszámítására
alkalmazott három korcsoportot jelzi:
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(2)
Az i korcsoportban felmerülő, egy főre jutó éves átlagos
költség (Yi) úgy számítható ki, hogy a hitelező tagállam jogszabá
lyainak hatálya alá tartozó és annak területén lakóhellyel rendel
kező valamennyi, az érintett korcsoportba tartozó személy
számára az e tagállam intézményei által nyújtott természetbeni
ellátásokra fordított éves kiadást elosztjuk az érintett naptári
évben az adott korcsoportba tartozó személyek átlagos számával.
A számításnak a végrehajtási rendelet 23. cikkében említett rend
szerek keretében felmerülő kiadásokon kell alapulnia.

(3) A havi rögzített összeget érintő csökkentés általában 20 %
(X = 0,20). Nyugdíjasok és családtagjaik esetében a csökkentés
15 % (X = 0,15), amennyiben az illetékes tagállam nem szerepel
az alaprendelet IV. mellékletében található felsorolásban.

(4) Minden adós tagállam esetében az egy naptári évre vonat
kozó teljes rögzített összeg az olyan módon kapott szorzatok
összegével egyenlő, hogy az egyes i korcsoportokban az egy főre
meghatározott havi rögzített összeget megszorozzák az adott
korcsoportba tartozó érintett személyek által a hitelező tagállam
ban eltöltött teljes hónapok számával.

Az érintett személyek által a hitelező tagállamban eltöltött teljes
hónapok száma valamely naptári év azon naptári hónapjainak
száma, amelyek során az érintett személyek – mivel lakóhelyük a
hitelező tagállam területén volt – e területen az adós tagállam
költségére természetbeni ellátásokra voltak jogosultak. A hóna
pok számát a lakóhely szerinti intézmény által e célból az illeté
kes intézmény által megadott, az érdekeltek jogaira vonatkozó
igazoló dokumentumok alapján vezetett jegyzék alapján határoz
zák meg.

(5) Az igazgatási bizottság legkésőbb 2015. május 1-jéig külön
jelentést nyújt be e cikk alkalmazásáról, különös tekintettel a
(3) bekezdésben említett csökkentésekre. E jelentés alapján az
igazgatási bizottság olyan módosításokat tartalmazó javaslatot
nyújthat be, amelyek szükségesek lehetnek ahhoz, hogy a számí
tott rögzített összegek a lehető legjobban megközelítsék a tény
legesen felmerült kiadásokat, és a (3) bekezdésben említett
csökkentések ne eredményezzenek a tagállamok számára kie
gyensúlyozatlan vagy kettős kifizetéseket.

i = 1: 20 évnél fiatalabb személyek
i = 2: 20 és 64 év közötti személyek
i = 3: 65 éves és annál idősebb személyek,
–

–

Yi a (2) bekezdésben meghatározott, az i korcsoportra vonat
kozó, egy főre jutó éves átlagos költség,
az X együttható (0,20 vagy 0,15) a (3) bekezdésben megha
tározott csökkentést mutatja.

(6) Az igazgatási bizottság megállapítja az (1)–(5) bekezdésben
említett rögzített összegek kiszámításához szükséges elemek meg
határozásának módszereit.

(7) Az (1)–(4) bekezdés ellenére a tagállamok 2015. május
1-jéig továbbra is alkalmazhatják az 574/72/EGK rendelet
94–95. cikkét a rögzített összeg kiszámítására, feltéve, hogy a
(3) bekezdésben előírt csökkentést alkalmazzák.
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65. cikk
Az éves átlagos költségek jelentése
(1) A különböző korcsoportok meghatározott évre vonatkozó,
egy főre jutó, éves átlagos költségét legkésőbb a tárgyévet követő
második év végéig jelenteni kell a könyvvizsgáló bizottságnak. Ha
a költséget a fenti határidőn belül nem jelentik, az igazgatási
bizottság által egy előző évre meghatározott, egy főre jutó éves
átlagos költséget kell figyelembe venni.
Az (1) bekezdéssel összhangban meghatározott éves átla
(2)
gos költségeket az Európai Unió Hivatalos Lapjában évente ki kell
hirdetni.

3. szakasz
Közös rendelkezések
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A követeléseket az adós intézmény azon hónap végétől
(5)
számított 18 hónapon belül téríti meg a hitelező tagállam – a vég
rehajtási rendelet 66. cikke szerinti – összekötő szerve számára,
amelyben az érintett igényeket az adós tagállam összekötő szer
véhez benyújtották. Ez a rendelkezés nem vonatkozik azokra a
követelésekre, amelyeket az adós intézmény az említett időszak
ban elfogadható okból elutasított.
(6)
A valamely igényre vonatkozó esetleges vitát az azon
hónap végét követő 36 hónapon belül kell rendezni, amelyben a
követelést benyújtották.
(7) A könyvvizsgáló bizottság segítséget nyújt az elszámolások
végleges lezárásához olyan esetekben, amikor az ügyet nem lehet
a (6) bekezdésben előírt határidőn belül rendezni, valamint – vala
mely fél indokolt kérésére – vitás kérdésekben véleményt nyilvá
nít, mégpedig azon hónapot követő hat hónapon belül, amelyben
az ügyet hozzá utalták.

66. cikk

68. cikk

Az intézmények közötti megtérítési eljárás

Késedelmi kamat és előleg

(1)
Az érintett tagállamok közötti megtérítést a lehető legrövi
debb időn belül rendezni kell. Valamennyi érintett intézmény
köteles a követeléseket az e szakaszban említett határidőkön belül
– amint lehetősége nyílik rá – megtéríteni. Egy adott követelés
vitatása nem lehet akadálya egyéb követelés(ek) megtérítésének.

(1) A végrehajtási rendelet 67. cikke (5) bekezdésében előírt 18
hónapos időszak végétől a fennálló igényekre a hitelező intéz
mény kamatot számíthat fel, kivéve, ha az adós intézmény – az
azon hónap végétől számított hat hónapon belül, amelyben a
követelést benyújtották – a végrehajtási rendelet 67. cikkének (1)
vagy (2) bekezdése alapján benyújtott összigény legalább 90 %ának megfelelő előleget fizetett. A követelésnek az előleg által
nem fedezett részére vonatkozóan kamatot csak a végrehajtási
rendelet 67. cikkének (6) bekezdésében előírt 36 hónapos időszak
végétől lehet felszámítani.

(2) Az alaprendelet 35. és 41. cikkében meghatározott, a tagál
lamok intézményei közötti visszatérítésre az összekötő szerven
keresztül kerül sor. Külön összekötő szerv működhet az alapren
delet 35. és 41. cikke szerinti visszatérítések rendezésére.

67. cikk
A követelések benyújtásának és rendezésének határideje
(1) A tényleges kiadáson alapuló igényeket azon naptári félév
végétől számított 12 hónapon belül kell benyújtani az adós tag
állam összekötő szervéhez, amelyben ezek a követelések a hite
lező intézmény nyilvántartásában megjelentek.
(2) Valamely naptári év tekintetében a rögzített összegekre
vonatkozó igényeket az azon hónapot követő 12 hónapon belül
kell benyújtani az adós tagállam összekötő szervéhez, amelyben
az érintett évi átlagköltségeket az Európai Unió Hivatalos Lapjában
kihirdették. A végrehajtási rendelet 64. cikkének (4) bekezdésé
ben említett nyilvántartásokat a tárgyévet követő év végéig kell
benyújtani.
(3) A végrehajtási rendelet 6. cikke (5) bekezdésének második
albekezdésében említett esetben az e cikk (1) és (2) bekezdésében
előírt határidő nem kezdődhet az illetékes hatóság kijelölését
megelőzően.
Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott határidőkön túl
(4)
benyújtott követeléseket nem veszik figyelembe.

Ezt a kamatot az Európai Központi Bank által az elsődle
(2)
ges refinanszírozó műveleteire alkalmazott referencia-kamatláb
alapján kell kiszámítani. Az alkalmazandó referencia-kamatláb a
fizetés esedékességi hónapjának első napján hatályban lévő
referencia-kamatláb.
(3)
Az összekötő szervek nem kötelesek az (1) bekezdésben
előírt előleget elfogadni. Ha azonban egy összekötő szerv visszau
tasít egy ilyen ajánlatot, a hitelező intézmény a továbbiakban – az
(1) bekezdés második mondatában foglaltaktól eltérően – nem
jogosult késedelmi kamatot felszámítani a szóban forgó követe
léssel kapcsolatban.

69. cikk
Az éves elszámolások kimutatása
(1) Az igazgatási bizottság az alaprendelet 72. cikke g) pont
jának megfelelően a könyvvizsgáló bizottság jelentése alapján
minden naptári évre vonatkozóan megállapítja a követelések hely
zetét. E célból az összekötő szervek értesítik a könyvvizsgáló
bizottságot – az általa megállapított határidőn belül és eljárások
nak megfelelően – egyrészről a benyújtott, rendezett vagy vitatott
követelések összegéről (hitelezői pozíció), másrészről a kapott,
rendezett vagy vitatott követelések összegéről (adósi pozíció).
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(2) Az igazgatási bizottság bármilyen megfelelő ellenőrzést
elvégezhet az (1) bekezdésben meghatározott éves igénykimuta
tás elkészítésének alapjaként felhasznált statisztikai és számviteli
adatokon, különösen, hogy meggyőződjön arról, hogy azok
megfelelnek-e az e címben megállapított szabályoknak.

II. FEJEZET

Munkanélküli-ellátások megtérítése az alaprendelet 65. cikke
alapján

2009.10.30.
III. FEJEZET

Jogosulatlanul felvett ellátások behajtása, az ideiglenes
folyósítások és járulékok behajtása, beszámítás és a
behajtással kapcsolatos segítségnyújtás

1. szakasz
Alapelvek

71. cikk
Közös rendelkezések
70. cikk
Munkanélküli-ellátások megtérítése

Az alaprendelet 65. cikkének (8) bekezdésében meghatározott
megállapodás hiányában a lakóhely szerinti intézmény az alap
rendelet 65. cikkének (6) és (7) bekezdése szerint azon tagállam
intézményét, amely jogszabályainak hatálya alá a kedvezménye
zett a legutóbb tartozott, felkéri a munkanélküli-ellátások megté
rítésére. A kérelmet azon naptári félév végét követő hat hónapon
belül kell megküldeni, amelyben a kérelem tárgyát képező
munkanélküli-ellátásból a legutolsó kifizetés megtörtént. A kére
lemben fel kell tüntetni az alaprendelet 65. cikkének (6) és
(7) bekezdésében említett három vagy öt hónapos időszak alatt
folyósított ellátások összegét, azon időszakot, amelyre ezeket az
ellátásokat folyósították, valamint a munkanélküli személy azo
nosító adatait. A kérelmeket az érintett tagállamok összekötő
szervein keresztül kell benyújtani és kifizetni.

Az alaprendelet 84. cikkének alkalmazásában és az abban megha
tározott kereten belül a követelések behajtását lehetőség szerint az
érintett tagállami intézmények között vagy az érintett természe
tes vagy jogi személlyel szembeni beszámítás útján kell végezni, a
végrehajtási rendelet 72–74. cikkének megfelelően. Amennyiben
a követelést vagy annak egy részét nem lehetséges behajtani ezzel
a beszámítási eljárással, az esedékes összeg fennmaradó részét a
végrehajtási rendelet 75–85. cikkével összhangban kell behajtani.

2. szakasz
Beszámítás

72. cikk
Jogosulatlanul felvett ellátások

Az első bekezdésben említett határidő után benyújtott kérelme
ket nem kell figyelembe venni.

A végrehajtási rendelet 66. cikke (1) bekezdését és 67. cikke
(5)–(7) bekezdését értelemszerűen kell alkalmazni.

A végrehajtási rendelet 67. cikke (5) bekezdésében előírt 18 hóna
pos időtartam végétől a hitelező intézmény a ki nem fizetett igé
nyek összegét kamattal terhelheti. A kamatokat a végrehajtási
rendelet 68. cikke (2) bekezdésével összhangban kell kiszámítani.

Az alaprendelet 65. cikke (6) bekezdésének harmadik mondatá
ban említett legnagyobb megtéríthető összeg minden esetben
azon ellátás összege, amelyre az érintett személy azon tagállam
jogszabályai szerint lenne jogosult – amennyiben e tagállam fog
lalkoztatási szolgálatánál regisztráltatná magát –, amelyek hatá
lya alá utoljára tartozott. Mindazonáltal a végrehajtási rendelet 5.
mellékletében felsorolt tagállamok közötti kapcsolatokban vala
mely érintett tagállam – amely jogszabályainak hatálya alá az érin
tett személy utoljára tartozott – illetékes intézményei minden
egyes konkrét esetben az e tagállam jogszabályai alapján az előző
naptári évben nyújtott munkanélküli-ellátások átlagos összege
alapján határozza meg a legnagyobb összeget.

(1) Ha egy tagállam intézménye valamely személynek jogalap
nélkül folyósított ellátást, ez az intézmény az általa alkalmazott
jogszabályokban meghatározott feltételekkel és kereteken belül
felkérheti annak a tagállamnak az intézményét, amely az ellátá
soknak a személy részére történő kifizetéséért felelős, hogy vonja
le a jogalap nélkül folyósított összeget az érintett személynek járó
hátralékokból vagy olyan összegekből, amelyek kifizetése folya
matban van, függetlenül attól, hogy az ellátás mely szociális biz
tonsági ágazaton belül kerül folyósításra. Ez utóbbi tagállam
intézménye a szóban forgó összeget ugyanúgy az általa alkalma
zott jogszabályokban az ilyen beszámítási eljárásokra meghatáro
zott feltételek és korlátozások alapján vonja le, mintha egy saját
maga által folyósított túlfizetésről lenne szó, és a levont összeget
átutalja annak az intézménynek, amely a jogalap nélküli ellátást
folyósította.
(2) Az (1) bekezdéstől eltérően, ha az alaprendelet III. címének
4–5. fejezete értelmében a rokkantsági ellátások, öregségi és túl
élő hozzátartozói nyugdíjak megállapításánál vagy felülvizsgá
latánál valamelyik tagállam intézménye valamely személy részére
jogalap nélkül fizetett ellátást, akkor ez az intézmény felkérheti a
másik tagállam azon intézményét, amely a megfelelő ellátásoknak
az érintett személy részére történő kifizetéséért felelős, hogy vonja
le a túlfizetett összeget az érintett személynek járó hátralékokból.
Miután az utóbbi intézmény tájékoztatta a jogalap nélküli össze
get folyósító intézményt az általa fizetendő e hátralékokról, a jog
alap nélküli összeget folyósító intézmény két hónapon belül közli
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a jogalap nélküli folyósítás összegét. Ha az az intézmény, amely
nek hátralékot kell fizetnie, ezt az információt a határidőn belül
kézhez kapja, a levont összeget átutalja a jogalap nélküli összeget
folyósító intézménynek. Amennyiben a határidő lejár, az intéz
mény haladéktalanul folyósítja a hátralékot az érintett személy
részére.

(3)
Amennyiben valamely személy egy tagállamban szociális
jóléti támogatásban részesült egy olyan időszak alatt, amelynek
folyamán egy másik tagállam jogszabálya alapján ellátásokra volt
jogosult, úgy a támogatást nyújtó szerv, ha jogosult az érintett
személynek járó ellátások visszaigénylésére, felkérheti a másik tag
állam azon intézményét, amely az ellátásoknak az érintett sze
mély részére történő kifizetéséért felelős, hogy vonja le a kifizetett
támogatás összegét azokból az összegekből, amelyeket e tagállam
az említett személynek folyósít.

Ezt a rendelkezést értelemszerűen kell alkalmazni az érintett sze
mély minden olyan családtagjára, aki valamely tagállam területén
támogatásban részesült egy olyan időszak alatt, amelynek során a
biztosított személy egy másik tagállam joga alapján e családtag
tekintetében ellátásokra volt jogosult.
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(2) Az az intézmény, amelynek egy jogi és/vagy természetes
személy ideiglenesen járulékot fizetett, mindaddig nem téríti visz
sza a szóban forgó összegeket az azokat fizető személynek, míg
az illetékesként megjelölt intézménytől meg nem bizonyosodott
a végrehajtási rendelet 6. cikkének (4) bekezdése alapján neki járó
összegekről.
Az illetékesként megjelölt intézmény kérésére – amelyet legké
sőbb az alkalmazandó jogszabály megállapítását követő három
hónapon belül meg kell tenni – az az intézmény, amelynek ide
iglenesen járulékot fizettek, a járulékokat átutalja az adott idő
szakra illetékesként megjelölt intézménynek annak érdekében,
hogy a jogi és/vagy természetes személy a járuléktartozást ren
dezze. Az átutalt járulékokat visszamenőlegesen úgy tekintik,
mintha azokat az illetékesként megjelölt intézménynek fizették
volna.
Amennyiben az ideiglenesen fizetett járulékok összege megha
ladja azt az összeget, amellyel a jogi és/vagy természetes személy
az illetékesként megjelölt intézmény felé tartozik, az az intéz
mény, amelynek ideiglenesen járulékot fizettek, a túlfizetés össze
gét megtéríti az érintett jogi és/vagy természetes személy részére.
74. cikk
A beszámítással kapcsolatos költségek

Annak a tagállamnak az intézménye, amely jogalap nélkül folyó
sított támogatást, az esedékes összegről nyilatkozatot küld a
másik tagállam intézményének, amely aztán az összeget az általa
alkalmazott jogszabályokban az ilyen beszámítási eljárásokra
meghatározott feltételek és korlátozások alapján levonja, és hala
déktalanul átutalja annak az intézménynek, amely a jogalap nél
küli támogatást folyósította.

Nem kell költségtérítést fizetni, amennyiben az adósságot a vég
rehajtási rendelet 72. és a 73. cikkében megállapított beszámítási
eljárással hajtják be.
3. szakasz
Behajtás
75. cikk

73. cikk
Ideiglenesen folyósított pénzbeli ellátások vagy járulékok

(1) A végrehajtási rendelet 6. cikkének alkalmazása céljából az
az intézmény, amely a pénzbeli ellátásokat ideiglenesen folyósí
totta, legkésőbb az alkalmazandó jogszabályok vagy az ellátások
folyósításáért felelős intézmény meghatározását követő három
hónapon belül kimutatást készít az ideiglenesen folyósított
összegről, és azt elküldi az illetékesként megjelölt intézménynek.

Az ellátások folyósítása szempontjából illetékesként megjelölt
intézmény az ideiglenes folyósítás tekintetében esedékes összeget
levonja az általa az érintett személynek fizetendő megfelelő ellá
tások hátralékából, és a levont összeget haladéktalanul átutalja a
pénzbeli ellátásokat ideiglenesen folyósító intézménynek.

Ha az ideiglenesen folyósított ellátások összege meghaladja a hát
ralékok összegét, vagy nincs hátralék, az illetékesként megjelölt
intézmény ezt az összeget az általa alkalmazott jogszabályokban
az ilyen beszámítási eljárásokra meghatározott feltételek és kor
látozások alapján levonja a folyamatban levő folyósításokból, és
a levont összeget haladéktalanul átutalja annak az intézménynek,
amely a pénzbeli ellátásokat ideiglenesen folyósította.

Fogalommeghatározások és közös rendelkezések
(1)

E szakasz alkalmazásában:

–

„követelés”: minden olyan követelés, amely jogalap nélkül
befizetett járulékokra vagy jogalap nélkül folyósított vagy
nyújtott ellátásokra vonatkozik, ideértve a követeléssel fel
lépő tagállam jogszabályainak megfelelő, a követeléssel kap
csolatos kamatokat, pénzbírságokat, közigazgatási
pénzbüntetéseket és minden egyéb terhet és költséget,

–

„megkereső fél”: minden egyes tagállam esetében az az intéz
mény, amely a fentiekben meghatározott követelést illetően
tájékoztatást, értesítést vagy behajtást kér,

–

„megkeresett fél”: minden egyes tagállam esetében az az
intézmény, amelyhez tájékoztatásra, értesítésre vagy behaj
tásra irányuló megkereséssel lehet fordulni.

A tagállamok közötti kérelmek és az ezekkel kapcsolatos
(2)
közlemények feldolgozását főszabályként a kijelölt intézmények
végzik.
A gyakorlati végrehajtási intézkedéseket, többek között a
(3)
végrehajtási rendelet 4. cikkével, valamint a behajtási kérelmek
minimális összeghatárának megállapításával kapcsolatos intézke
déseket az igazgatási bizottság hozza meg.
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76. cikk

78. cikk

Információkérés

Behajtás iránti kérelem

(1)
A megkereső fél kérésére a megkeresett hatóság minden
olyan információt megad, amely a megkereső fél számára köve
telésének behajtásához hasznos lehet.

(1) Követelés behajtása iránti kérelemhez – amelyet a megke
reső fél a megkeresett félnek címez – csatolni kell a megkereső fél
tagállamában kiadott, a követelés végrehajtását engedélyező oki
rat egy hivatalos példányát vagy annak hitelesített másolatát, vala
mint adott esetben a behajtáshoz szükséges egyéb okmányok
eredeti példányait vagy hitelesített másolatait.

Az ezen információkhoz való hozzájutás érdekében a megkere
sett fél élhet a saját tagállamában felmerülő hasonló követelések
behajtására alkalmazandó törvényi, rendeleti és közigazgatási
rendelkezések által ráruházott hatáskörökkel.
(2)
A tájékoztatás iránti kérelemben fel kell tüntetni annak a
jogi vagy természetes személynek a nevét, utolsó ismert címét és
az azonosításával kapcsolatos egyéb lényeges információkat, akit
a kért tájékoztatás érint, valamint annak a követelésnek a termé
szetét és összegét, amelyre a kérelem vonatkozik.
A megkeresett fél nem köteles olyan információt
(3)
szolgáltatni:

(2) A megkereső fél csak akkor élhet behajtás iránti kérelem
mel, ha:
a)

a követelést és/vagy az annak végrehajtását engedélyező oki
ratot saját tagállamában nem vitatják, kivéve, ha a végrehaj
tási rendelet 81. cikke (2) bekezdésének második albekezdése
alkalmazandó;

b)

saját tagállamában az (1) bekezdésben említett okirat alapján
rendelkezésére álló behajtási eljárást lefolytatta, és az így
foganatosított intézkedések nem eredményezik a követelés
teljes kifizetését;
az elévülési határidő saját jogszabályai szerint még nem
járt le.

a)

amelyet saját tagállamában felmerülő hasonló követelések
behajtása érdekében nem tudna beszerezni;

c)

b)

amely kereskedelmi, ipari vagy szakmai titkokat fedne fel;
vagy

(3)

c)

amelynek megismerése sérthetné a tagállam biztonságát vagy
a tagállami közérdekkel lehetne ellentétes.

a)

az érintett jogi vagy természetes személy neve, címe és min
den más, az azonosítására és/vagy a javait birtokló harmadik
személy azonosítására vonatkozó bármely egyéb információ;

(4) A megkeresett félnek tájékoztatnia kell a megkereső felet a
tájékoztatás iránti kérelem megtagadásának okáról.

b)

a megkereső fél neve, címe, valamint minden, az azonosítá
sára vonatkozó lényeges információ;

c)

a megkereső fél tagállamában kiadott, a követelés végrehaj
tását engedélyező okirat;

d)

a követelés jellege és összege, beleértve a tőkeösszeget, a
kamatot, a pénzbírságokat, a közigazgatási pénzbüntetéseket
és minden egyéb fizetendő terhet és költséget a megkereső és
a megkeresett fél tagállamának pénznemében feltüntetve;

e)

az okiratról a címzettnek a megkereső fél és/vagy a megke
resett fél által küldött értesítés időpontja;

f)

az az időpont, amelytől kezdve, és az az időszak, amely alatt
a megkereső fél tagállamában hatályos jogszabályok szerint
a végrehajtás lehetséges;

g)

bármely egyéb hasznos információ.

77. cikk
Értesítés
(1)
A megkereső fél kérésére a megkeresett fél a saját tagálla
mában hatályban lévő, hasonló jogi aktusokkal vagy határoza
tokkal kapcsolatos értesítésekre vonatkozó szabályoknak
megfelelően értesíti a címzettet mindazon jogi eszközökről és
határozatokról – beleértve a bírósági határozatokat is –, amelyek
a megkereső fél tagállamából származó követelésekre és/vagy
azok behajtására vonatkoznak.
(2) Az értesítés iránti kérelemben fel kell tüntetni a címzett
nevét és címét, valamint a címzettre vonatkozó minden egyéb
olyan információt, amelyhez a megkereső fél általában hozzáfér,
az értesítés tárgyát képező jogi eszköz vagy határozat jellegét és
tárgyát, adott esetben az adós nevét és címét, valamint az adós
azonosítására vonatkozó minden más lényeges információt,
továbbá azt a követelést, amelyre az adott jogi aktus vagy határo
zat vonatkozik, és minden egyéb hasznos információt.
(3) A megkeresett fél haladéktalanul tájékoztatja a megkereső
felet az értesítési kérelemmel kapcsolatban hozott válaszintézke
désről és különösen azon időpontról, amikor a határozatot vagy
jogi eszközt a címzetthez továbbították.

A behajtás iránti kérelem a következőket tartalmazza:

A behajtás iránti kérelem ezenkívül a megkereső fél azon
(4)
nyilatkozatát is tartalmazza, amely megerősíti, hogy a (2) bekez
désben foglalt feltételek teljesülnek.
(5) Amint a megkereső félnek bármely, a behajtás iránti kére
lem tárgyát képező üggyel kapcsolatos lényeges információ a
tudomására jut, továbbítja azt a megkeresett félnek.
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79. cikk
A behajtás végrehajtását engedélyező okirat
(1)
Az alaprendelet 84. cikkének (2) bekezdésével összhang
ban a követelés végrehajtását engedélyező okiratot közvetlenül a
megkeresett hatóság szerinti tagállam követelésének érvényesí
tését engedélyező végrehajtási okiratként kell elismerni, illetve
automatikusan ilyen okiratként kell kezelni.
Az (1) bekezdés ellenére a követelés végrehajtását
(2)
engedélyező végrehajtási okirat adott esetben, a megkeresett fél
tagállamában hatályos rendelkezéseknek megfelelően elfogad
ható, elismerhető, kiegészíthető vagy az e tagállam területén a
követelés érvényesítését engedélyező végrehajtási okirattal
helyettesíthető.
A tagállamok a behajtás iránti kérelem kézhezvételétől számított
három hónapon belül igyekeznek teljesíteni az okirat elfogadását,
elismerését, kiegészítését vagy helyettesítését, kivéve azokat az
eseteket, amikor e bekezdés harmadik albekezdése alkalmazandó.
A végrehajtási okirat szabályos megfogalmazása esetén ezen
intézkedések nem tagadhatók meg. A megkeresett fél értesíti a
megkereső felet a három hónapos határidő esetleges túllépésének
okairól.
A végrehajtási rendelet 81. cikkét kell alkalmazni, ha az intézke
dések bármelyike az követeléssel és/vagy a megkereső fél által
kiállított végrehajtási okirattal kapcsolatos jogvitával járna.
80. cikk
A fizetésre vonatkozó szabályok és határidők
(1)
A követeléseket a megkeresett fél tagállamának pénznemé
ben kell behajtani. A megkeresett fél az általa behajtott követelés
teljes összegét átutalja a megkereső fél részére.
(2)
A megkeresett fél – ha a saját tagállamában hatályos törvé
nyi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések lehetővé teszik, és
miután konzultált a megkereső féllel – fizetési haladékot adhat az
adósnak, vagy részletfizetést engedélyezhet. A megkeresett fél
által e fizetési haladékért felszámított esetleges kamatokat szintén
át kell utalni a megkereső félnek.
Azon időponttól kezdve, amikor a követelés behajtásának végre
hajtását engedélyező okiratot a végrehajtási rendelet 79. cikke
(1) bekezdésének megfelelően közvetlenül elismerték, vagy a vég
rehajtási rendelet 79. cikke (2) bekezdésének megfelelően elfogad
ták, elismerték, kiegészítették vagy helyettesítették, a megkeresett
fél tagállamában hatályos törvényi, rendeleti és közigazgatási
rendelkezések szerint a fizetési késedelemért kamatot kell felszá
mítani, és azt szintén át kell utalni a megkereső félnek.
81. cikk
A követelés vagy a behajtását engedélyező végrehajtási
okirat és a végrehajtási intézkedések vitatása
(1)
Ha a behajtási eljárás során valamely érdekelt fél vitatja a
követelést és/vagy az annak végrehajtását engedélyező, a megke
reső fél tagállamában kiállított okiratot, a keresetet a megkereső
fél tagállamának illetékes intézményéhez kell benyújtani, ez
utóbbi tagállam hatályos jogszabályainak megfelelően. Erről a
lépésről a megkereső fél haladéktalanul tájékoztatja a megkeresett
felet. A lépésről az érdekelt fél is tájékoztathatja a megkeresett
felet.
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(2) Amint a megkeresett fél megkapja az (1) bekezdésben emlí
tett értesítést vagy tájékoztatást a megkereső féltől vagy az érde
kelt féltől, felfüggeszti a végrehajtási eljárást az ügyben illetékes
szerv döntéséig, kivéve, ha a megkereső fél másként nem rendel
kezik az e bekezdés második albekezdésének megfelelően. A vég
rehajtási rendelet 84. cikkének sérelme nélkül, és amennyiben a
megkeresett fél szükségesnek tartja, óvintézkedéseket tehet a
behajtás biztosítására, amennyiben a tagállamában hatályban lévő
törvények és rendelkezések hasonló igények esetében ilyen intéz
kedést lehetővé tesznek.
Az első albekezdés ellenére a megkereső fél a tagállamában hatá
lyos törvényeknek, rendeleteknek és közigazgatási gyakorlatnak
megfelelően felkérheti a megkeresett felet a vitatott követelés
behajtására, feltéve, hogy a megkeresett fél tagállamában hatályos
törvények, rendeletek és közigazgatási gyakorlat ezt lehetővé
teszik. Ha a jogvita eredménye az adósnak kedvez, a megkereső
fél köteles megtéríteni minden behajtott összeget a megkeresett fél
tagállamában hatályos jogszabályokkal összhangban fizetendő
esetleges kártérítéssel együtt.
Amennyiben a jogvita a megkeresett fél tagállamában
(3)
hozott végrehajtási intézkedésekre vonatkozik, a keresetet – saját
törvényi és rendeleti rendelkezéseinek megfelelően – e tagállam
illetékes szervéhez kell benyújtani.
(4) Amennyiben az az illetékes hatóság, amelyhez az (1) bekez
désnek megfelelően a keresetet benyújtották, rendes vagy közigaz
gatási bíróság, e bíróság határozata – amennyiben az a megkereső
fél számára kedvező, és lehetővé teszi a megkereső fél tagállamá
ban a követelés behajtását – a végrehajtási rendelet 78. és 79. cikke
értelmében „végrehajtási okiratnak” minősül, és az igény behajtá
sát e határozat alapján hajtják végre.

82. cikk
A segítségnyújtás korlátai
(1)

A megkeresett fél nem köteles:

a)

a végrehajtási rendelet 78–81. cikkében meghatározott segít
séget nyújtani, amennyiben a követelés behajtása az adós
helyzete miatt a megkeresett fél tagállamában súlyos gazda
sági vagy társadalmi nehézségeket okozna, amennyiben a
megkeresett fél tagállamában hatályos törvények, rendeletek
és közigazgatási gyakorlat hasonló belföldi követelések ese
tében ilyen intézkedést lehetővé tesz;

b)

a végrehajtási rendelet 76–81. cikkében meghatározott segít
séget nyújtani, amennyiben a végrehajtási rendelet
76–78. cikke szerinti eredeti kérelem öt évnél régebbi köve
telésekre vonatkozik, a behajtást engedélyező okiratnak a
megkereső fél tagállamában a megkeresés időpontjában hatá
lyos törvények, rendeletek vagy közigazgatási gyakorlat sze
rinti kiállításának időpontjától számítva. Amennyiben
azonban a követelés vagy az okirat jogvita tárgyát képezi, a
határidő számítása attól az időponttól kezdődik, amikor a
megkereső fél tagállama megállapítja, hogy a követelés vagy
a behajtást engedélyező végrehajtási okirat már nem
vitatható.
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85. cikk

(2) A megkeresett félnek tájékoztatnia kell a megkereső felet a
segítségnyújtás céljából való megkeresés megtagadásának okairól.

A behajtással kapcsolatos költségek
(1) A megkeresett fél a nála a behajtással kapcsolatosan felme
rülő összes költséget behajtja az érintett természetes vagy jogi sze
mélytől, és azt visszatartja, a hasonló követelésekre vonatkozó, a
megkeresett fél tagállamában hatályos törvényeknek és rendele
teknek megfelelően.

83. cikk
Elévülési határidő
(1)
Az elévülési határidőkkel kapcsolatos kérdésekre az aláb
biak az irányadók:
a)

a megkereső fél tagállamában hatályos jogszabályok,
amennyiben a követelésre és/vagy az annak végrehajtását
engedélyező okiratra vonatkoznak; valamint

b)

a megkeresett fél tagállamában hatályos jogszabályok,
amennyiben a megkeresett tagállamban végrehajtási intézke
désekre vonatkoznak.
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(2)
Az e szakasz alapján nyújtott kölcsönös segítségnyújtás
főszabályként térítésmentes. Amennyiben azonban a behajtás
különös nehézséggel jár, vagy nagyon nagy összegű költséget
érint, a megkereső és a megkeresett fél a szóban forgó ügy tekin
tetében egyedi megtérítési módozatról állapodhatnak meg.
(3)
A megkereső fél tagállama a megkeresett fél tagállamával
szemben felelősséggel tartozik minden olyan költség vagy vesz
teség tekintetében, amelyek a követelés tárgyát vagy a megkereső
fél által kiállított okirat érvényességét illetően megalapozatlannak
ítélt eljárások eredményeként merülnek fel.

A megkeresett fél tagállamában hatályos jogszabályok szerinti elé
vülési határidő a végrehajtási okirat közvetlen elismerésének idő
pontjától, illetve a végrehajtási okiratnak a végrehajtási rendelet
79. cikke szerinti elfogadásának, elismerésének, kiegészítésének
vagy helyettesítésének időpontjától kezdődik.

86. cikk
Felülvizsgálati záradék
(1) Legkésőbb a végrehajtási rendelet hatálybalépésétől számí
tott negyedik teljes naptári évben az igazgatási bizottság a végre
hajtási rendelet 67. cikke (2), (5) és (6) bekezdésében előírt
határidőkről összehasonlító jelentést nyújt be.

(2) A követelések behajtásával kapcsolatban a segítségnyújtás
céljából való megkeresés értelmében a megkeresett fél által tett
lépések, amelyek – ha azokat a megkereső fél hozta volna meg –
a megkereső fél tagállamában hatályos jogszabályok szerint
megállapított elévülési határidőre felfüggesztő vagy megszakító
hatással lennének, e hatást illetően úgy tekintendők, mintha ez
utóbbi államban hajtották volna végre azokat.

E jelentés alapján az Európai Bizottság szükség szerint megfelelő
javaslatokat terjeszthet elő e határidők jelentős csökkentése
érdekében.
(2) Legkésőbb az (1) bekezdésben említett időpontig az igaz
gatási bizottság megállapítja a 13. cikkben meghatározott, az idő
szakok átváltására vonatkozó szabályokat, azok egyszerűsítése
céljából, amennyiben az lehetséges.

84. cikk
Óvintézkedések
A megkereső fél indokolt kérésére a megkeresett fél óvintézkedé
seket tesz a követelésbehajtás biztosítására olyan mértékben,
amennyiben a megkeresett fél tagállamában hatályos törvényi és
rendeleti rendelkezések azt lehetővé teszik.

(3) Az igazgatási bizottság legkésőbb 2015. május 1-jéig jelen
tést nyújt be, amely kifejezetten a végrehajtási rendelet IV. címé
nek I. és III. fejezete alkalmazását értékeli, különös tekintettel a
végrehajtási rendelet 67. cikk (2), (5) és (6) bekezdésében említett
eljárásokra és határidőkre, valamint a végrehajtási rendelet
75–85. cikkében említett behajtási eljárásokra.

Az első bekezdés végrehajtásához a végrehajtási rendelet 78., 79.,
81. és 82. cikkében foglalt rendelkezéseket és eljárásokat értelem
szerűen kell alkalmazni.

Az Európai Bizottság e jelentés fényében szükség szerint megfe
lelő javaslatokat terjeszthet elő ezen eljárások hatékonyabbá és
kiegyensúlyozottabbá tétele érdekében.

V. CÍM
VEGYES, ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

87. cikk
Orvosi felülvizsgálat és igazgatási ellenőrzések
(1)
Az egyéb rendelkezések sérelme nélkül, amennyiben az
ellátásban részesülő, ellátást igénylő vagy ezek családtagja az adós
intézmény szerinti tagállamtól eltérő tagállam területén tartózko
dik vagy lakik, az orvosi vizsgálatot ezen intézmény kérésére a
kedvezményezett tartózkodási vagy lakóhelye szerinti intézmény
végzi el az általa alkalmazott jogszabályokban megállapított eljá
rások szerint.

Az adós intézmény közli a tartózkodási vagy lakóhely szerinti
intézménnyel a követendő szükséges különleges követelménye
ket, valamint azokat a pontokat, amelyekre az orvosi vizsgálat
nak ki kell terjednie.

A tartózkodási vagy lakóhely szerinti intézmény jelentést
(2)
küld az orvosi vizsgálatot kérő adós intézménynek. Az adós intéz
mény számára a tartózkodási vagy lakóhely szerinti intézmény
megállapításai kötelező érvényűek.
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Az adós intézmény fenntartja a jogot arra, hogy a kedvezménye
zettet egy saját választása szerinti orvossal vizsgáltassa meg. A
kedvezményezett azonban csak akkor szólítható fel az adós intéz
mény szerinti tagállamba való visszatérésre, ha az egészségi álla
pota az út megtételét lehetővé teszi, valamint, ha a kapcsolódó
utazási és tartózkodási költségeket az adós intézmény viseli.

(3) Amennyiben az ellátásban részesülő, ellátást igénylő vagy
ezek családtagja az adós intézmény helye szerinti tagállamtól
eltérő tagállam területén tartózkodik vagy lakik, az igazgatási
ellenőrzést az adós intézmény kérésére a kedvezményezett tartóz
kodási vagy lakóhelye szerinti intézmény végzi el.
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(4)
A végrehajtási rendelet 4. melléklete leírást tartalmaz az
(1) bekezdésben szereplő információkat tartalmazó nyilvános
adatbázisról. Az adatbázist az Európai Bizottság hozza létre és
üzemelteti. A tagállamok felelősek azonban a nemzeti kapcsolat
tartási adataiknak ezen adatbázisban való rögzítéséért. Továbbá,
a tagállamok garantálják a nemzeti kapcsolattartási adatok
(1) bekezdésben előírt rögzítésének pontosságát.
(5) A tagállamok biztosítják az (1) bekezdésben szereplő infor
mációk állandó naprakésszé tételét.

89. cikk
A (2) bekezdést ebben az esetben is alkalmazni kell.

(4) A (2) és (3) bekezdést arra is alkalmazni kell, hogy megál
lapítsák vagy ellenőrizzék az alaprendelet 34. cikkében említett,
tartós ápolást biztosító ellátásban részesülő vagy azt igénylő
rászorultságának mértékét.

(5)
Két vagy több tagállam illetékes hatóságai vagy illetékes
intézményei különös rendelkezésekben és eljárásokban állapod
hatnak meg az igénylők és az ellátásban részesülők munkaerőpiaci alkalmasságának teljes körű vagy részleges javítására,
valamint az igénylők és az ellátásban részesülők tartózkodási vagy
lakóhelye szerinti tagállamban e célra rendelkezésre álló rendsze
rekben vagy programokban való részvételének teljes körű vagy
részleges fejlesztésére.

(6) A díjmentes kölcsönös igazgatási segítségnyújtásra vonat
kozó, az alaprendelet 76. cikkének (2) bekezdésében foglalt elv
től eltérően, az (1)–(5) bekezdésben említett ellenőrzések
tényleges költségeit az ellenőrzéseket kérő adós intézmény meg
téríti az ellenőrzések elvégzésére felkért intézménynek.

Tájékoztatás
(1) Az igazgatási bizottság kidolgozza az ahhoz szükséges tájé
koztatást, hogy az érdekeltek megismerhessék jogaikat, valamint
az azok érvényesítéséhez szükséges alakiságokat. Amennyiben
lehetséges, biztosítani kell ezen információk elektronikus úton, a
nyilvánosság számára hozzáférhető internetes oldalakon történő
közzététellel történő terjesztését. Az igazgatási bizottság gondos
kodik az információk rendszeres naprakésszé tételéről, és figye
lemmel kíséri az ügyfelek részére nyújtott szolgáltatások
minőségét.
(2) Az alaprendelet 75. cikkében említett tanácsadó bizottság
véleményeket és ajánlásokat adhat ki a tájékoztatás és annak köz
zététele javításáról.
(3) Az illetékes hatóságok gondoskodnak arról, hogy intézmé
nyeik ismerjenek és alkalmazzanak minden közösségi, jogalkotási
vagy egyéb rendelkezést az alaprendelet és a végrehajtási rendelet
hatálya alá tartozó területeken és azok feltételei szerint, az igaz
gatási bizottság határozatait is beleértve.

90. cikk
88. cikk

Pénznemek átváltása

Értesítések

(1)
A tagállamok értesítik az Európai Bizottságot az alapren
delet 1. cikkének m), q) és r) pontjában és a végrehajtási rendelet
1. cikke (2) bekezdésének a) és b) pontjában szereplő szervek,
valamint a végrehajtási rendelettel összhangban kijelölt intézmé
nyek adatairól.

Az alaprendelet és a végrehajtási rendelet alkalmazásában a két
pénznem közötti mindenkori átváltási arány az Európai Központi
Bank által közzétett referencia-árfolyam. Az átváltási arány meg
határozásához figyelembe veendő dátumot az igazgatási bizott
ság rögzíti.

91. cikk
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szerveket – azonosítási
kód és elektronikus cím formájában – elektronikus azonosítóval
kell ellátni.

(3) Az igazgatási bizottság megállapítja az (1) bekezdésben
meghatározott adatokról való értesítés tekintetében alkalmazandó
struktúrát, tartalmat és részletes szabályokat, beleértve a közös
formátumot és a mintát is.

Statisztikák
Az illetékes hatóságok statisztikákat állítanak össze az alaprende
let és a végrehajtási rendelet alkalmazásáról, és továbbítják azo
kat az igazgatási bizottság titkárságának. Ezeket az adatokat az
igazgatási bizottság által meghatározott terv és módszer alapján
gyűjtik össze és rendszerezik. Az információk terjesztése az Euró
pai Bizottság feladata.
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92. cikk
A mellékletek módosítása
A végrehajtási rendelet 1., 2., 3., 4. és 5. melléklete, valamint az
alaprendelet VI., VII., VIII. és IX. melléklete az igazgatási bizottság
kérésére bizottsági rendelettel módosítható.
93. cikk

2009.10.30.

Ez az átmeneti időszak nem haladhatja meg a végrehajtási rende
let hatálybalépése időpontjától számított 24 hónapot.

Ha azonban a szükséges közösségi infrastruktúra (Electronic
Exchange of Social Security Information – EESSI) kiépítése a vég
rehajtási rendelet hatálybalépéséhez képest jelentősen késik, az
igazgatási bizottság megállapodhat az időszakok ennek megfelelő
meghosszabbításáról.

Átmeneti rendelkezések
A végrehajtási rendelet hatálya alá tartozó esetekben az alapren
delet 87. cikkét kell alkalmazni.

(2) Az (1) bekezdésben említett szükséges átmeneti idősza
kokra vonatkozó gyakorlati szabályokat az igazgatási bizottság
határozza meg az alaprendelet és a végrehajtási rendelet alkalma
zásához szükséges adatcsere biztosítása céljából

94. cikk
Nyugdíjakra vonatkozó átmeneti rendelkezések
96. cikk
(1) Ha a biztosítási esemény a végrehajtási rendeletnek az érin
tett tagállam területén történő hatálybalépése előtt következik be,
és a nyugdíjkérelmet a fenti időpont előtt nem bírálták el, ez a
kérelem kettős megállapítást von maga után, amennyiben az ellá
tásokat e biztosítási esemény következtében a fenti időpont előtti
időszakban kell nyújtani:
a)

b)

Hatályon kívül helyezés

(1)
Az 574/72/EGK rendelet 2010. május 1-jétől hatályát
veszti.

a végrehajtási rendelet érintett tagállam területén történő
hatálybalépését megelőző időszakra, az 1408/71/EGK rende
lettel vagy az érintett tagállamok közötti hatályos megállapo
dásokkal összhangban;

Az 574/72/EGK rendelet azonban hatályban marad és továbbra is
joghatással bír a következők alkalmazásában:

a végrehajtási rendelet érintett tagállam területén történő
hatálybalépésének napján kezdődő időszakra, az alaprende
lettel összhangban.

a)

az 1408/71/EGK és az 574/72/EGK rendelet rendelkezései
nek valamely harmadik ország e rendelkezések által pusztán
állampolgárságuk okán nem érintett állampolgáraira való
kiterjesztéséről szóló, 2003. május 14-i 859/2003/EK taná
csi rendelet (1), amíg az említett rendeletet nem helyezik hatá
lyon kívül, vagy nem módosítják;

b)

Grönland tekintetében a migráns munkavállalók szociális
biztonságára vonatkozó közösségi szabályok technikai kiiga
zításainak megállapításáról szóló, 1985. június 13-i
1661/85/EGK tanácsi rendelet (2), amíg az említett rendele
tet nem helyezik hatályon kívül, vagy nem módosítják;

c)

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás (3), az
egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a
Svájci Államszövetség közötti, a személyek szabad mozgásá
ról szóló megállapodás (4) és más, az 574/72/EGK rendeletre
hivatkozást tartalmazó megállapodások, amíg az említett
megállapodásokat a végrehajtási rendelet függvényében nem
módosítják.

Mindazonáltal, ha az a) pontban említett rendelkezések szerint
kiszámított összeg magasabb a b) pontban említett rendelkezések
szerint kiszámított összegnél, az érintett személy továbbra is jogo
sult az a) pontban említett rendelkezések szerint kiszámított
összegre.
A végrehajtási rendelet érintett tagállam területén történő
(2)
hatálybalépése kezdetének időpontját követően e tagállam vala
mely intézményéhez benyújtott rokkantsági, öregségi vagy túlélő
hozzátartozóknak járó ellátások iránti kérelem szükségessé
teszi azon ellátások hivatalból történő felülvizsgálatát az alapren
deletnek megfelelően, amelyeket a fenti időpont előtt egy vagy
több más tagállam intézménye vagy intézményei ugyanazon biz
tosítási esemény kapcsán már megállapítottak; ez a felülvizsgálat
nem eredményezheti a megállapított ellátás összegének
csökkenését.
95. cikk
Az elektronikus adatcsere alkalmazására vonatkozó
átmeneti időszak
(1)
Az e rendelet 4. cikkének (2) bekezdésében említett, elekt
ronikus úton történő adatcsere alkalmazása tekintetében az egyes
tagállamok átmeneti időszakot vehetnek igénybe.

(1 )
(2)
(3)
(4)

HL L 124., 2003.5.20., 1. o.
HL L 160., 1985.6.20., 7. o.
HL L 1., 1994.1.3., 1. o.
HL L 114., 2002.4.30., 6. o.
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(2) A Közösségen belül mozgó munkavállalók és önálló vállal
kozók kiegészítő nyugdíjra való jogosultságának védelméről szó
ló, 1998. június 29-i 98/49/EK tanácsi irányelvben (1) és
általánosságban valamennyi egyéb közösségi jogszabályban az
574/72/EGK rendeletre való hivatkozásokat a végrehajtási rende
letre való hivatkozásokként kell értelmezni.

L 284/31

97. cikk
Kihirdetés és hatálybalépés
Ezt a rendeletet az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.
Ez a rendelet 2010. május 1-jén lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.
Kelt Strasbourgban, 2009. szeptember 16-án.

(1) HL L 209., 1998.7.25., 46. o.

az Európai Parlament részéről
az elnök

a Tanács részéről
az elnök

J. BUZEK

C. MALMSTRÖM
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1. MELLÉKLET
A kétoldalú megállapodások továbbra is hatályos végrehajtási rendelkezései és új kétoldalú végrehajtási
megállapodások
(a végrehajtási rendelet 8. cikke (1) bekezdésében és 9. cikke (2) bekezdésében említett végrehajtási rendelkezések)
BELGIUM–DÁNIA
A 2006. május 8-i és 2006. június 21-i levélváltás a Belgiumban biztosított alkalmazott személyek vagy önfoglalkoztatók
Dániában lakó családtagjainak, valamint a Belgiumban biztosított, de Dániában lakó nyugdíjasoknak és/vagy családtagja
iknak nyújtott ellátás valós összegével történő megtérítésről szóló megállapodásról
BELGIUM–NÉMETORSZÁG
Az 1969. január 29-i megállapodás a szociális biztonsági járulékok beszedéséről és behajtásáról
BELGIUM–ÍRORSZÁG
Az 1981. május 19-i és július 28-i levélváltás az 1408/71/EGK rendelet 36. cikkének (3) bekezdéséről és 70. cikkének
(3) bekezdéséről (az 1408/71/EGK rendelet III. címe 1. és 6. fejezete szerinti természetbeni ellátások és munkanélküliellátások megtérítéséről való kölcsönös lemondás) és az 574/72/EGK rendelet 105. cikkének (2) bekezdéséről (az igazgatási
ellenőrzések és orvosi felülvizsgálatok költségeinek megtérítéséről való kölcsönös lemondás)
BELGIUM–SPANYOLORSZÁG
Az 1999. május 25-i megállapodás az 1408/71/EGK és az 574/72/EGK rendelet szerint biztosított természetbeni ellátások
megtérítéséről
BELGIUM–FRANCIAORSZÁG
a)

Az 1984. július 4-i megállapodás az egyik országban lakóhellyel rendelkező, de a másik országban dolgozó határ menti
ingázók orvosi felülvizsgálatáról

b)

Az 574/72/EGK rendelet 105. cikkének (2) bekezdése értelmében elfogadott, 1976. május 14-i megállapodás az igaz
gatási ellenőrzések és orvosi felülvizsgálatok költségeinek megtérítéséről történő lemondásról

c)

Az 1408/71/EGK rendelet 92. cikkének végrehajtásáról szóló, 1977. október 3-i megállapodás (a szociális biztonsági
járulékok behajtása)

d)

Az 1408/71/EGK rendelet 70. cikkének (3) bekezdésében előírt megtérítésekről való kölcsönös lemondásról szóló,
1979. június 29-i megállapodás (a munkanélküli-ellátások költségei)

e)

Az 1979. március 6-i igazgatási megállapodás a Belgium és Franciaország közötti, a szociális biztonságról szóló, 1978.
október 12-i kiegészítő egyezménynek az önálló vállalkozókra vonatkozó rendelkezések tekintetében történő végre
hajtására vonatkozó szabályokról

f)

Az 1994. november 21-i és 1995. február 8-i levélváltás az 574/72/EGK rendelet 93., 94., 95. és 96. cikke szerinti köl
csönös követelések rendezési szabályairól

BELGIUM–OLASZORSZÁG
a)

Az 574/72/EGK rendelet 105. cikke (2) bekezdésének végrehajtásáról szóló, 1974. január 12-i megállapodás

b)

Az 574/72/EGK rendelet 18. cikke (9) bekezdésének végrehajtásáról szóló, 1979. október 31-i megállapodás

c)

Az 1991. december 10-i és 1992. február 10-i levélváltás az 574/72/EGK rendelet 93. cikke szerinti kölcsönös köve
telésekről való lemondásról

d)

Az 574/72/EGK tanácsi rendelet 94. és 95. cikke szerinti kölcsönös követelések rendezésének feltételeiről szóló, 2003.
november 21-i megállapodás
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BELGIUM–LUXEMBURG
a)

Az 1961. január 28-i megállapodás a szociális biztonsági járulékok beszedéséről

b)

Az 1976. április 16-i megállapodás a végrehajtási rendelet 105. cikkének (2) bekezdésében előírt igazgatási ellenőrzé
sek és orvosi felülvizsgálatok költségeinek megtérítéséről történő lemondásról

BELGIUM–HOLLANDIA
a)

A szociális biztonsági járulékok beszedéséről és behajtásáról szóló, 1968. március 21-i megállapodás, továbbá az e meg
állapodást végrehajtó 1970. november 25-én megkötött igazgatási megállapodás

b)

A 2006. március 13-i megállapodás az egészségügyi ellátásról

c)

Az 1982. augusztus 12-i megállapodás az anyasági, rokkantsági és betegségbiztosításról

BELGIUM–EGYESÜLT KIRÁLYSÁG
a)

Az 1976. május 4-i és június 14-i levélváltás az 574/72/EGK rendelet 105. cikkének (2) bekezdéséről (az igazgatási
ellenőrzések és orvosi felülvizsgálatok költségeinek megtérítéséről való kölcsönös lemondás)

b)

Az 1982. május 4-i és július 23-i levélváltással (az 1408/71/EGK rendelet 22. cikke (1) bekezdésének a) pontja szerinti
költségek megtérítéséről szóló megállapodás) módosított 1977. január 18-i és március 14-i levélváltás az 1408/71/EGK
rendelet 36. cikkének (3) bekezdéséről (az 1408/71/EGK rendelet III. címe 1. fejezetének rendelkezései szerinti termé
szetbeni ellátások megtérítésére vagy megtérítésükről való lemondásra vonatkozó megállapodás)

BULGÁRIA–CSEH KÖZTÁRSASÁG
Az 1998. november 25-i megállapodás 29. cikkének (1) és (3) bekezdése és a közigazgatási ellenőrzések és orvosi vizsgá
latok költségei visszatérítéséről való lemondásról szóló, 1999. november 30-i igazgatási megállapodás 5. cikkének
(4) bekezdése
BULGÁRIA–NÉMETORSZÁG
A szociális biztonságról szóló, 1997. december 17-i egyezménynek a nyugdíj területén való végrehajtásáról rendelkező igaz
gatási megállapodás 8–9. cikke
CSEH KÖZTÁRSASÁG–SZLOVÁKIA
A szociális biztonságról szóló, 1992. október 29-i egyezmény 20. cikkének alkalmazásában a munkáltató székhelyének és
a lakóhelynek a meghatározásáról szóló, 1993. január 8-i megállapodás 15. és 16. cikke
DÁNIA–ÍRORSZÁG
Az 1980. december 22-i és 1981. február 11-i levélváltás a betegségre, anyaságra, munkahelyi balesetre és foglalkozási beteg
ségre vonatkozó biztosítás szerint nyújtott természetbeni ellátások költségeinek, valamint a munkanélküli-ellátás, az igaz
gatási ellenőrzések és orvosi felülvizsgálatok költségeinek megtérítéséről való kölcsönös lemondásról (az 1408/71/EGK
rendelet 36. cikkének (3) bekezdése, 63. cikkének (3) bekezdése és 70. cikkének (3) bekezdése, valamint az 574/72/EGK ren
delet 105. cikkének (2) bekezdése)
DÁNIA–GÖRÖGORSZÁG
Az 1986. május 8-i megállapodás a betegség, anyaság, munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések esetén nyújtott
természetbeni ellátások költségeinek megtérítéséről való részleges kölcsönös lemondásról, valamint az igazgatási ellenőrzé
sek és orvosi felülvizsgálatok költségeinek megtérítéséről való lemondásról
DÁNIA–SPANYOLORSZÁG
A 2006. december 11-i megállapodás a Spanyolországban biztosított alkalmazott személyek vagy önfoglalkoztatók Dáni
ában lakó családtagjainak, valamint a Spanyolországban biztosított, de Dániában lakó nyugdíjasoknak és/vagy családtagja
iknak nyújtott ellátás előlegezett fizetéséről, határidejéről és a valós összegével történő megtérítéséről
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DÁNIA–FRANCIAORSZÁG
Az 1979. június 29-i megállapodás és az 1993. június 2-i kiegészítő megállapodás az 1408/71/EGK rendelet 36. cikke
(3) bekezdésének és 63. cikke (3) bekezdésének értelmében a megtérítésről való részleges lemondásról, továbbá az
574/72/EGK rendelet 105. cikke (2) bekezdésének értelmében a megtérítésről való kölcsönös lemondásról (a betegség, anya
ság, munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések esetén járó természetbeni ellátások költségeinek megtérítéséről
való részleges lemondás, illetve az igazgatási ellenőrzések és orvosi felülvizsgálatok költségeinek megtérítéséről való
lemondás)
DÁNIA–OLASZORSZÁG
Az 1998. november 18-i megállapodás a betegségre, anyaságra, munkahelyi balesetre és foglalkozási betegségre vonatkozó
biztosítás szerint nyújtott természetbeni ellátások költségeinek, valamint az igazgatási ellenőrzések és orvosi felülvizsgála
tok költségeinek megtérítéséről
DÁNIA–LUXEMBURG
Az 1978. június 19-i megállapodás az 1408/71/EGK rendelet 36. cikkének (3) bekezdésében, 63. cikkének (3) bekezdésé
ben és 70. cikkének (3) bekezdésében és az 574/72/EGK rendelet 105. cikkének (2) bekezdésében előírt megtérítésről való
kölcsönös lemondásról (a betegség, anyaság, munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések esetén járó természet
beni ellátások, valamint a munkanélküli-ellátás, igazgatási ellenőrzések és orvosi felülvizsgálatok költségei)
DÁNIA–HOLLANDIA
A 2006. december 12-i megállapodással módosított 1979. március 30-i és április 25-i levélváltás a betegség, anyaság, mun
kahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések esetén nyújtott természetbeni ellátások költségeinek megtérítéséről
DÁNIA–PORTUGÁLIA
Az 1998. április 17-i megállapodás a betegségre, anyaságra, munkahelyi balesetre és foglalkozási betegségre vonatkozó biz
tosítás szerint nyújtott természetbeni ellátások költségeinek, valamint az igazgatási ellenőrzések és orvosi felülvizsgálatok
költségeinek megtérítéséről való részleges lemondásról
DÁNIA–FINNORSZÁG
A szociális biztonságról szóló, 2003. augusztus 18-i skandináv egyezmény 15. cikke: A visszatérítéseknek az alaprendelet
36., 63. és 70. cikke (betegségi és anyasági, munkahelyi baleseti és foglalkozási betegségi, valamint munkanélküli-juttatások
költségei), valamint az 574/72/EGK rendelet 105. cikke (adminisztratív ellenőrzések és orvosi vizsgálatok költségei) szerinti
kölcsönös elengedéséről szóló megállapodás
DÁNIA–SVÉDORSZÁG
A szociális biztonságról szóló, 2003. augusztus 18-i skandináv egyezmény 15. cikke: A visszatérítéseknek az alaprendelet
36., 63. és 70. cikke (betegségi és anyasági, munkahelyi baleseti és foglalkozási betegségi, valamint munkanélküli-juttatások
költségei), valamint az 574/72/EGK rendelet 105. cikke (adminisztratív ellenőrzések és orvosi vizsgálatok költségei) szerinti
kölcsönös elengedéséről szóló megállapodás
DÁNIA–EGYESÜLT KIRÁLYSÁG
Az 1989. november 8-i és 1990. január 10-i levélváltással módosított 1977. március 30-i és április 19-i levélváltás a ter
mészetbeni ellátások költségeinek, valamint az igazgatási ellenőrzések és orvosi felülvizsgálatok költségeinek megtérítéséről
való lemondásról
NÉMETORSZÁG–FRANCIAORSZÁG
Az 1981. május 26-i megállapodás az 1408/71/EGK 92. cikkének végrehajtásáról (a szociális biztonsági járulékok besze
dése és behajtása)
NÉMETORSZÁG–OLASZORSZÁG
A 2000. április 3-i megállapodás a szociális biztonsági járulékok beszedéséről és behajtásáról
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NÉMETORSZÁG–LUXEMBURG
a)

Az 574/72/EGK rendelet 105. cikk (2) bekezdése értelmében elfogadott, 1975. október 14-i megállapodás az igazga
tási ellenőrzések és orvosi vizsgálatok költségeinek megtérítéséről történő lemondásról

b)

Az 1975. október 14-i megállapodás a szociális biztonsági járulékok beszedéséről és behajtásáról

c)

Az 1990. január 25-i megállapodás a rendelet 20. cikkének és 22. cikke (1) bekezdése b) és c) pontjának alkalmazásáról

NÉMETORSZÁG–HOLLANDIA
a)

A 2001. április 18-i egyezményről szóló, 2001. április 18-i igazgatási megállapodás 9. cikke (nyugdíjak fizetése)

b)

Az 1969. január 21-i megállapodás a szociális biztonsági járulékok behajtásáról

NÉMETORSZÁG–AUSZTRIA
A munkanélküli-biztosításról szóló, 1978. július 19-i egyezmény végrehajtásáról szóló, 1979. augusztus 2-i megállapodás
II. szakaszának 1. pontja és III. szakasza továbbra is alkalmazandó azon személyekre, akik 2005. január 1-jén vagy előtte
határ menti ingázóként gyakoroltak egy tevékenységet és 2011. január 1-je előtt válnak munkanélkülivé
NÉMETORSZÁG–LENGYELORSZÁG
Az 1977. január 11-i megállapodás az öregségi nyugdíjakról és munkahelyi baleseti ellátásokról szóló, 1975. október 9-i
egyezmény végrehajtásáról
ÉSZTORSZÁG–EGYESÜLT KIRÁLYSÁG
Az Észt Köztársaság és az Egyesült Királyság illetékes hatóságai között 2006. március 29-én véglegesített, az 1408/71/EGK
rendelet 36. cikkének (3) bekezdése és 63. cikkének (3) bekezdése szerinti megállapodás az ezen rendelet alapján a két ország
által nyújtott természetbeni ellátások költségeinek egyéb megtérítési módjairól, 2004. május 1-jei hatállyal
ÍRORSZÁG–FRANCIAORSZÁG
Az 1980. július 30-i és szeptember 26-i levélváltás az 1408/71/EGK rendelet 36. cikkének (3) bekezdéséről és 63. cikkének
(3) bekezdéséről (a természetbeni ellátások költségeinek megtérítéséről való lemondás), valamint az 574/72/EGK rendelet
105. cikkének (2) bekezdéséről (az igazgatási ellenőrzések és orvosi felülvizsgálatok költségeinek megtérítéséről való
lemondás)
ÍRORSZÁG–LUXEMBURG
Az 1975. szeptember 26-i és 1976. augusztus 5-i levélváltás az 1408/71/EGK rendelet 36. cikkének (3) bekezdéséről és
63. cikkének (3) bekezdéséről, valamint az 574/72/EGK rendelet 105. cikkének (2) bekezdéséről (az 1408/71/EGK rendelet
III. címe 1. vagy 4. fejezete szerint nyújtott természetbeni ellátások költségeinek, valamint az 574/72/EGK rendelet 105. cik
kében hivatkozott igazgatási ellenőrzések és orvosi felülvizsgálatok költségeinek megtérítéséről való lemondásról)
ÍRORSZÁG–HOLLANDIA
Az 1987. április 22-i és július 27-i levélváltás az 1408/71/EGK rendelet 70. cikkének (3) bekezdéséről (az 1408/71/EGK ren
delet 69. cikke értelmében megállapított ellátások költségeinek megtérítéséről való lemondás), valamint az 574/72/EGK ren
delet 105. cikkének (2) bekezdéséről (az 574/72/EGK rendelet 105. cikkében említett igazgatási ellenőrzések és orvosi
felülvizsgálatok költségeinek megtérítéséről való lemondás)
ÍRORSZÁG–SVÉDORSZÁG
Az 2000. november 8-i megállapodás a betegségre, anyaságra, munkahelyi balesetre és foglalkozási betegségre vonatkozó
biztosítás szerint nyújtott természetbeni ellátások költségeinek, valamint az igazgatási ellenőrzések és orvosi felülvizsgála
tok költségeinek megtérítéséről való lemondásról
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ÍRORSZÁG–EGYESÜLT KIRÁLYSÁG
Az 1975. július 9-i levélváltás az 1408/71/EGK rendelet 36. cikkének (3) bekezdéséről és 63. cikkének (3) bekezdéséről (az
1408/71/EGK rendelet III. címe 1. vagy 4. fejezetének rendelkezései szerinti természetbeni ellátások megtérítéséről vagy a
megtérítésről való kölcsönös lemondásról szóló megállapodás) és az 574/72/EGK rendelet 105. cikkének (2) bekezdéséről
(az igazgatási ellenőrzések és orvosi felülvizsgálatok költségeinek megtérítéséről való lemondás)
GÖRÖGORSZÁG–HOLLANDIA
Az 1992. szeptember 8-i és 1993. június 30-i levélváltás az intézmények közötti megtérítések módszereiről
SPANYOLORSZÁG–FRANCIAORSZÁG
Az 1408/71/EGK és az 574/72/EGK rendelet szerinti egészségügyi ellátásokra vonatkozó kölcsönös követelések kezelésére
és rendezésére vonatkozó különleges rendelkezéseket megállapító, 2005. május 17-i megállapodás
SPANYOLORSZÁG–OLASZORSZÁG
Az 1408/71/EGK 36. cikk (3) bekezdését (betegségi és anyasági természetbeni ellátások megtérítése) és az 574/72/EGK ren
delet 93., 94., 95. és 100. cikkét, valamint 102. cikkének (5) bekezdését (a betegbiztosítási és anyasági biztosítási ellátások
megtérítésére és a késedelmes követelésekre vonatkozó szabályok) érintő, az egészségügyi ellátások költségei megtérítésének
javítását és egyszerűsítését célzó új eljárásról szóló, 1997. november 21-i megállapodás
SPANYOLORSZÁG–HOLLANDIA
A Hollandia és Spanyolország közötti, 2000. február 21-i megállapodás az 1408/71/EGK és az 574/72/EGK rendelet vég
rehajtása során a betegségi és az anyasági biztosítási ellátásokra vonatkozó kölcsönös követelések rendezésének
megkönnyítéséről
SPANYOLORSZÁG–PORTUGÁLIA
a)

Az 1970. május 22-i igazgatási megállapodás 42., 43. és 44. cikke (a munkanélküli-ellátások kivitele). Ez a bejegyzés a
883/2004/EK rendelet alkalmazásának időpontjától számított két éven keresztül marad érvényben

b)

A 2002. október 2-i megállapodás az egészségügyi ellátást illető kölcsönös igények ügyintézésére és rendezésére vonat
kozó, az igények rendezésének megkönnyítését és gyorsítását célzó részletes szabályok megállapításáról

SPANYOLORSZÁG–SVÉDORSZÁG
Az 1408/71/EGK és az 574/72/EGK rendelet szerint biztosított természetbeni ellátások költségeinek megtérítéséről szóló,
2004. december 1-jei megállapodás
SPANYOLORSZÁG–EGYESÜLT KIRÁLYSÁG
Az 1999. június 18-i megállapodás az 1408/71/EGK és az 574/72/EGK rendelet rendelkezései alapján nyújtott természet
beni ellátások költségeinek megtérítéséről
FRANCIAORSZÁG–OLASZORSZÁG
a)

Az 1991. május 14-i és augusztus 2-i levélváltás az 574/72/EGK rendelet 93. cikke szerinti kölcsönös követelések
rendezésének feltételeiről

b)

Az 1994. március 22-i és április 15-i kiegészítő levélváltás a végrehajtási rendelet 93., 94., 95. és 96. cikke szerinti köl
csönös követelések rendezésére irányuló eljárásról

c)

Az 1997. április 2-i és 1998. október 20-i levélváltás az 574/72/EGK rendelet 93., 94., 95. és 96. cikke szerinti köl
csönös követelések rendezésére irányuló eljárásról szóló, az a) és a b) pontban említett levélváltás módosításáról

d)

A 2000. június 28-i megállapodás az 574/72/EGK rendelet 105. cikkének (1) bekezdésében említett költségek megté
rítéséről való lemondásról a fent említett rendelet 51. cikke alapján kért igazgatási ellenőrzések és orvosi felülvizsgá
latok esetében
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FRANCIAORSZÁG–LUXEMBURG
a)

Az 1976. július 2-i megállapodás a munkavállalóval nem azonos országban lakóhellyel rendelkező családtagoknak
nyújtott betegség- és anyasági biztosítási természetbeni ellátások költségeinek az 1971. június 14-i 1408/71/EGK taná
csi rendelet 36. cikkének (3) bekezdésében előírt megtérítéséről való lemondásról

b)

Az 1976. július 2-i megállapodás a korábban határ menti ingázóként dolgozó munkavállalónak, családtagjainak vagy
túlélő hozzátartozóinak betegség- vagy anyasági biztosítási természetbeni ellátásokkal kapcsolatban felmerült költsé
geknek az 1971. június 14-i 1408/71/EGK tanácsi rendelet 36. cikkének (3) bekezdésében előírt megtérítéséről való
lemondásról

c)

Az 1976. július 2-i megállapodás az igazgatási ellenőrzések és orvosi felülvizsgálatok költségeinek az 1972. március
21-i 574/72/EGK rendelet 105. cikkének (2) bekezdésében előírt megtérítéséről történő lemondásról

d)

Az 1995. július 17-i és szeptember 20-i levélváltás az 574/72/EGK rendelet 93., 95. és 96. cikke szerinti kölcsönös
követelések rendezésének feltételeiről

FRANCIAORSZÁG–HOLLANDIA
a)

Az 1997. április 28-i megállapodás az 574/72/EGK rendelet 105. cikke értelmében végzett igazgatási ellenőrzések és
orvosi felülvizsgálatok költségeinek megtérítéséről történő lemondásról

b)

Az 1998. szeptember 29-i megállapodás az 1408/71/EGK és az 574/72/EGK rendelet alapján a természetbeni ellátá
sok esetében megtérítendő összegek meghatározásának különös feltételeiről

c)

Az 1999. február 3-i megállapodás az 1408/71/EGK és az 574/72/EGK rendelet alapján a betegbiztosítási ellátások ese
tében a kölcsönös követelések ügyintézésének és rendezésének különös feltételeiről

FRANCIAORSZÁG–PORTUGÁLIA
Az 1999. április 28-i megállapodás az 1408/71/EGK és az 574/72/EGK rendelet alapján az egészségügyi ellátás esetében a
kölcsönös követelések ügyintézésére és rendezésére irányadó különös részletes szabályok megállapításáról
FRANCIAORSZÁG–EGYESÜLT KIRÁLYSÁG
a)

Az 1997. március 25-i és április 28-i levélváltás az 574/72/EGK rendelet 105. cikkének (2) bekezdéséről (az igazgatási
ellenőrzések és az orvosi vizsgálatok költségeinek megtérítéséről való kölcsönös lemondás)

b)

Az 1998. december 8-i megállapodás az 1408/71/EGK és az 574/72/EGK rendelet alapján a természetbeni ellátások
esetében megtérítendő összegek meghatározásának egyes módszereiről

OLASZORSZÁG–LUXEMBURG
A szociális biztonságról szóló általános egyezmény végrehajtási szabályairól szóló, 1955. január 19-i igazgatási megállapo
dás 4. cikkének (5) és (6) bekezdése (a mezőgazdasági munkavállalók betegségbiztosítása)
OLASZORSZÁG–HOLLANDIA
Az 1996. december 24-i/1997. február 27-i megállapodás az 1408/71/EGK 36. cikkének (3) bekezdéséről és 63. cikkének
(3) bekezdéséről
OLASZORSZÁG–EGYESÜLT KIRÁLYSÁG
Az Olasz Köztársaság és az Egyesült Királyság illetékes hatóságai által 2005. december 15-én aláírt, az 1408/71/EGK ren
delet 36. cikkének (3) bekezdése és 63. cikkének (3) bekezdése szerinti megállapodás az ezen rendelet alapján a két ország
által nyújtott természetbeni ellátások költségeinek egyéb megtérítési módjairól, 2005. május 1-jei hatállyal
LUXEMBURG–HOLLANDIA
Az 574/72/EGK rendelet 105. cikkének (2) bekezdése értelmében elfogadott, az igazgatási ellenőrzések és orvosi felülvizs
gálatok költségeinek megtérítéséről történő lemondásról szóló, 1976. november 1-jei megállapodás
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LUXEMBURG–SVÉDORSZÁG
Az 1996. november 27-i megállapodás a szociális biztonság terén felmerülő kiadások megtérítéséről
LUXEMBURG–EGYESÜLT KIRÁLYSÁG
Az 1975. december 18-i és 1976. január 20-i levélváltás az 574/72/EGK rendelet 105. cikkének (2) bekezdéséről (az
574/72/EGK rendelet 105. cikkében említett, az igazgatási ellenőrzések és orvosi vizsgálatok költségeinek megtérítéséről való
lemondás)
MAGYARORSZÁG–EGYESÜLT KIRÁLYSÁG
A Magyar Köztársaság és az Egyesült Királyság illetékes hatóságai között 2005. november 1-jén véglegesített, a
883/2004/EGK rendelet 35. cikkének (3) bekezdése és 41. cikkének (2) bekezdése szerinti megállapodás az ezen rendelet
alapján mindkét ország által nyújtott természetbeni ellátások költségeinek egyéb megtérítési módjairól, 2004. május 1-jei
hatállyal
MÁLTA–EGYESÜLT KIRÁLYSÁG
A Málta és az Egyesült Királyság illetékes hatóságai között 2007. január 17-én véglegesített, az 883/2004/EGK rendelet
35. cikkének (3) bekezdése és 41. cikkének (2) bekezdése szerinti megállapodás az ezen rendelet alapján mindkét ország által
nyújtott természetbeni ellátások költségeinek egyéb megtérítési módjairól, 2004. május 1-jei hatállyal
HOLLANDIA–PORTUGÁLIA
Az 1987. december 11-i megállapodás a betegség és anyaság esetén nyújtott természetbeni ellátások megtérítéséről
HOLLANDIA–EGYESÜLT KIRÁLYSÁG
a)

Az 1954. augusztus 11-i egyezmény végrehajtásáról szóló, 1956. június 12-i igazgatási megállapodás 3. cikkének
második mondata

b)

Az 1986. április 25-i és május 26-i módosított levélváltás az 1408/71/EGK 36. cikkének (3) bekezdéséről (természet
beni ellátások költségeinek megtérítése vagy a megtérítésről való lemondás)

PORTUGÁLIA–EGYESÜLT KIRÁLYSÁG
A 2004. június 8-i megállapodás a két ország által nyújtott természetbeni ellátások egyéb megtérítési módszereinek meg
határozásáról, 2003. január 1-jei hatállyal
FINNORSZÁG–SVÉDORSZÁG
A szociális biztonságról szóló, 2003. augusztus 18-i skandináv egyezmény 15. cikke: A visszatérítéseknek az 1408/71/EGK
rendelet 36., 63. és 70. cikke (betegségi és anyasági, munkahelyi baleseti és foglalkozási betegségi, valamint munkanélkülijuttatások költségei), valamint az 574/72/EGK rendelet 105. cikke (adminisztratív ellenőrzések és orvosi vizsgálatok költ
ségei) szerinti kölcsönös elengedéséről szóló megállapodás
FINNORSZÁG–EGYESÜLT KIRÁLYSÁG
Az 1995. június 1-jei és 20-i levélváltás az 1408/71/EGK rendelet 36. cikkének (3) bekezdéséről és 63. cikkének (3) bekez
déséről (természetbeni ellátások költségeinek megtérítése, illetve a megtérítésről való lemondás) és az 574/72/EGK rendelet
105. cikkének (2) bekezdéséről (igazgatási ellenőrzések és orvosi vizsgálatok költségeinek megtérítéséről való lemondás)
SVÉDORSZÁG–EGYESÜLT KIRÁLYSÁG
A 1997. április 15-i megállapodás az 1408/71/EGK 36. cikkének (3) bekezdéséről és 63. cikkének (3) bekezdéséről (a ter
mészetbeni ellátások költségének megtérítése és a megtérítésről való lemondás), valamint az 574/72/EGK rendelet 105. cik
kének (2) bekezdéséről (az igazgatási ellenőrzések és orvosi vizsgálatok költségeinek megtérítéséről való lemondás)
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2. MELLÉKLET
A köztisztviselőkre vonatkozó különleges rendszerek
(a végrehajtási rendelet 31. és 41. cikkében említett rendszerek)
A. Köztisztviselőkre vonatkozó különleges rendszerek, amelyekre a 883/2004/EK rendelet természetbeni ellátásokról szóló
III. címe 1. fejezetének hatálya nem terjed ki
Németország
A köztisztviselőkre vonatkozó különleges betegbiztosítási rendszer
B. Köztisztviselőkre vonatkozó különleges rendszerek, amelyekre a 883/2004/EK rendelet III. címének 1. fejezetében – a
19. cikk, a 27. cikk (1) bekezdése és a 35. cikk kivételével – foglalt, a természetbeni ellátásokra vonatkozó rendelkezé
sek hatálya nem terjed ki
Spanyolország
Köztisztviselők különleges társadalombiztosítási rendszere
A fegyveres erők különleges társadalombiztosítási rendszere
Igazságügyi tisztviselők és adminisztratív alkalmazottak különleges társadalombiztosítási rendszere
C. Köztisztviselőkre vonatkozó különleges rendszerek, amelyekre a 883/2004/EK rendelet természetbeni ellátásokról szóló
III. címe 2. fejezetének hatálya nem terjed ki
Németország
A köztisztviselőkre vonatkozó különleges baleset-biztosítási rendszer
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3. MELLÉKLET
A természetbeni ellátások költségének megtérítését rögzített összegek alapján igénylő tagállamok
(a végrehajtási rendelet 63. cikkének (1) bekezdésében említett tagállamok)
ÍRORSZÁG
SPANYOLORSZÁG
OLASZORSZÁG
MÁLTA
HOLLANDIA
PORTUGÁLIA
FINNORSZÁG
SVÉDORSZÁG
EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

2009.10.30.

2009.10.30.
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4. MELLÉKLET
A végrehajtási rendelet 88. cikkének (4) bekezdése szerinti adatbázis jellemzői

1. Az adatbázis tartalma
Az érintett szervek elektronikus jegyzéke (URL) az alábbi adatokat tartalmazza:
a)

a szervek neve az adott tagállam hivatalos nyelvén (nyelvein) és angolul;

b)

az azonosító kód és az EESSI elektronikus cím;

c)

a szervek funkciója az alaprendelet 1. cikkének m), q) és r) pontjában (és a végrehajtási rendelet 1. cikké
nek a) és b) pontjában) szereplő fogalommeghatározások tekintetében;

d)

a különböző kockázatok, ellátástípusok, rendszerek és a földrajzi kiterjedés tekintetében fennálló hatáskörük;

e)

a szervek az alaprendelet melyik részét alkalmazzák;

f)

az alábbi elérhetőségek: postai cím, telefonszám, faxszám, e-mail cím és a megfelelő URL-cím;

g)

az alaprendelet vagy a végrehajtási rendelet alkalmazásához szükséges bármely egyéb információ.

2. Az adatbázis adminisztratív kezelése
a)

Az elektronikus jegyzéket az EESSI tárolja, az Európai Bizottság szintjén;

b)

a tagállamok felelősek a szervekre vonatkozóan szükséges információk összegyűjtéséért és ellenőrzéséért, valamint
azért, hogy a felelősségi körükbe tartozó bejegyzéseket és az ezekkel kapcsolatos változtatásokat az Európai Bizott
ság részére időben megküldjék.

3. Hozzáférés
Az üzemeltetési és adminisztratív célokra felhasznált információ a nyilvánosság számára nem hozzáférhető.

4. Biztonság
Az adatbázisban tett bármilyen módosítást (bejegyzés, frissítés, törlés) naplózni kell. A jegyzékbe a bejegyzések módo
sítása érdekében történő belépést megelőzően a felhasználókat azonosítani és ellenőrizni kell. A bejegyzés módosításá
nak megkísérlése előtt ellenőrzik, hogy a felhasználó jogosult-e ennek a műveletnek a végrehajtására. A jogosulatlan
felhasználók műveleteit el kell utasítani és naplózni kell.

5. Nyelv
Az adatbázis általános nyelve az angol. A szervek neveit és elérhetőségét az adott tagállam hivatalos nyelvén (nyelvein)
is fel kell tüntetni.
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5. MELLÉKLET
Azon tagállamok, amelyek kölcsönös alapon a saját jogszabályaik alapján az előző naptári évben nyújtott
munkanélküli-ellátások átlagos összege alapján határozzák meg az alaprendelet 65. cikke (6) bekezdésének
harmadik mondatában említett legnagyobb megtéríthető összeget
(a végrehajtási rendelet 70. cikkében említett tagállamok)
BELGIUM
CSEH KÖZTÁRSASÁG
NÉMETORSZÁG
AUSZTRIA
SZLOVÁKIA
FINNORSZÁG

2009.10.30.

2009.10.30.
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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 988/2009/EK RENDELETE
(2009. szeptember 16.)
a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK rendelet módosításáról és
mellékletei tartalmának meghatározásáról
(EGT- és Svájc-vonatkozású szöveg)
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

(5)

Mivel a 883/2004/EK rendelet célja azon szociális bizton
sági jogszabályok koordinálása, amelyekért kizárólag a
tagállamok a felelősek, azok a bejegyzések, amelyek nem
férnek össze az említett rendelet célkitűzéseivel, illetve
amelyek kizárólag a nemzeti jogszabályok értelmezésének
letisztázására törekednek, nem kerülnek bele az említett
rendeletbe.

(6)

Néhány kérelem felvetett több tagállam számára közös kér
déseket: ezért helyénvaló ezeket a kérdéseket több tagállam
számára hasonló rendelkezéseknek a rendelet XI. mellék
letébe való felvétele helyett általánosabb szinten kezelni,
vagy a 883/2004/EK rendelet törzsszövegében, illetve egy
másik mellékletében (melyet ennek megfelelően módosí
tani kellene), vagy a 883/2004/EK rendelet 89. cikkében
említett végrehajtási rendeletben szereplő rendelkezésen
keresztül.

(7)

A 883/2004/EK rendelet 28. cikkét módosítani kell a
rendelkezések hatályának egyértelművé tétele és kiterjesz
tése, valamint annak biztosítása érdekében, hogy a korábbi
határ menti munkavállalók családtagjai is – a biztosított
nyugdíjba vonulását követően – igénybe vehessék egy, már
megkezdett orvosi kezelés folytatását a korábbi foglalkoz
tatás szerinti országban, kivéve, ha a tagállam, amelyben a
határ menti munkavállaló a tevékenységét utoljára foly
tatta, szerepel a III. mellékletben.

(8)

A 883/2004/EK rendelet III. melléklete szerinti határ menti
munkavállaló családtagjainak természetbeni ellátásokra
való jogosultsága korlátozásának jelentőségét, gyakorisá
gát, mértékét és költségeit azon tagállamokban, amelyek
még szerepelnek a mellékletben, a rendelet alkalmazásának
kezdő időpontját követő négy év elteltével fel kell mérni.

(9)

Szintén helyénvaló egyes konkrét kérdésekkel a
883/2004/EK rendelet XI. melléklete helyett egyéb mellék
letekben foglalkozni – céljuk és tartalmuk szerint – az
említett rendelet mellékletei közötti következetesség bizto
sítása érdekében.

(10)

Néhány tagállamnak az 1408/71/EGK tanácsi rendelet (4)
VI. mellékletében szereplő bejegyzéseire most már kiterjed
a 883/2004/EK rendelet bizonyos általános rendelkezése
inek hatálya. Ebből következően számos, az 1408/71/EGK
rendelet VI. mellékletében szerepelő bejegyzés feleslegessé
vált.

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és külö
nösen annak 42. és 308. cikkére,
tekintettel a Bizottság javaslatára,
tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság
véleményére (1),
a Szerződés 251.
megfelelően (2),

cikkében

megállapított

eljárásnak

mivel:
(1)

A szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló,
2004. április 29-i 883/2004/EK európai parlamenti és
tanácsi rendelet (3) előírja, hogy a rendelet II., X. és XI. mel
lékletének tartalmát annak alkalmazási dátumát megelő
zően meg kell határozni.

(2)

A 883/2004/EK rendelet I., III., IV., VI., VII., VIII. és IX.
mellékletét ki kell igazítani a rendelet elfogadása után az
Európai Unióhoz csatlakozott tagállamok követelmé
nyeinek, valamint a más tagállamokban bekövetkezett leg
újabb fejleményeknek a figyelembevétele érdekében.

(3)

A 883/2004/EK rendelet 56. cikkének (1) bekezdése és
83. cikke úgy rendelkezik, hogy bizonyos tagállamok jog
szabályainak végrehajtása érdekében különleges rendelke
zéseket kell előírni az említett rendelet XI. mellékletében. A
XI. melléklet figyelembe kívánja venni a tagállamok külön
böző szociális biztonsági rendszereinek sajátosságait, hogy
megkönnyítse a koordinációs szabályok alkalmazását. Szá
mos tagállam kérte, hogy e mellékletbe kerüljenek be a
szociális biztonsági rendszerrel kapcsolatos jogszabályaik
alkalmazására vonatkozó bejegyzések, valamint a Bizott
ságnak jogi és gyakorlati magyarázatot adtak jogszabá
lyaikról és rendszerükről.

(4)

Az ésszerűsítés és egyszerűsítés igényének megfelelően
közös megközelítésre van szükség annak biztosítása érde
kében, hogy a különböző tagállamokra vonatkozó azon
bejegyzéseket, amelyek hasonló jellegűek, illetve ugyanazt
a célt tűzték ki, elvben ugyanúgy kezeljék.

(1) HL C 161., 2007.7.13., 61. o.
(2) Az Európai Parlament 2008. július 9-i véleménye (HL C 33. E,
2009.2.10., 1. o.) a Tanács 2008. december 17-i közös álláspontja (a
Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és az Európai Parlament
2009. április 22-i álláspontja. A 2009. július 27-i tanácsi határozat.
(3) HL L 166., 2004.4.30., 1. o.

(4) HL L 149., 1971.7.5., 2. o.
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(11)

Tájékoztatás kérése vagy a tagállamok intézményeihez kár
térítési igény benyújtása során a polgárok számára a
883/2004/EK rendelet alkalmazásának megkönnyítése
érdekében az érintett tagállam jogszabályaira való utalást
adott esetben az eredeti nyelven is meg kell tenni bármi
lyen esetleges félreértés elkerülése végett.

(12)

A 883/2004/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módo
sítani kell.

ii.

4.
(13)

A 883/2004/EK rendelet úgy rendelkezik, hogy az a vég
rehajtási rendelet hatálybalépésének napjától alkalma
zandó. Ezért ez a rendelet ugyanezen naptól kezdődően
alkalmazandó,

1. cikk
A 883/2004/EK rendelet a következőképpen módosul:
1.

a (17) preambulumbekezdés után a következő preambulum
bekezdés kerül beillesztésre:

5.

3.

Ez a rendelet nem alkalmazandó:

a)

a szociális és egészségügyi támogatásokra; vagy

b)

az olyan ellátásokra, amelyek esetében a tagállam a sze
mélyi kárért kártérítési felelősséget vállal, és előírja – pél
dául a háború és egyéb katonai cselekmények vagy ezek
következményeinek áldozatai, bűncselekmények,
merénylet vagy terrorcselekmények áldozatai, tagállami
tisztviselők által feladatuk ellátása során okozott károk
elszenvedői vagy politikai vagy vallási okokból vagy
származásuk miatt hátrányt szenvedő személyek részére
– kártérítés nyújtását.”;

a 14. cikk (4) bekezdése helyébe az alábbi szöveg lép:
„(4)
Ha az önkéntes vagy szabadon választható folytató
lagos biztosítási rendszerbe történő belépést valamely tag
állam jogszabályai ahhoz a feltételhez kötik, hogy az adott
tagállamban lakóhellyel kell rendelkezni, illetve munkaválla
lóként vagy önálló vállalkozóként előzőleg tevékenységet kel
lett folytatni, az 5. cikk b) pontja csak azokra a személyekre
vonatkozik, akik egy korábbi időszakban munkavállalói vagy
önálló vállalkozói tevékenység alapján e tagállam jogszabá
lyainak a hatálya alá tartoztak.”;

„(17a) Amikor valamely tagállami jogszabályt e rendelet II.
címének megfelelően egy személyre alkalmazni kell, a
betegbiztosításra és az ellátásokra való jogosultsá
gának feltételeit az illetékes tagállam jogszabályai
határozzák meg, a közösségi jog tiszteletben
tartásával.”;
2.

a III. cím 2. fejezetének alkalmazásában (munkahe
lyi balesetek és foglalkozási megbetegedések) a ter
mészetbeni ellátások magukban foglalnak a fenti i.
pontban meghatározott és a tagállamok munkahe
lyi balesettel és foglalkozási megbetegedésekkel
kapcsolatos rendszereiben meghatározott munka
helyi balesetekkel és foglalkozási megbetegedé
sekkel kapcsolatos valamennyi természetbeni
juttatást.”;

a 3. cikk (5) bekezdése helyébe az alábbi szöveg lép:
„(5)

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

2009.10.30.

a (18) preambulumbekezdés után a következő preambulum
bekezdés kerül beillesztésre:

6.

a 15. cikkben a „segédszemélyzet” szó helyébe a „szerződé
ses személyzet” szó lép;

„(18a) Az egységes alkalmazandó jog elve nagyon fontos, és
azt érvényre kell juttatni. Ez nem jelenti azonban,
hogy pusztán az e rendelet szerinti ellátás nyújtása –
amely biztosítási járulék fizetését vagy a kedvezmé
nyezett számára biztosítás nyújtását is magában fog
lalja – azzal jár, hogy az érintett személy esetében
azon tagállam joga az alkalmazandó jog, amely tag
állam intézménye az ellátást nyújtja.”;

7.

a 18. cikk (2) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:
„(2)
A határ menti munkavállaló családtagjai természet
beni ellátásra jogosultak az illetékes tagállamban töltött
tartózkodásuk alatt.
Ha azonban az illetékes tagállam szerepel a III. mellékletben,
a határ menti munkavállaló azon családtagjai, akik ugyana
zon tagállamban rendelkeznek lakóhellyel, mint a határ
menti munkavállaló, az illetékes tagállamban csak a 19. cikk
(1) bekezdésében megállapított feltételek szerint jogosultak
természetbeni ellátásra.”;

az 1. cikkben a következő pont kerül beillesztésre:
„va. »természetbeni ellátások«:
i.

a III. cím 1. fejezetének alkalmazásában (betegségi,
anyasági és azzal egyenértékű apasági ellátások)
valamely tagállam jogszabályai alapján előírt termé
szetbeni ellátások, amelyek célja az orvosi ellátás és
az ezen ellátáshoz kapcsolódó termékek és szolgál
tatások biztosítása, rendelkezésre bocsátása, közvet
len kifizetése vagy költségeinek visszatérítése. Ide
tartoznak a tartós ápolást biztosító ellátások is;

8.

a 28. cikk (1) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:
„(1) Az öregségi vagy rokkantsági nyugdíjba vonuló, határ
menti munkavállaló betegség esetén továbbra is jogosult ter
mészetbeni ellátásokra abban a tagállamban, ahol munkavál
lalóként vagy önálló vállalkozóként legutóbb tevékenységét
végezte, amennyiben ez egy olyan kezelés folytatása, amely
abban a tagállamban kezdődött. A »kezelés folytatása« a
betegség kivizsgálásának, diagnosztizálásának és kezelésének
folytatását jelenti annak teljes időtartama alatt.

2009.10.30.
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Az első albekezdést értelemszerűen alkalmazni kell a koráb
bi, határ menti munkavállaló családtagjaira is, kivéve, ha a
tagállam, amelyben a határ menti munkavállaló a tevékeny
ségét utoljára folytatta, szerepel a III. mellékletben.”;
9.

a 36. cikk (1) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:
„(1)
E cikk (2) vagy (2a) bekezdése bármely kedvezőbb
rendelkezésének sérelme nélkül, a 17. cikket, a 18. cikk
(1) bekezdését, a 19. cikk (1) bekezdését és a 20. cikk
(1) bekezdését a munkahelyi balesetekkel vagy foglalkozási
megbetegedéssel kapcsolatos ellátásokra is alkalmazni kell.”;

10. a 36. cikk az alábbi bekezdéssel egészül ki:
Az illetékes intézmény nem tagadhatja meg a
„(2a)
20. cikk (1) bekezdésében meghatározott engedély megadá
sát azon munkavállalótól vagy önfoglalkoztatótól, aki mun
kahelyi balesetet szenvedett vagy foglalkozási megbetegedést
szerzett és aki az adott intézménytől ellátásra jogosult, ha az
állapotának megfelelő kezelés az érintett személy tartózko
dása szerinti tagállamban az orvosilag indokolt határidőn
belül nem biztosítható, figyelembe véve pillanatnyi egészségi
állapotát és betegsége várható lefolyását.”;
11. az 51. cikk (3) bekezdése helyébe az alábbi szöveg lép:
„(3)
Ha valamely tagállam jogszabályai vagy egyedi rend
szere az ellátásokhoz való jogosultság megszerzését, megtar
tását vagy feléledését attól teszi függővé, hogy az érintett
személy a biztosítási esemény bekövetkeztekor biztosítással
rendelkezzen, ezt a feltételt teljesítettnek kell tekinteni, ha az
érintett személy e tagállam jogszabályai vagy egyedi rend
szere szerint korábban biztosítással rendelkezett, és a bizto
sítási esemény bekövetkeztekor egy másik tagállam
jogszabályai szerint ugyanezen biztosítási eseményre vonat
kozó biztosítással rendelkezik, vagy – ennek hiányában – ha
egy másik tagállam jogszabályai szerint ugyanezen biztosí
tási esemény tekintetében ellátásra jogosult. Ez utóbbi felté
tel azonban az 57. cikkben említett esetekben teljesítettnek
tekintendő.”;
12. az 52. cikk (4) bekezdése helyébe az alábbi szöveg lép:
„(4)
Ha a tagállamok egyikében az (1) bekezdés a) pontja
szerinti számítás eredményeként a független ellátás változat
lanul megegyező vagy magasabb, mint az (1) bekezdés
b) pontja szerint kiszámított arányos ellátás, az illetékes
intézmény eltekint az arányos számítástól, feltéve, hogy
i.

ii.

az ilyen helyzeteket a VIII. melléklet 1. része
meghatározza;
nem alkalmazandó semmilyen, az 54. és 55. cikkben
említett halmozódásokat megelőző szabályokat tartal
mazó jogszabály, kivéve, ha teljesülnek az 55. cikk
(2) bekezdésében meghatározott feltételek; és

iii. az adott esetben az 57. cikk nem alkalmazandó egy
másik tagállam jogszabályai szerint szerzett időszakokra
vonatkozóan.”;
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13. az 52. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az (1), (2) és (3) bekezdés rendelkezései ellenére az
arányos számítás nem alkalmazandó az olyan ellátást nyújtó
rendszerekre, amelyek esetében a kiszámításnál az időtarta
mok nem játszanak szerepet, figyelemmel arra, hogy ezek a
rendszerek szerepelnek a VIII. melléklet 2. részében található
felsorolásban. Ilyen esetekben az érintett személy az érintett
tagállam jogszabályainak megfelelően kiszámított ellátásra
jogosult.”;
14. az 56. cikk (1) bekezdésének c) pontjában „a XI. melléklet
ben megállapított eljárásokkal összhangban” szövegrész elé
be kell illeszteni az „adott esetben” szavakat;
15. az 56. cikk (1) bekezdése a következő ponttal egészül ki:
„d) Ha a c) pont nem alkalmazható, mivel a tagállam jogsza
bályai előírják, hogy az ellátást a biztosítási vagy tartóz
kodási időtől eltérő, az idővel össze nem függő más
elemek alapján kell kiszámítani, az illetékes intézmény
nek figyelembe kell vennie a más tagállamok jogszabá
lyai szerint szerzett biztosítási vagy tartózkodási idő
tekintetében a felhalmozott tőke összegét, a felhalmo
zottnak tekintett tőke összegét vagy az általa alkalma
zott jogszabályok szerinti kiszámításhoz szükséges
bármely más elemet, osztva az ezen biztosítási vagy tar
tózkodási időnek az érintett nyugdíjrendszerben megfe
lelő időegységekkel.”;
16. az 57. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:
„(4) Ez a cikk nem alkalmazandó a VIII. melléklet 2. részé
ben felsorolt rendszerekre.”;
17. a 62. cikk (3) bekezdésében a „határ menti munkavállalók”
kifejezés helyébe a „munkanélküli személyek” kifejezés lép;
18. a szöveg az alábbi cikkel egészül ki:
„68a. cikk
Ellátások nyújtása
Amennyiben az, akit családtagjai eltartásához ellátásban kell
részesíteni, e családi ellátásokat nem veszi igénybe, az illeté
kes intézmény mentesül jogi kötelezettségei alól, ha ellátást
nyújt azoknak a természetes vagy jogi személyeknek, akik
vagy amelyek az érintett családtagok eltartásáról ténylegesen
gondoskodnak a lakóhelyük szerinti tagállami intézmény,
illetve a lakóhelyük szerinti tagállam illetékes hatósága által e
célból kijelölt intézmény vagy szerv kérelmére és
közvetítésével.”;
19. a 87. cikk a következőképpen módosul:
a)

a (8) bekezdés helyébe az alábbi szöveg lép:
„(8)
Ha egy személy e rendelet következtében az
1408/71/EGK rendelet II. címével összhangban megál
lapítottól eltérő tagállam jogszabályainak a hatálya alá
tartozik, azokat a jogszabályokat kell alkalmazni, amíg
az adott helyzet változatlan marad, de legfeljebb az e
rendelet alkalmazásának napjától számított tíz évig,
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kivéve, ha az érintett személy kérelmezi, hogy az e ren
delet alapján alkalmazandó jogszabályok hatálya alá tar
tozzon. A kérelmet attól a naptól számított három
hónapon belül kell benyújtani, hogy ezt a rendeletet
alkalmazzák annak a tagállamnak az illetékes intézmé
nyére, amelynek jogszabályai e rendelet alapján alkalma
zandók, ha az érintett személynek az említett tagállam
jogszabályai alá kell tartoznia e rendelet alkalmazásának
napjától. Ha a kérelmet a kijelölt határidőn túl nyújtják
be, az alkalmazandó jogszabályváltozás a következő
hónap első napján történik meg.”;
b)

a következő bekezdések kerülnek beillesztésre:
A III. melléklet Észtországra, Spanyolországra,
„(10a)
Olaszországra, Litvániára, Magyarországra és Hollan
diára vonatkozó bejegyzései e rendelet alkalmazásának
napjától számított négy év elteltével hatályukat vesztik.
(10b)
A III. mellékletben foglalt listát legkésőbb
2014. október 31-ig az igazgatási bizottság jelentése
alapján felül kell vizsgálni. A jelentés tartalmaz egy
hatásvizsgálatot, mely elemzi a III. mellékletben foglalt
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rendelkezések végrehajtásának abszolút és relatív érte
lemben vett jelentőségét, gyakoriságát, mértékét és költ
ségeit. A jelentés felméri továbbá a rendelkezések
esetleges hatályon kívül helyezésének hatásait azon
tagállamok esetében, amelyek a (10a) bekezdésben emlí
tett határidőt követően még szerepelnek a mellékletben.
E jelentés fényében a Bizottság határoz arról, hogy javas
latot tesz-e a lista felülvizsgálatára, azzal az elvi céllal,
hogy a lista hatályon kívül kerüljön, hacsak az igazga
tási bizottság jelentése meggyőző bizonyítékkal nem
szolgál arra, hogy az nem célszerű.”;
20. a mellékletek e rendelet mellékleteinek megfelelően
módosulnak.
2. cikk
Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését
követő napon lép hatályba.
Ezt a rendeletet a 883/2004/EK rendelet 89. cikkében említett
végrehajtási rendelet hatálybalépésének napjától kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.
Kelt Strasbourgban, 2009. szeptember 16-án.
az Európai Parlament részéről
az elnök

a Tanács részéről
az elnök

J. BUZEK

C. MALMSTRÖM
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MELLÉKLET
A 883/2004/EK rendelet mellékleteinek módosításai
A. Az I. melléklet a következőképpen módosul:
1.

Az I. részben (tartásdíj megelőlegezése):
a)

az „A. BELGIUM” címsor helyébe „BELGIUM” lép;

b)

a „BELGIUM” bejegyzést az alábbi bejegyzés követi:
„BULGÁRIA
Az állam által fizetett tartásdíjak a családjogi törvény 92. cikke szerint.”;

c)

a „B. DÁNIA”, „C. NÉMETORSZÁG” címsorok helyébe megfelelően a „DÁNIA”, „NÉMETORSZÁG” lép;

d)

a „NÉMETORSZÁG” címsor alatti bejegyzést az alábbi bejegyzések követik:
„ÉSZTORSZÁG
Tartásdíj a 2007. február 21-i, tartásdíjról szóló törvény szerint.
SPANYOLORSZÁG
Tartásdíj megelőlegezése a 2007. december 7-i 1618/2007. sz. királyi rendelet szerint.”;

e)

a „D. FRANCIAORSZÁG” címsor helyébe „FRANCIAORSZÁG” lép;

f)

a „FRANCIAORSZÁG” címsor alatti bejegyzést az alábbi bejegyzések követik:
„LITVÁNIA
A Gyermektartásdíj-alapból fizetendő tartásdíj a Gyermektartásdíj-alapról szóló törvény szerint.
LUXEMBURG
Tartásdíjak megelőlegezése és beszedése az 1980. július 26-i törvény szerint.”;

g)

az „E. AUSZTRIA” címsor helyébe „AUSZTRIA” lép;

h)

az „AUSZTRIA” címsor alatti bejegyzést az alábbi bejegyzés követi:
„LENGYELORSZÁG
A Tartásdíjalapból nyújtott juttatás a tartásdíjra jogosult személyeknek nyújtott támogatásról szóló törvény
szerint.”;

i)

az „F. PORTUGÁLIA” címsor helyébe „PORTUGÁLIA” lép;

j)

a „PORTUGÁLIA” címsor alatti bejegyzést az alábbi bejegyzések követik:
„SZLOVÉNIA
Tartásdíj pótlása a Szlovén Köztársaság 2006. július 25-i állami garancia- és tartásdíjalapról szóló törvé
nyével összhangban.
SZLOVÁKIA
Póttartásdíj a későbbi jogszabályok által módosított, helyettes tartásdíjról szóló 452/2004. sz. Coll. törvény
szerint.”;

k)
2.

a „G. FINNORSZÁG” és „H. SVÉDORSZÁG” címsorok helyébe megfelelően „FINNORSZÁG” és „SVÉDOR
SZÁG” lép.

A II. részben (különleges szülési és örökbefogadási támogatások):
a)

az „A. BELGIUM” címsor helyébe „BELGIUM” lép;
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b)

a „BELGIUM” címsor alatti bejegyzést az alábbi bejegyzések követik:
„BULGÁRIA
Átalányösszegű anyasági támogatás (Gyermekekre vonatkozó családi támogatásokról szóló törvény).
CSEH KÖZTÁRSASÁG
Szülési támogatás.
ÉSZTORSZÁG
a)

Szülési juttatás;

b)

Örökbefogadási támogatás.”;

c)

a „B. SPANYOLORSZÁG” és „C. FRANCIAORSZÁG” címsorok helyébe megfelelően „SPANYOLORSZÁG” és
„FRANCIAORSZÁG” lép;

d)

a „SPANYOLORSZÁG” címsor a következőképpen módosul:
„SPANYOLORSZÁG
Egyszeri szülési és örökbefogadási támogatás.”;

e)

a „FRANCIAORSZÁG” címsor alatti szöveg a következő szavakkal egészül ki:
„…, kivéve, ha olyan személynek fizetik ki, aki a 12. vagy 16. cikk szerint továbbra is a francia jogszabályok
hatálya alá tartozik”;

f)

a „FRANCIAORSZÁG” címsor alatti bejegyzést az alábbi bejegyzések követik:
„LETTORSZÁG
a)

Szülési juttatás;

b)

Örökbefogadási támogatás.

LITVÁNIA
Átalányösszegű gyermektámogatás.”;
g)

a „D. LUXEMBURG” címsor helyébe „LUXEMBURG” lép;

h)

a „LUXEMBURG” címsor alatti bejegyzést az alábbi bejegyzések követik:
„MAGYARORSZÁG
Anyasági ellátás.
LENGYELORSZÁG
Egyszeri szülési juttatás (a családi ellátásokról szóló törvény).
ROMÁNIA
a)

Szülési juttatás;

b)

Babakelengye az újszülöttek számára.

SZLOVÉNIA
Szülési támogatás.
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i)

a)

Szülési juttatás;

b)

A szülési juttatás kiegészítése.”;

az „E. FINNORSZÁG” címsor helyébe „FINNORSZÁG” lép.

B. A II. melléklet helyébe a következő szöveg lép:
„II. MELLÉKLET
HATÁLYBAN MARADÓ EGYEZMÉNYEK RENDELKEZÉSEI, AMELYEK ADOTT ESETBEN A HATÁLYUK
ALÁ TARTOZÓ SZEMÉLYEKRE KORLÁTOZÓDNAK (a 8. cikk (1) bekezdése)

Általános megjegyzések
E melléklet nem tartalmazza az e rendelet hatálya alá nem eső kétoldalú egyezményeknek a tagállamok között továbbra
is alkalmazandó rendelkezéseit. Ez érvényes például a harmadik országokban szerzett biztosítási idők beszámítására
vonatkozó rendelkezéseket előíró egyezményekből származó tagállami kötelezettségekre is.
A szociális biztonsági egyezmények továbbra is alkalmazandó rendelkezései:
BELGIUM–NÉMETORSZÁG
Az 1957. december 7-i általános egyezmény ugyanazon a napon kelt záró jegyzőkönyvének 3. és 4. cikke az 1960.
november 10-i kiegészítő jegyzőkönyvben foglaltak szerint (némely határ menti régióban, a II. világháború előtt, alatt
és után szerzett biztosítási idők kiszámítása).
BELGIUM–LUXEMBURG
A határ menti munkavállalók szociális biztonságáról szóló, 1994. március 24-i egyezmény (a kiegészítő átalányösszegű
térítéshez kapcsolódóan).
BULGÁRIA–NÉMETORSZÁG
Az 1997. december 17-i szociális biztonsági egyezmény 28. cikke (1) bekezdésének b) pontja (a Bulgária és a volt Német
Demokratikus Köztársaság között létrejött egyezményeknek az 1996-os évet megelőzően már nyugdíjban részesült sze
mélyek tekintetében való fenntartása).
BULGÁRIA–AUSZTRIA
A 2005. április 14-i szociális biztonsági egyezmény 38. cikkének (3) bekezdése (az 1961. november 27-ét megelőzően
szerzett biztosítási idők kiszámítása); e rendelkezés alkalmazása továbbra is az említett egyezmény hatálya alá tartozó
személyekre korlátozódik.
BULGÁRIA–SZLOVÉNIA
Az 1957. december 18-i szociális biztonsági egyezmény 32. cikkének (2) bekezdése (az 1957. december 31. előtt szer
zett biztosítási idők kiszámítása).
CSEH KÖZTÁRSASÁG–NÉMETORSZÁG
A 2001. július 27-i szociális biztonsági egyezmény 39. cikke (1) bekezdésének b) és c) pontja (a volt Csehszlovák Köz
társaság és a volt Német Demokratikus Köztársaság között létrejött egyezménynek az 1996-os évet megelőzően már
nyugdíjban részesült személyek tekintetében való fenntartása; a szerződő államok egyikében szerzett biztosítási idők
kiszámítása azon személyeket illetően, akik ezen időkre vonatkozóan 2002. szeptember 1-jén a másik szerződő állam
tól, annak területén lakóhelyet létesítve már részesültek nyugdíjban).
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CSEH KÖZTÁRSASÁG–CIPRUS
Az 1999. január 19-i szociális biztonsági egyezmény 32. cikkének (4) bekezdése (amely meghatározza az 1976. évi
vonatkozó egyezmény értelmében a foglalkoztatásban töltött időszak kiszámítására vonatkozó hatáskört); e rendelke
zés alkalmazása továbbra is a hatálya alá tartozó személyekre korlátozódik.

CSEH KÖZTÁRSASÁG–LUXEMBURG
A 2000. november 17-i szociális biztonsági egyezmény 52. cikkének (8) bekezdése (a politikai menekültek nyugdíjbiz
tosítási idejének kiszámítása).

CSEH KÖZTÁRSASÁG–AUSZTRIA
Az 1999. július 20-i szociális biztonsági egyezmény 32. cikkének (3) bekezdése (az 1961. november 27. előtt szerzett
biztosítási idők kiszámítása); e rendelkezés alkalmazása továbbra is a hatálya alá tartozó személyekre korlátozódik.

CSEH KÖZTÁRSASÁG–SZLOVÁKIA
Az 1992. október 29-i szociális biztonsági egyezmény 12., 20. és 33. cikke (a 12. cikk a túlélői hozzátartozói ellátás
nyújtására, a 20. cikk a Csehszlovák Köztársaság megszűnésének napjáig szerzett biztosítási idők kiszámítására, a
33. cikk pedig a Csehszlovák Köztársaság megszűnésének napját megelőzően megállapított nyugdíjak kifizetésére vonat
kozó hatáskört határozza meg).

DÁNIA–FINNORSZÁG
A szociális biztonságról szóló, 2003. augusztus 18-i skandináv egyezmény 7. cikke (a lakóhely szerinti országba tör
ténő költségesebb visszautazást szükségessé tevő, más skandináv országban való tartózkodás alatt bekövetkezett beteg
ség esetén felmerülő többlet utazási költségek megtérítéséről).

DÁNIA–SVÉDORSZÁG
A szociális biztonságról szóló, 2003. augusztus 18-i skandináv egyezmény 7. cikke (a lakóhely szerinti országba tör
ténő költségesebb visszautazást szükségessé tevő, más skandináv országban való tartózkodás alatt bekövetkezett beteg
ség esetén felmerülő többlet utazási költségek megtérítéséről).

NÉMETORSZÁG–SPANYOLORSZÁG
Az 1973. december 4-i szociális biztonsági egyezmény 45. cikkének (2) bekezdése (diplomáciai és konzuli hatóság általi
képviselet).

NÉMETORSZÁG–FRANCIAORSZÁG
a)

az 1950. július 10-i általános egyezmény ugyanazon a napon kelt 4. kiegészítő megállapodása az 1955. június 18-i
2. kiegészítő megállapodásban foglaltak szerint (az 1940. július 1. és 1950. június 30. között szerzett biztosítási
idők kiszámítása);

b)

a 2. kiegészítő megállapodás I. címe (az 1945. május 8. előtt szerzett biztosítási idők kiszámítása);

c)

az 1950. július 10-i általános egyezmény ugyanazon a napon kelt általános jegyzőkönyvének 6., 7. és 8. pontja
(közigazgatási szabályok);

d)

az 1963. december 20-i megállapodás II., III. és IV. címe (szociális biztonság a Saar-vidéken).

NÉMETORSZÁG–LUXEMBURG
Az 1959. július 11-i egyezmény 4., 5., 6. és 7. cikke (az 1940. szeptember és 1946. június között szerzett biztosítási
idők kiszámítása).
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NÉMETORSZÁG–MAGYARORSZÁG
Az 1998. május 2-i szociális biztonsági egyezmény 40. cikke (1) bekezdésének b) pontja (a Magyarország és a volt
Német Demokratikus Köztársaság között létrejött egyezménynek az 1996-os évet megelőzően már nyugdíjban része
sült személyek tekintetében való fenntartása).
NÉMETORSZÁG–HOLLANDIA
Az 1951. március 29-i egyezmény 1956. december 21-i 4. kiegészítő megállapodásának 2. és 3. cikke (a holland mun
kavállalók által a német társadalombiztosítási rendszerben 1940. május 13. és 1945. szeptember 1. között szerzett jogo
sultságok elszámolása).
NÉMETORSZÁG–AUSZTRIA
a)

Az 1978. július 19-i munkanélküli-biztosítási egyezmény 1. cikkének (5) bekezdése és 8. cikke, valamint ezen
egyezmény záró jegyzőkönyvének 10. cikke (a foglalkoztatás szerinti előző állam által jutatott munkanélkülijáradékok a határ menti munkavállalók számára) továbbra is alkalmazandó azon személyekre, akik 2005. január
1-jén vagy azt megelőzően határ menti munkavállalóként gyakoroltak egy tevékenységet, és 2011. január 1-je előtt
válnak munkanélkülivé.

b)

Az 1995. október 4-i szociális biztonsági egyezmény 14. cikke (2) bekezdésének g), h), i) és j) pontja (amely a két
országnak a korábbi biztosítási esetekre és a szerzett biztosítási időkre vonatkozó hatásköreit állapítja meg); e ren
delkezés alkalmazása továbbra is a hatálya alá tartozó személyekre korlátozódik.

NÉMETORSZÁG–LENGYELORSZÁG
a)

Az öregségi, valamint a munkahelyi baleseti rendelkezésekről szóló, 1975. október 9-i egyezmény, az 1990.
december 8-i szociális biztonsági egyezmény 27. cikkének (2)–(4) bekezdésében meghatározott feltételek és hatály
szerint (a Németország vagy Lengyelország területén 1991. január 1-jét megelőzően lakóhelyet létesített és azóta
ott tartózkodó személyek jogállásának az 1975. évi egyezmény alapján való fenntartása).

b)

Az 1990. december 8-i szociális biztonsági egyezmény 27. cikkének (5) bekezdése és 28. cikkének (2) bekezdése
(a volt Német Demokratikus Köztársaság és Lengyelország között 1957-ben létrejött egyezmény alapján fizetett
nyugdíjjogosultság fenntartása; a lengyel munkavállalók által a volt Német Demokratikus Köztársaság és Lengyel
ország között 1988-ban létrejött egyezmény értelmében szerzett biztosítási idők kiszámítása).

NÉMETORSZÁG–ROMÁNIA
A 2005. április 8-i szociális biztonsági egyezmény 28. cikke (1) bekezdésének b) pontja (a Románia és a volt Német
Demokratikus Köztársaság között létrejött egyezménynek az 1996-os évet megelőzően már nyugdíjban részesült sze
mélyek tekintetében való fenntartása).
NÉMETORSZÁG–SZLOVÉNIA
Az 1997. szeptember 24-i szociális biztonsági egyezmény 42. cikke (a másik szerződő állam szociális biztonsági rend
szere szerint 1956. január 1-jét megelőzően szerzett jogosultságok elszámolása); e rendelkezés alkalmazása továbbra is
a hatálya alá tartozó személyekre korlátozódik.
NÉMETORSZÁG–SZLOVÁKIA
A 2002. szeptember 12-i szociális biztonsági egyezmény 29. cikke (1) bekezdésének második és harmadik albekezdése
(a volt Csehszlovák Köztársaság és a volt Német Demokratikus Köztársaság között létrejött egyezménynek az 1996-os
évet megelőzően már nyugdíjban részesült személyek tekintetében való fenntartása; a szerződő államok egyikében szer
zett biztosítási idők kiszámítása azon személyeket illetően, akik ezen időkre vonatkozóan 2003. december 1-jén a másik
szerződő államtól, annak területén lakóhelyet létesítve már részesültek nyugdíjban).
NÉMETORSZÁG–EGYESÜLT KIRÁLYSÁG
a)

Az 1960. április 20-i szociális biztonsági egyezmény 7. cikkének (5) és (6) bekezdése (katonai szolgálatot teljesítő
civil személyekre alkalmazandó jogszabályok);

b)

az 1960. április 20-i munkanélküli-biztosítási egyezmény 5. cikkének (5) és (6) bekezdése (katonai szolgálatot tel
jesítő civil személyekre alkalmazandó jogszabályok).
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ÍRORSZÁG–EGYESÜLT KIRÁLYSÁG
A 2004. december 14-i szociális biztonsági megállapodás 19. cikkének (2) bekezdése (egyes fogyatékosságok után járó
juttatások transzferéről és kiszámításáról).
SPANYOLORSZÁG–PORTUGÁLIA
Az 1969. június 11-i általános egyezmény 22. cikke (a munkanélküli-ellátások kivitele). Ez a bejegyzés e rendelet alkal
mazásának időpontjától számított két éven keresztül marad érvényes.
OLASZORSZÁG–SZLOVÉNIA
a)

A szociális biztosítás területén való kölcsönös kötelezettségek szabályozásáról szóló megállapodás, az 1959. feb
ruár 5-én jegyzékváltással kötött békeszerződés XIV. mellékletének 7. pontjára történő hivatkozással (az 1954.
december 18-át megelőzően szerzett biztosítási idők kiszámítása); e rendelkezés alkalmazása továbbra is a meg
állapodás hatálya alá tartozó személyekre korlátozódik.

b)

Az 1997. július 7-i szociális biztonsági egyezmény 45. cikkének (3) bekezdése Trieszt Szabad Terület egykori B.
zónájáról (az 1956. október 5-ét megelőzően szerzett biztosítási idők kiszámítása); e rendelkezés alkalmazása
továbbra is az egyezmény hatálya alá tartozó személyekre korlátozódik.

LUXEMBURG–PORTUGÁLIA
Az 1997. március 10-i megállapodás (a szerződő felek egyikének intézménye által a nyugdíjkérelmezők rokkantsági
fokát illetően hozott döntéseknek a másik szerződő fél intézményei általi elismeréséről).
LUXEMBURG–SZLOVÁKIA
A 2002. május 23-i szociális biztonsági egyezmény 50. cikkének (5) bekezdése (a politikai menekültek nyugdíjbizto
sítási ideinek kiszámítása).
MAGYARORSZÁG–AUSZTRIA
Az 1999. március 31-i szociális biztonsági egyezmény 36. cikkének (3) bekezdése (az 1961. november 27-ét megelő
zően szerzett biztosítási idők kiszámítása); e rendelkezés alkalmazása továbbra is az említett egyezmény hatálya alá tar
tozó személyekre korlátozódik.
MAGYARORSZÁG–SZLOVÉNIA
Az 1957. október 7-i szociális biztonsági egyezmény 31. cikke (az 1956. május 29-ét megelőzően szerzett biztosítási
idők kiszámítása); e rendelkezés alkalmazása továbbra is az említett egyezmény hatálya alá tartozó személyekre
korlátozódik.
MAGYARORSZÁG–SZLOVÁKIA
Az 1959. január 30-i szociális biztonsági egyezmény 34. cikkének (1) bekezdése (amely előírja, hogy az egyezmény alá
írásának napját megelőzően megállapított biztosítási időket kell az azon szerződő állam vonatkozásában érvényes biz
tosítási időnek tekinteni, amelynek területén a jogosult személy lakóhellyel rendelkezett); e rendelkezés alkalmazása
továbbra is a hatálya alá tartozó személyekre korlátozódik.
AUSZTRIA–LENGYELORSZÁG
Az 1998. szeptember 7-i szociális biztonsági egyezmény 33. cikkének (3) bekezdése (az 1961. november 27-ét meg
előzően szerzett biztosítási idők kiszámítása); e rendelkezés alkalmazása továbbra is a hatálya alá tartozó személyekre
korlátozódik.
AUSZTRIA–ROMÁNIA
A 2005. október 28-i szociális biztonsági egyezmény 37. cikkének (3) bekezdése (az 1961. november 27-ét megelő
zően szerzett biztosítási idők kiszámítása); e rendelkezés alkalmazása továbbra is a hatálya alá tartozó személyekre
korlátozódik.
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AUSZTRIA–SZLOVÉNIA
Az 1997. március 10-i szociális biztonsági egyezmény 37. cikke (az 1956. január 1-jét megelőzően szerzett biztosítási
idők kiszámítása); e rendelkezés alkalmazása továbbra is a hatálya alá tartozó személyekre korlátozódik.
AUSZTRIA–SZLOVÁKIA
A 2001. december 21-i szociális biztonsági egyezmény 34. cikkének (3) bekezdése (az 1961. november 27-ét megelő
zően szerzett biztosítási idők kiszámítása); e rendelkezés alkalmazása továbbra is a hatálya alá tartozó személyekre
korlátozódik.
FINNORSZÁG–SVÉDORSZÁG
A szociális biztonságról szóló, 2003. augusztus 18-i skandináv egyezmény 7. cikke (a lakóhely szerinti országba tör
ténő költségesebb visszautazást szükségessé tevő, más skandináv országban való tartózkodás alatt bekövetkezett beteg
ség esetén felmerülő többlet utazási költségek megtérítéséről).”
C. A III. melléklet helyébe a következő szöveg lép:

„III. MELLÉKLET
A HATÁR MENTI MUNKAVÁLLALÓ CSALÁDTAGJAI TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOKRA VALÓ
JOGOSULTSÁGÁNAK KORLÁTOZÁSA (a 18. cikk (2) bekezdése)
DÁNIA
ÉSZTORSZÁG (ez a bejegyzés a 87. cikk (10a) bekezdésében említett időtartamban érvényes)
ÍRORSZÁG
SPANYOLORSZÁG (ez a bejegyzés a 87. cikk (10a) bekezdésében említett időtartamban érvényes)
OLASZORSZÁG (ez a bejegyzés a 87. cikk (10a) bekezdésében említett időtartamban érvényes)
LITVÁNIA (ez a bejegyzés a 87. cikk (10a) bekezdésében említett időtartamban érvényes)
MAGYARORSZÁG (ez a bejegyzés a 87. cikk (10a) bekezdésében említett időtartamban érvényes)
HOLLANDIA (ez a bejegyzés a 87. cikk (10a) bekezdésében említett időtartamban érvényes)
FINNORSZÁG
SVÉDORSZÁG
EGYESÜLT KIRÁLYSÁG”.
D. A IV. melléklet a következőképpen módosul:
1.

A „BELGIUM” bejegyzés után a következő bejegyzések kerülnek beillesztésre:
„BULGÁRIA
CSEH KÖZTÁRSASÁG”.

2.

Az „OLASZORSZÁG” bejegyzést el kell hagyni.

3.

A „FRANCIAORSZÁG” bejegyzés után a „CIPRUS” bejegyzés kerül beillesztésre.
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A „LUXEMBURG” bejegyzés után az alábbi bejegyzések kerülnek beillesztésre:
„MAGYARORSZÁG
HOLLANDIA”.

5.

Az „AUSZTRIA” bejegyzés után a következő bejegyzések kerülnek beillesztésre:
„LENGYELORSZÁG
SZLOVÉNIA”.

E.

A VI. melléklet a következőképpen módosul:
1.

A melléklet eleje a következő bejegyzésekkel egészül ki:
„CSEH KÖZTÁRSASÁG
Teljes rokkantsági nyugdíj azon személyek számára, akik esetében a teljes rokkantság a 18. életév betöltése előtt
következett be, és akik nem biztosítottak az előírt idő tekintetében (a nyugdíjbiztosításról szóló 155/1995 sz. Coll.
törvény 42. szakasza).
ÉSZTORSZÁG
a)

A 2000. április 1. előtt az állami juttatásokról szóló törvény szerint juttatott és az állami nyugdíjbiztosítási
törvény szerint továbbra is fenntartott rokkantsági nyugdíjak.

b)

Az állami nyugdíjbiztosítási törvénynek megfelelően, rokkantsági alapon juttatott állami nyugdíjak.

c)

A honvédelmi szervek szolgálati törvénye, a rendőrségi szolgálati törvény, az ügyészségről szóló törvény, a
bírák jogállásáról szóló törvény, a Riigikogu tagjainak illetményéről, nyugdíjáról és egyéb szociális ellátásai
ról szóló törvény, valamint a köztársasági elnök hivatalos ellátmányairól szóló törvény alapján jutatott rok
kantsági nyugdíjak.”

2.

Az „A. GÖRÖGORSZÁG” és „B. ÍRORSZÁG” címsorok helyébe megfelelően „GÖRÖGORSZÁG” és „ÍRORSZÁG”
lép.

3.

Az „ÍRORSZÁG” címsor alatti bejegyzés a „GÖRÖGORSZÁG” bejegyzés elé kerül, és a következőképpen módosul:
„A 2005. évi konszolidált szociális jóléti törvény 2. részének 17. fejezete”.

4.

A „GÖRÖGORSZÁG” címsor alatti bejegyzést az alábbi bejegyzés követi:
„LETTORSZÁG
Az állami nyugdíjakról szóló, 1996. január 1-jei törvény 16. cikkének (1) és (2) bekezdése szerinti rokkantsági
nyugdíjak (harmadik csoport).”

5.

A „C. FINNORSZÁG” címsor helyébe „FINNORSZÁG”, és a megfelelő bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:
„FINNORSZÁG
Fogyatékosnak született vagy fiatal korban fogyatékossá vált személyeknek nyújtott állami nyugdíj (állami nyug
díjtörvény, 568/2007).
Az átmeneti szabályok szerinti és 1994. január 1-jét megelőzően megállapított rokkantsági nyugdíj (az állami
nyugdíjtörvény végrehajtásáról szóló törvény, 569/2007)”.

6.

F.

A „D. SVÉDORSZÁG” és „E. EGYESÜLT KIRÁLYSÁG” címsorok helyébe megfelelően „SVÉDORSZÁG” és „EGYE
SÜLT KIRÁLYSÁG” lép.

A VII. melléklet a következőképpen módosul:
1.

A „BELGIUM” és „FRANCIAORSZÁG” címsorú táblázatokban a Luxemburggal kapcsolatos sorokat el kell hagyni.
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A „LUXEMBURG” címsorú táblázatot el kell hagyni.

G. A VIII. melléklet helyébe a következő szöveg lép:
„VIII. MELLÉKLET
OLYAN ESETEK, AMIKOR AZ ARÁNYOS SZÁMÍTÁSTÓL EL KELL TEKINTENI, VAGY AZ NEM
ALKALMAZANDÓ (az 52. cikk (4) és (5) bekezdése)
1. rész: Olyan esetek, amikor az arányos számítástól az 52. cikk (4) bekezdése alapján el kell tekinteni
DÁNIA
A szociális nyugdíjakról szóló törvényben említett valamennyi nyugdíjkérelem, kivéve a IX. mellékletben említett
nyugdíjakat.
ÍRORSZÁG
Állami nyugdíj (átmeneti szabályozás) és járulékalapú állami és özvegyi nyugdíj iránti valamennyi kérelem.
CIPRUS
Valamennyi öregségi, rokkantsági és özvegyi nyugdíjkérelem.
LETTORSZÁG
a)

Rokkantsági nyugdíj iránti valamennyi kérelem (Az állami nyugdíjakról szóló, 1996. január 1-jei törvény).

b)

Túlélő hozzátartozói nyugdíj iránti valamennyi kérelem (Az állami nyugdíjakról szóló, 1996. január 1-jei törvény;
az államilag finanszírozott nyugdíjakról szóló, 2001. július 1-jei törvény).

LITVÁNIA
A túlélő hozzátartozói nyugdíj alapösszege alapján számított állami társadalombiztosítási túlélő hozzátartozói nyugdíj
iránti valamennyi kérelem (Az állami társadalombiztosítási nyugdíjakról szóló törvény).
HOLLANDIA
Az általános öregségi biztosításról szóló törvény (AOW) alapján benyújtott, öregségi nyugdíj iránti valamennyi kérelem.
AUSZTRIA
a)

Az általános társadalombiztosításról szóló, 1955. szeptember 9-i törvény (ASVG), a kereskedelemben dolgozó sze
mélyek társadalombiztosításáról szóló, 1978. október 11-i törvény (GSVG), a mezőgazdasági termelők társadalom
biztosításáról szóló, 1978. október 11-i törvény (BSVG), valamint a szabadfoglalkozású önálló vállalkozók
társadalombiztosításáról szóló, 1978. november 30-i szövetségi törvény (FSVG) alapján benyújtott, ellátás iránti
valamennyi kérelem.

b)

A 2004. november 18-i általános nyugdíjtörvény (APG) szerinti nyugdíjszámlán alapuló, rokkantsági nyugdíj iránti
valamennyi kérelem.

c)

A 2004. november 18-i általános nyugdíjtörvény (APG) szerinti nyugdíjszámlán alapuló, túlélő hozzátartozói
nyugdíj iránti valamennyi kérelem, amennyiben az általános nyugdíjtörvény 7. cikkének (2) bekezdése értelmében
a biztosítással fedezett többlethónapok miatt nem emelkedik az ellátás összege.

d)

Az osztrák tartományi orvosi kamarák (Landesärztekammer) alapszolgáltatáson alapuló (alap- és kiegészítő ellátás
vagy alapnyugdíj) rokkantsági és túlélő hozzátartozói nyugdíjai iránti valamennyi kérelem.

e)

Az Osztrák Állatorvosi Kamara nyugdíjpénztárából fizetett állandó foglalkozási rokkantsági támogatás és túlélő
hozzátartozói támogatás iránti valamennyi kérelem.

f)

Az osztrák ügyvédi kamarák (A. rész) jóléti intézményeinek alapszabálya szerinti, foglalkoztatási rokkantsági, özve
gyi és árvasági nyugdíj iránti valamennyi kérelem.
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LENGYELORSZÁG

Rokkantsági nyugdíjak, a meghatározott ellátás elvén alapuló rendszerek keretében nyújtott öregségi nyugdíjak és a túl
élő hozzátartozói nyugdíjak iránti valamennyi kérelem.
PORTUGÁLIA
Rokkantsági, öregségi és túlélő hozzátartozói nyugdíj iránti valamennyi kérelem, kivéve azokat az eseteket, amikor az
egynél több tagállam jogszabályai alapján szerzett biztosítási idők összege legalább 21 naptári év, a nemzeti jogszabá
lyok alá tartozó biztosítási idők összege legfeljebb 20 év, és a számítást a február 19-i 35/2002. sz. törvényerejű ren
delet 11. cikke alapján végezték.
SZLOVÁKIA
a)

Túlélő hozzátartozói (özvegyi és árvasági) nyugdíj iránti valamennyi kérelem, amely nyugdíjat a 2004. január 1.
előtt hatályban lévő jogszabályok alapján számítottak ki, és amelynek összegét az elhunyt személynek korábban
fizetett nyugdíj alapján kell kiszámítani.

b)

A társadalombiztosításról szóló, módosított 461/2003 sz. törvény alapján kiszámított nyugdíjak iránti vala
mennyi kérelem.

SVÉDORSZÁG
Öregségi nyugdíj formájában fizetett garantált nyugdíj (1998:702. törvény) és kiegészítő nyugdíj formájában fizetett
öregségi nyugdíj iránti valamennyi kérelem (1998:674. törvény).
EGYESÜLT KIRÁLYSÁG
Öregségi, özvegyi és haláleseti ellátások iránti valamennyi kérelem, kivéve azokat, amelyek tekintetében az 1975.
április 6-án vagy azt követően megkezdett adóév során:
i.

az érintett fél az Egyesült Királyság és egy másik tagállam jogszabályai alapján szerzett biztosítási, szolgálati
vagy tartózkodási időt, és az adóévek valamelyike (vagy közülük több) az Egyesült Királyság jogszabályainak
értelmében nem tekinthető jogosultságot biztosító évnek;

ii.

az 1948. július 5-ét megelőző időszakokra az Egyesült Királyságban hatályban lévő jogszabályok szerint szer
zett biztosítási időket e rendelet 52. cikke (1) bekezdése b) pontjának alkalmazásában egy másik tagállam jog
szabályai szerint szerzett biztosítási, szolgálati és tartózkodási idők alkalmazásával veszik figyelembe.

Kiegészítő nyugdíjra irányuló valamennyi kérelem a szociális biztonsági járulékokról és ellátásokról szóló, 1992. évi tör
vény 44. szakasza és a szociális biztonsági járulékokról és ellátásokról szóló, 1992. évi törvény (Észak-Írország) 44. sza
kasza értelmében.

2. rész: Olyan esetek, amelyekben az 52. cikk (5) bekezdését kell alkalmazni
BULGÁRIA
A kötelező kiegészítő nyugdíjbiztosításból származó öregségi nyugdíjak, a szociális biztonsági törvény II. részének II.
címe szerint.
ÉSZTORSZÁG
Kötelező, finanszírozott öregséginyugdíj-rendszer.
FRANCIAORSZÁG
Alap- vagy kiegészítő nyugdíjrendszerek, amelyekben az öregségi ellátásokat nyugdíjpontok alapján számítják ki.
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LETTORSZÁG

Öregségi nyugdíjak (Az állami nyugdíjakról szóló, 1996. január 1-jei törvény; az államilag finanszírozott nyugdíjakról
szóló, 2001. július 1-jei törvény).

MAGYARORSZÁG
Magánnyugdíj-pénztári tagságon alapuló nyugellátások.

AUSZTRIA
a)

A 2004. november 18-i általános nyugdíjtörvény (APG) szerinti nyugdíjszámlán alapuló öregségi nyugdíj.

b)

Az osztrák gyógyszerészek szakmai pénztáráról (Pharmazeutische Gehaltskasse für Österreich) szóló, 2001.
december 28-i BGBl I 154. szövetségi törvény 41. cikke értelmében kötelező támogatások.

c)

Az osztrák tartományi orvosi kamarák alapszolgáltatáson alapuló (alap- és kiegészítő ellátás vagy alapnyugdíj)
öregségi és korengedményes nyugdíjai, valamint az osztrák tartományi orvosi kamarák kiegészítő szolgáltatá
son alapuló (kiegészítő vagy egyedi nyugdíj) valamennyi nyugellátása.

d)

Az Osztrák Állatorvosi Kamara nyugdíjpénztárából fizetett öregségi támogatás.

e)

Az osztrák ügyvédi kamarák (A. és B. rész) jóléti intézményeinek alapszabálya szerinti ellátások, kivéve az oszt
rák ügyvédi kamarák (A. rész) jóléti intézményeinek alapszabálya szerinti, rokkantsági, özvegyi és árvasági
nyugellátás iránti kérelmeket.

f)

Az Osztrák Mérnöki Kamaráról (Ziviltechnikerkammergesetz) szóló, 1993. évi törvény és a jóléti intézmények
alapszabályainak értelmében a Szövetségi Építész- és Műszaki Tanácsadói Kamara jóléti intézményei által nyúj
tott ellátások, a foglalkoztatási rokkantsági ellátások, valamint az utóbb említett ellátásokból eredő túlélő hoz
zátartozói ellátások kivételével.

g)

A könyvszakértőkre és adótanácsadókra vonatkozó osztrák törvény (Wirtschaftstreuhandberufsgesetz) értel
mében a könyvszakértők és adótanácsadók szövetségi kamarája jóléti intézményének szabályaival összhang
ban jutatott ellátások.

LENGYELORSZÁG
A meghatározott járulékon alapuló rendszer szerinti öregségi nyugdíjak.

SZLOVÉNIA
A kötelező kiegészítő nyugdíjbiztosításból származó nyugdíj.

SZLOVÁKIA
Kötelező öregséginyugdíj-megtakarítás.

SVÉDORSZÁG
Jövedelemalapú nyugdíj és biztosításidíj-alapú nyugdíj (1998:674. törvény).

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG
Az 1965. évi nemzeti biztosítási törvény 36. és 37. szakasza és az 1966. évi nemzeti biztosítási törvény (Észak-Írország)
35. és 36. szakasza értelmében fizetett progresszív nyugellátás.”
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H. A IX. melléklet a következőképpen módosul:
1.

Az I. részben:
a)

az „A. BELGIUM”, „B. DÁNIA”, „C. GÖRÖGORSZÁG”, „D. SPANYOLORSZÁG”, „E. FRANCIAORSZÁG”, „F.
ÍRORSZÁG”, „G. HOLLANDA”, „H. FINNORSZÁG”, „I. SVÉDORSZÁG” címsorok helyébe megfelelően a
„BELGIUM”, „DÁNIA”, „GÖRÖGORSZÁG”, „SPANYOLORSZÁG”, „FRANCIAORSZÁG”, „ÍRORSZÁG”,
„HOLLANDA”, „FINNORSZÁG”, „SVÉDORSZÁG” címsorok lépnek;

b)

az „ÍRORSZÁG” címsor alatti bejegyzés a „DÁNIA” bejegyzés után, a „GÖRÖGORSZÁG” bejegyzés előtt
következik;

c)

a „FRANCIAORSZÁG” címsor alatti bejegyzést az alábbi bejegyzés követi:
„LETTORSZÁG
Az állami nyugdíjakról szóló, 1996. január 1-jei törvény 16. cikkének (1) és (2) bekezdése szerinti rokkant
sági nyugdíjak (harmadik csoport).”;

d)

a „HOLLANDIA” címsor alatti bejegyzés az alábbi szöveggel egészül ki:
„A munkaképességnek megfelelő munkáról és jövedelemről szóló, 2005. november 10-i törvény (WIA).”;

e)

a „FINNORSZÁG” címsor alatti bejegyzések a következőképpen módosulnak:
„Fogyatékosnak született vagy fiatal korban fogyatékossá vált személyeknek nyújtott állami nyugdíj (állami
nyugdíjtörvény, 568/2007).
Az átmeneti szabályok szerint meghatározott és 1994. január 1-jét megelőzően megállapított állami nyug
díjak és házastársi nyugdíjak (az állami nyugdíjtörvény végrehajtásáról szóló törvény, 569/2007).
Az állami nyugdíjtörvény (568/2007) szerinti önálló ellátás kiszámításakor számított árvasági nyugdíj kiegé
szítő összege.”;

f)

a „SVÉDORSZÁG” címsor alatti bejegyzés helyébe a következő lép:
„Svéd jövedelemalapú betegségi és keresetpótló juttatás (1962:381. sz. törvény).
Az állami nyugdíjról szóló, 1993. január 1-je előtt hatályban levő jogszabályok által biztosított teljes svéd
állami nyugdíj helyébe lépő svéd garantált nyugdíj és garantált támogatás és a fenti időponttól hatályos jog
szabályok átmeneti rendelkezéseinek értelmében megítélt teljes állami nyugdíj.”

2.

A II. részben:
a)

az „A. NÉMETORSZÁG”, „B. SPANYOLORSZÁG”, „C. OLASZORSZÁG”, „D. LUXEMBURG”, „E. FINNOR
SZÁG” és „F. SVÉDORSZÁG” címsorok helyébe megfelelően a „NÉMETORSZÁG”, „SPANYOLORSZÁG”,
„OLASZORSZÁG”, „LUXEMBURG”, „FINNORSZÁG” és „SVÉDORSZÁG” címsorok lépnek;

b)

az „OLASZORSZÁG” bejegyzést az alábbi bejegyzések követik:
„LETTORSZÁG
Túlélő hozzátartozói nyugdíj, amelyet a feltételezett biztosítási időszakok alapján számítanak ki (az 1996.
január 1-jei, állami nyugdíjakról szóló törvény 23. cikkének (8) bekezdése).
LITVÁNIA
a)

Az állami társadalombiztosítási nyugdíjakról szóló törvény szerint fizetett állami társadalombiztosítási
munkaképtelenségi nyugdíjak;

b)

az állami társadalombiztosítási nyugdíjakról szóló törvény szerint az elhunyt munkaképtelenségi nyug
díja alapján kiszámított állami társadalombiztosítási túlélő hozzátartozói és árvasági nyugdíjak.”;

2009.10.30.

2009.10.30.

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

HU
c)

a „LUXEMBURG” címsor alatti bejegyzést az alábbi bejegyzés követi:
„SZLOVÁKIA

3.

a)

Szlovák rokkantsági nyugdíj és az abból származó túlélő hozzátartozói nyugdíj;

b)

eltartott gyermekként rokkanttá vált személyek – és akik esetében az előírt biztosítási időszak minden
esetben teljesítettnek tekintendő – nyugdíja (a társadalombiztosításról szóló, módosított, 461/2003. sz.
törvény 70. cikkének (2) bekezdése, 72. cikkének (3) bekezdése, valamint 73. cikkének (3) és
(4) bekezdése).”.

A III. részben:
Az „1992. június 15-i szociális biztonsági skandináv egyezmény” bejegyzés helyébe az alábbi szöveg lép: „A 2003.
augusztus 18-i szociális biztonsági skandináv egyezmény”.

I.

A X. melléklet helyébe a következő szöveg lép:
„X. MELLÉKLET
KÜLÖNLEGES, NEM JÁRULÉKALAPÚ PÉNZBELI ELLÁTÁSOK (a 70. cikk (2) bekezdésének c) pontja)

BELGIUM
a)

Jövedelempótló támogatás (1987. február 27-i törvény).

b)

Garantált jövedelem időskorúak számára (2001. március 22-i törvény).

BULGÁRIA
Öregségi szociális nyugdíj (a szociális biztonsági törvénykönyv 89. cikke).

CSEH KÖZTÁRSASÁG
Szociális juttatás (az állami szociális támogatásokról szóló 117/1995 Sb. sz. törvény).

DÁNIA
Nyugdíjasok számára biztosított lakhatási költségek (az 1995. március 29-i 204. sz. törvény által konszolidált, az egyéni
lakhatási támogatásokról szóló törvény).

NÉMETORSZÁG
a)

Időskorúak és csökkent keresőképességűek alap megélhetési jövedelme a Szociális Törvénykönyv XII. kötetének 4.
fejezete értelmében.

b)

A megélhetési költségeket fedező ellátások az álláskeresőkre vonatkozó alapellátással összhangban, kivéve, ha ezen
ellátások tekintetében teljesülnek azok a követelmények, amelyek a munkanélküli ellátás odaítélését követően (szo
ciális törvénykönyv II. kötet, 24. cikk (1) bekezdés) feljogosítanak az ideiglenes kiegészítő ellátásra.

ÉSZTORSZÁG
a)

Fogyatékossággal élő felnőttek számára nyújtott juttatás (a fogyatékossággal élő személyek számára nyújtott szo
ciális támogatásokról szóló, 1999. január 27-i törvény).

b)

Állami munkanélküli-járadék (a munkaerő-piaci szolgáltatásokról és támogatásokról szóló, 2005. szeptember 29-i
törvény).

L 284/59

L 284/60

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

HU
ÍRORSZÁG
a)

Munkakeresési juttatás (a 2005. évi konszolidált szociális jóléti törvény, harmadik rész, 2. fejezet).

b)

Állami (nem járulékalapú) nyugdíj (a 2005. évi konszolidált szociális jóléti törvény, harmadik rész, 4. fejezet).

c)

Özvegyi (nem járulékalapú) nyugdíj (a 2005. évi konszolidált szociális jóléti törvény, harmadik rész, 6. fejezet).

d)

Rokkantsági nyugdíj (a 2005. évi konszolidált szociális jóléti törvény, harmadik rész, 10. fejezet).

e)

Mobilitást segítő támogatás (1970. évi egészségügyi törvény, 61. szakasz).

f)

Vaksági nyugdíj (2005. évi konszolidált szociális jóléti törvény, harmadik rész, 5. fejezet).

GÖRÖGORSZÁG
Időskorúak különleges ellátásai (1296/82. sz. törvény).

SPANYOLORSZÁG
a)

Minimumjövedelemre vonatkozó garancia (1982. április 7-i 13/82. sz. törvény).

b)

Időskorúak és munkaképtelen rokkantak támogatása céljából nyújtott pénzbeli ellátások (1981. július 24-i
2620/81. sz. királyi rendelet).

c)

i.

Nem járulékalapú rokkantsági és öregségi nyugdíjak, az 1994. június 20-i 1/1994. számú királyi törvénye
rejű rendelet által jóváhagyott, a szociális biztonságról szóló általános törvény konszolidált szövege 38. cik
kének (1) bekezdése szerint; valamint

ii.

a fenti nyugdíjakat kiegészítő, az autonóm régiók jogszabályaiban előírt ellátások, amelyek az érintett auto
nóm régió gazdasági és társadalmi helyzetére is figyelemmel minimum megélhetési jövedelmet biztosítanak.

d)

Mobilitást ösztönző és az utazási költségtérítésre irányuló juttatások (1982. április 7-i, 13/1982. sz. törvény).

FRANCIAORSZÁG
a)

Az alábbi forrásokból biztosított kiegészítő juttatások:
i.

Különleges Rokkantsági Alap; valamint

ii.

Öregségi Szolidaritási Alap a megszerzett jogok tekintetében

(a szociális biztonsági törvénykönyv VIII. kötetében kodifikált, 1956. június 30-i törvény).
b)

Fogyatékkal élő felnőtteknek nyújtott juttatás (a szociális biztonsági törvénykönyv VIII. kötetében kodifikált, 1975.
június 30-i törvény).

c)

A megszerzett jogok szerinti különleges juttatás (a szociális biztonsági törvénykönyv VIII. kötetében kodifikált,
1952. július 10-i törvény).

d)

2006. január 1-jétől kezdődően az időskorúaknak nyújtott szolidaritási juttatás (a szociális biztonsági törvény
könyv VIII. kötetében kodifikált, 2004. június 24-i rendelet).

OLASZORSZÁG
a)

Vagyontalanok szociális nyugdíjai (1969. április 30-i 153. sz. törvény).

b)

A fogyatékkal élő civilek és rokkantak számára nyújtott nyugdíjak és juttatások (az 1971. március 30-i 118. sz.
törvény és az 1980. február 11-i 18. sz. törvény, valamint az 1988. november 23-i 508. sz. törvény).

c)

Siketnémák számára nyújtott nyugdíjak és juttatások (az 1970. május 26-i 381. sz. törvény és az 1988. november
23-i 508. sz. törvény).
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d)

A vak civil személyek számára nyújtott nyugdíjak és juttatások (az 1970. május 27-i 382. sz. törvény és az 1988.
november 23-i 508. sz. törvény).

e)

A minimumnyugdíjakat kiegészítő ellátások (az 1952. április 4-i 218. sz. törvény, az 1983. november 11-i 638.
sz. törvény és az 1990. december 29-i 407. sz. törvény).

f)

Fogyatékkal élők juttatásait kiegészítő ellátások (az 1984. június 12-i 222. sz. törvény).

g)

Szociális juttatások (az 1995. augusztus 8-i 335. sz. törvény).

h)

Kiegészítő szociális juttatás (az 1988. december 29-i 544. sz. törvény 1. cikkének (1) és (12) bekezdése, és a későbbi
módosítások).

CIPRUS
a)

Szociális nyugdíj (a szociális nyugdíjról szóló 1995. évi, módosított 25(I)95. sz. törvény).

b)

Súlyosan mozgáskorlátozott személyeknek nyújtott juttatás (A miniszterek tanácsának 1992. október 16-i 38210.
sz., 1994. augusztus 1-jei 41370. sz., 1997. június 11-i 46183. sz., és 2001. május 16-i 53675. sz. határozatai).

c)

Vak személyeknek nyújtott különleges támogatás (a különleges támogatásokról szóló, 1996. évi, módosított
77(I)/96. sz. törvény).

LETTORSZÁG
a)

Állami szociális biztonsági ellátás (az állami szociális ellátásokról szóló, 2003. január 1-jei törvény).

b)

A mozgáskorlátozott, fogyatékkal élő személyek utazási költségtérítésére nyújtott juttatás (az állami szociális ellá
tásokról szóló, 2003. január 1-jei törvény).

LITVÁNIA
a)

Szociális támogatási nyugdíj (az állami szociális támogatási ellátásokról szóló 2005. évi törvény 5. cikke).

b)

Jövedelempótló támogatás (az állami szociális támogatási ellátásokról szóló 2005. évi törvény 15. cikke).

c)

Mozgáskorlátozott, fogyatékkal élő személyek utazási költségtérítése (Az utazási költségtérítésről szóló 2000. évi
törvény 7. cikke).

LUXEMBURG
Jövedelem a súlyos fogyatékkal élők számára (2003. szeptember 12-i törvény 1. cikkének (2) bekezdése), a fogyatékkal
élő olyan munkavállalóként elismert személyek kivételével, akik az általános munkaerőpiacon vagy védett környezet
ben rendelkeznek munkahellyel.

MAGYARORSZÁG
a)

Rokkantsági járadék (a Minisztertanács 83/1987. (XII. 27.) rendelete a rokkantsági járadékról).

b)

Időskorúak nem járulékalapú járadéka (a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény).

c)

Közlekedési kedvezmények (a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 164/1995.
(XII. 27.) kormányrendelet).

MÁLTA
a)

Kiegészítő támogatás (a szociális biztonságról szóló 1987. évi törvény 73. szakasza (318. fejezet).

b)

Öregségi nyugdíj (a szociális biztonságról szóló 1987. évi törvény 318. fejezete).
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HOLLANDIA
a)

Fogyatékkal élő fiatalok munkaképtelenségi támogatásáról szóló, 1997. április 24-i törvény (Wajong).

b)

A kiegészítő ellátásokról szóló, 1986. november 6-i törvény (TW).

AUSZTRIA
Kiegészítő juttatás (az 1955. szeptember 9-i szövetségi törvény az általános társadalombiztosításról – ASVG, az 1978.
október 11-i szövetségi törvény a kereskedelemben dolgozó személyek társadalombiztosításáról – GSVG és az 1978.
október 11-i szövetségi törvény a mezőgazdasági termelők társadalombiztosításáról – BSVG).

LENGYELORSZÁG
Szociális nyugdíj (a szociális nyugdíjakról szóló, 2003. június 27-i törvény).

PORTUGÁLIA
a)

Nem járulékalapú öregségi és rokkantsági állami nyugdíj (1980. október 13-i 464/80. törvényerejű rendelet).

b)

Nem járulékalapú özvegyi nyugdíj (1981. november 11-i 52/81. sz. végrehajtási rendelet).

c)

Szolidaritási öregségi juttatás (a 2006. december 11-i 236/2006. törvényerejű rendelettel módosított 2005. decem
ber 29-i 232/2005. törvényerejű rendelet).

SZLOVÉNIA
a)

Állami nyugdíj (a nyugdíjakról és a fogyatékkal élő személyek biztosításáról szóló, 1999. december 23-i törvény).

b)

Nyugdíjasok számára nyújtott jövedelemtámogatás (a nyugdíjakról és a fogyatékkal élő személyek biztosításáról
szóló, 1999. december 23-i törvény).

c)

Létfenntartási támogatás (a nyugdíjakról és a fogyatékkal élő személyek biztosításáról szóló, 1999. december 23-i
törvény).

SZLOVÁKIA
a)

A kizárólagos jövedelmi forrást jelentő nyugdíjak 2004. január 1-jét megelőzően megítélt kiigazítása.

b)

A 2004. január 1-jét megelőzően megállapított szociális nyugdíj.

FINNORSZÁG
a)

Nyugdíjasok lakhatási támogatása (571/2007. sz. törvény a nyugdíjasok lakhatási támogatásáról).

b)

Munkaerő-piaci támogatás (1290/2002. sz. törvény a munkanélküli ellátásokról).

c)

A bevándorlóknak nyújtott különleges támogatás (1192/2002. sz. törvény a bevándorlóknak nyújtott különleges
támogatásról).

SVÉDORSZÁG
a)

Kiegészítő lakhatási támogatás nyugdíjban részesülő személyek számára (2001:761. sz. törvény).

b)

Időskorúak pénzügyi támogatása (2001:853. sz. törvény).
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EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

J.

a)

Állami nyugdíjjuttatás (az állami nyugdíjjuttatásról szóló 2002. évi törvény és az észak-írországi állami nyugdíj
juttatásról szóló 2002. évi törvény).

b)

Munkakeresők számára nyújtott jövedelemalapú juttatások (a munkakeresőkről szóló 1995. évi törvény és az
észak-írországi munkakeresőkről szóló 1995. évi rendelet).

c)

Jövedelemtámogatás (a szociális biztonsági járulékokról és ellátásokról szóló 1992. évi törvény és az észak-írországi
szociális biztonsági járulékokról és ellátásokról szóló 1992. évi törvény).

d)

Fogyatékkal élők számára nyújtott megélhetési juttatás, mobilitási elem (a szociális biztonsági járulékokról és ellá
tásokról szóló 1992. évi törvény és az észak-írországi szociális biztonsági járulékokról és ellátásokról szóló 1992.
évi törvény).”

A XI. melléklet helyébe a következő szöveg lép:

„XI. MELLÉKLET
MÁS TAGÁLLAMOK JOGÁNAK ALKALMAZÁSÁRA VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES RENDELKEZÉSEK
(51. cikk (3) bekezdés, 56. cikk (1) bekezdés és 83. cikk)

BULGÁRIA
A bolgár egészségbiztosítási törvény 33. cikkének (1) bekezdése minden olyan személyre alkalmazandó, aki számára
Bulgária az illetékes tagállam e rendelet III. címének 1. fejezete szerint.

CSEH KÖZTÁRSASÁG
A családtagok 1. cikk i) pontja szerinti fogalommeghatározása céljából a bejegyzett élettársi közösségről szóló 115/2006
Coll. sz. cseh törvényben meghatározott bejegyzett élettársak is házastársnak tekintendők.

DÁNIA
1. a)

A szociális nyugdíjtörvény (»lov om social pension«) szerint a nyugdíj kiszámítása szempontjából a határ menti
ingázó vagy az idénymunkás által a dán jogszabályok értelmében szerzett szolgálati vagy önálló vállalkozó
ként folytatott tevékenységi idő a túlélő házastárs által Dániában szerzett tartózkodási időnek tekintendő,
amennyiben a túlélő házastárs a fenti időszak folyamán házastársi életközösségben élt a fent említett munka
vállalóval, illetve nem élt tőle összeférhetetlenség miatt ténylegesen külön, és, feltéve, hogy a fenti időszak alatt
a házastárs egy másik tagállam területén rendelkezett lakóhellyel. E pont alkalmazásában az »idénymunka«
olyan munkát jelent, amely az évszakok váltakozásától függő jellegéből adódóan minden évben automatiku
san ismétlődik.

b)

A szociális nyugdíjtörvény (»lov om social pension«) szerint a nyugdíj kiszámítása szempontjából az 1. pont a)
alpontjának hatálya alá nem tartozó személy által 1984. január 1-je előtt a dán jogszabályok értelmében szer
zett, munkavállalóként vagy önálló vállalkozóként teljesített tevékenységi idő a hátrahagyott házastárs által
Dániában szerzett tartózkodási időnek tekintendő, amennyiben a hátrahagyott házastárs a fenti időszak folya
mán házastársi életközösségben élt a munkavállalóval vagy önálló vállalkozóval, illetve nem élt tőle összefér
hetetlenség miatt ténylegesen külön, és feltéve, hogy a fenti időszak alatt a házastárs egy másik tagállam
területén rendelkezett lakóhellyel.

c)

Az a) és b) pont szerint figyelembe veendő időszakokat nem kell figyelembe venni, ha egybeesnek az érintett
személynek egy másik tagállam kötelező biztosításról szóló jogszabályai szerint járó nyugdíj kiszámításánál
figyelembe vett időszakokkal vagy azokkal az időszakokkal, amikor az érintett személy e jogszabályok alapján
nyugdíjban részesült. Ezeket az időszakokat azonban figyelembe kell venni, ha az említett nyugdíj éves összege
kevesebb a szociális nyugdíj alapösszegének felénél.
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2. a)

E rendelet 6. cikkének rendelkezései ellenére azok a személyek, akik egy vagy több tagállamban nem álltak
munkaviszonyban, csak akkor jogosultak a dán szociális nyugdíjra, ha jelenleg legalább három éve vagy koráb
ban legalább három évig Dániában állandó lakóhellyel rendelkeznek/rendelkeztek, a dán jogszabályok által elő
írt korhatárokra is figyelemmel. A rendelet 4. cikkére figyelemmel a 7. cikk nem alkalmazandó a dán szociális
nyugdíjra abban az esetben, ha arra ilyen személy szerzett jogosultságot.

b)

A fent említett rendelkezések nem alkalmazandók azon személyek családtagjainak dán szociális nyugdíjjogo
sultságára, akik jelenleg vagy korábban Dániában munkaviszonyban állnak/álltak, vagy diákok, illetve család
tagjaik jogosultságára.

3. A »rugalmas munka« rendszerében (»ledighedsydelse«) részt vevő munkanélkülieknek nyújtott ideiglenes ellátás
(1997. június 10-i 455. törvény) e rendelet III. címe 6. fejezetének hatálya alá tartozik. A más tagállamba távozó
munkanélkülieket illetően a 64. és 65. cikk alkalmazandó, amennyiben e tagállamnak az azonos kategóriájú sze
mélyek számára hasonló foglalkoztatási rendszerei vannak.
4. Ha a dán szociális nyugdíj kedvezményezettje egy másik tagállamtól is jogosult hátrahagyott hozzátartozói nyug
díjra, ezek a nyugdíjak a dán jogszabályok alkalmazásában e rendelet 53. cikkének (1) bekezdése értelmében ugyan
olyan típusú ellátásoknak tekintendők azzal a feltétellel, hogy az a személy, aki által szerzett biztosítási vagy
tartózkodási idő a hátrahagyott hozzátartozói nyugdíj kiszámításának alapjául szolgál, szintén jogosult dán szoci
ális nyugdíjra.

NÉMETORSZÁG
1. E rendelet 5. cikkének a) pontja és a szociális törvénykönyv VI. kiadása (Sozialgesetzbuch VI) 5. cikke (4) bekezdé
sének 1. pontja ellenére az olyan személy, aki egy másik tagállam jogszabályai értelmében teljes öregségi nyugdíj
ban részesül, kérelmezheti a német nyugdíjbiztosítási rendszer szerinti kötelező biztosítást.
2. E rendelet 5. cikkének a) pontja és a szociális törvénykönyv VI. kiadása (Sozialgesetzbuch VI) 7. cikkének (1) és
(3) bekezdése ellenére az olyan személy, aki egy másik tagállamban kötelező biztosítással rendelkezik, vagy egy
másik tagállam jogszabályai értelmében öregségi nyugdíjban részesül, csatlakozhat az önkéntes biztosítási rendszer
hez Németországban.
3. A valamely másik tagállamban élő biztosítottak számára a szociális törvénykönyv V. kiadása (Sozialgesetzbuch V)
47. cikkének (1) bekezdése, a szociális törvénykönyv VII. kiadása (Sozialgesetzbuch VII) 47. cikkének (1) bekezdése
és a német társadalombiztosítási törvény (Reichsversicherungsordnung) 200. cikkének (2) bekezdése szerinti pénz
beli ellátás nyújtásának céljából a német biztosítási rendszerek a nettó fizetést, amely alapján az ellátás mennyiségét
meghatározzák, úgy állapítják meg, mintha a biztosított Németországban élne, kivéve, ha a biztosított kérelmezi,
hogy az ellátást az általa ténylegesen kapott nettó fizetés alapján állapítsák meg.
4. Más tagállamok olyan állampolgárai, akiknek lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye Németországon kívül talál
ható, és akik megfelelnek a német nyugdíjbiztosítási rendszer feltételeinek, csak abban az esetben fizethetnek önkén
tes hozzájárulást, amennyiben korábban önkéntes vagy kötelező biztosítással rendelkeztek a német
nyugdíjbiztosítási rendszerben; ez azokra a hontalanokra és menekültekre is alkalmazandó, akiknek lakóhelye vagy
szokásos tartózkodási helye valamely másik tagállamban van.
5. Az ellátások kiosztásánál figyelembe vett átlagos időszakokat (»pauschale Anrechnungszeit«) a szociális törvény
könyv VI. kiadása (Sozialgesetzbuch VI) 253. cikke értelmében kizárólag a Németországban szerzett időszakok alap
ján határozzák meg.
6. Olyan esetekben, amikor a nyugdíj újraszámítására az 1991. december 31-én hatályos német nyugdíjjogszabályok
alkalmazandók, kizárólag a német jogszabályok alkalmazandók a német beszámítható idő (»Ersatzzeiten«) beszá
mítása céljára.
7. A külföldi nyugdíjakról szóló törvény (Fremdrentengesetz) (2) bekezdésének rendelkezései ellenére, e rendelet alkal
mazási körén belül továbbra is alkalmazandók azok a német jogszabályok, amelyek olyan munkahelyi balesetekre
és foglalkozási megbetegedésekre vonatkoznak, amelyekért a külföldi nyugdíjakról szóló jogszabályok értelmében
kártérítést kell fizetni, továbbá azon német jogszabályok, amelyek az olyan biztosítási időkért járó ellátásokra vonat
koznak, amelyek a lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyek és a menekültekről szóló törvény (Bundesvertrie
benengesetz) (1) bekezdésének 2. és 3. pontjában felsorolt területekre alkalmazandó, külföldi nyugdíjakról szóló
törvény értelmében beszámíthatók.
8. E rendelet 52. cikke (1) bekezdése b) pontjának i. alpontjában említett elméleti összeg kiszámításánál a szabadfog
lalkozásúak nyugdíjrendszerében az illetékes intézet a tagsági idő alatti hozzájárulások fizetése révén az érintett inté
zet tagjaként szerzett átlagos éves nyugdíjjogosultságot veszi alapul minden egyes, bármelyik tagállam jogszabályai
alapján teljesített biztosítási év tekintetében.
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A szülői ellátás kiszámításához az Észtországon kívüli tagállamokban foglalkoztatásban töltött időszakok úgy tekin
tendők, hogy azok a szociális adó ugyanazon átlagos összegén alapulnak, mint amelyet az Észtországban foglalkozta
tásban töltött összesített időszakok alatt fizettek. Amennyiben a referenciaév alatt a személy csak más tagállamokban
állt munkaviszonyban, az ellátás kiszámítása úgy tekintendő, hogy az a referenciaév és a szülési szabadság között
Észtországban fizetett szociális adó átlagán alapul.
ÍRORSZÁG
1. E rendelet 21. cikkének (2) bekezdése és 62. cikke ellenére, az ír jogszabályok értelmében a biztosított – betegbiz
tosítási ellátások vagy a munkanélküli segély megállapításához figyelembe veendő, előírt beszámítandó – heti jöve
delmének kiszámítása céljából az adott évben valamely másik tagállam jogszabályai szerint foglalkoztatásban töltött
minden egyes hétre vonatkozóan az adott évben a munkavállalók átlagos heti jövedelmének megfelelő összeget kell
figyelembe venni.
2. Amennyiben e rendelet 46. cikke alkalmazandó, ha az érintett személy keresőképtelenné, majd ebből eredően rok
kanttá válik, miközben egy másik tagállam jogszabályai hatálya alá tartozik, Írország a 2005-ös, egységes szerke
zetbe foglalt szociális jóléti törvény 118. szakasza (1) bekezdésének a) pontja alkalmazásában figyelembe vesz
minden olyan időszakot, amely során – a keresőképtelenséget követő rokkantságot illetően – az ír jogszabályok értel
mében keresőképtelennek minősült volna.
GÖRÖGORSZÁG
1. A görög állampolgároknak vagy görög származású külföldieknek a nyugdíjbiztosítási rendszerhez való önkéntes
csatlakozásáról szóló 1469/84. sz. törvény más tagállamok állampolgáraira, hontalanokra vagy menekültekre is
alkalmazandó, amennyiben ezen személyek lakóhelyüktől vagy tartózkodási helyüktől függetlenül korábban köte
lezően vagy önkéntesen csatlakoztak a görög nyugdíjbiztosítási rendszerhez.
2. E rendelet 5. cikke a) pontjában és az 1140/1981. sz. törvény 34. cikkében foglaltak ellenére az a személy, aki vala
mely más tagállam joga alapján munkahelyi balesetből vagy foglalkozási betegségből kifolyólag nyugdíjban része
sül, kérheti az OGA által alkalmazott jogszabályok szerinti kötelező biztosítását, amennyiben az ezen jogszabályok
hatálya alá tartozó tevékenységet folytat.
SPANYOLORSZÁG
1. E rendelet 52. cikke (1) bekezdése b) pontja i. alpontjának végrehajtása céljából azokat az éveket, amelyeknek még
el kell telniük ahhoz, hogy a munkavállaló elérje a közalkalmazotti státusból nyugdíjazottakról szóló törvény (Ley
de clases pasivas del Estado) egységes szerkezetbe foglalt szövegének 31. cikke (4) bekezdésében előírt nyugdíjkor
határ vagy a kötelező nyugdíjazás eléréséhez, csak akkor veszik figyelembe az államnak teljesített tényleges szolgá
latként, ha a biztosítási esemény bekövetkeztekor, amelyből adódóan rokkantsági vagy haláleseti nyugdíj jár, a
kedvezményezett a spanyol közalkalmazottakra vonatkozó különleges rendszerbe tartozott, vagy olyan tevékeny
séget végzett, amelyre e rendszer kiterjed, vagy ha a biztosítási esemény bekövetkeztekor, amelyből adódóan nyug
díj jár, a kedvezményezett olyan tevékenységet végzett, amely szükségessé tette volna, hogy az érintett személy, ha
a tevékenységet Spanyolországban végezte volna, a spanyol közalkalmazottakra, a fegyveres erőkre vagy az igaz
ságszolgáltatásban dolgozókra vonatkozó különleges rendszerbe tartozzon.
2. a)

E rendelet 56. cikke (1) bekezdésének c) pontja alapján a spanyol ellátások elméleti összegét az érintett sze
mély által a spanyol szociális biztonsági rendszerbe teljesített utolsó járulékfizetést közvetlenül megelőző évek
során ténylegesen befizetett járulékok alapján számítják ki. Ha a nyugdíj alapösszegének kiszámításakor más
tagállamok jogszabályai szerinti biztosítási és/vagy tartózkodási időket kell figyelembe venni, Spanyolország
ban azt a járulékalapot kell alkalmazni a fent említett időszakokra, amely időben legközelebb esik a referenciaidőszakokhoz, figyelembe véve a kiskereskedelmi árindex alakulását.

b)

A kapott nyugdíj összegét növelni kell a minden egyes egymást követő évre az azonos jellegű nyugdíjakra kiszá
mított, értékállóságot biztosító növekmény összegével.

3. Más tagállamokban szerzett olyan időszakok, amelyeket a köztisztviselőkre, a fegyveres erőkre vagy az igazságügyi
hatóságokra vonatkozó különleges rendszerben kell beszámítani, e rendelet 56. cikkének alkalmazásában ugyano
lyan elbírálásban részesülnek, mint az időtartam szempontjából azokhoz legközelebb álló, köztisztviselőként Spa
nyolországban szerzett időszakok.
4. Az általános szociális biztonsági törvény második átmeneti rendelkezésében említett, életkoron alapuló kiegészítés
a rendelet valamennyi olyan kedvezményezettje tekintetében alkalmazandó, akik nevében 1967. január 1-jét meg
előzően járulékbefizetésre került sor a spanyol jog alapján; e rendelet 5. cikkének alkalmazásában nem lehetséges a
más tagállamban az előbb említett időpontot megelőzően elismert biztosítási időszakokat olyan módon kezelni,
mintha azok egyenlők lennének a Spanyolországban fizetett járulékokkal, kizárólag ezen rendelet alkalmazásában.
A tengerészekre vonatkozó különleges rendszer esetében az 1967. január 1-jének megfelelő időpont 1970. augusz
tus 1., a szénbányászok különleges szociális biztonsági rendszere esetében pedig 1969. április 1.
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1. Más tagállamok olyan állampolgárai, akiknek lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye Franciaországon kívül
található, és akik megfelelnek a francia nyugdíjbiztosítási rendszer feltételeinek, csak abban az esetben fizethetnek
önkéntes hozzájárulást, amennyiben korábban önkéntes vagy kötelező biztosítással rendelkeztek a francia nyugdíj
biztosítási rendszerben; ez azokra a hontalanokra és menekültekre is alkalmazandó, akiknek lakóhelye vagy szoká
sos tartózkodási helye valamely másik tagállamban van.
2. Azon személyek számára, akik e rendelet 17., 24. vagy 26. cikke értelmében Franciaországban természetbeni ellá
tásban részesülnek, és Haut-Rhin, Bas-Rhin vagy Moselle francia megyében élnek, a költségeik fedezéséért felelős,
másik tagállam intézménye nevében nyújtott természetbeni ellátások tartalmazzák mind az általános betegbizto
sítási rendszer, mind az Alsace-Moselle-i kötelező kiegészítő helyi betegbiztosítási rendszer által nyújtott ellátásokat.
3. E rendelet III. címének 5. fejezete alkalmazásában a munkavállalói vagy az önálló vállalkozói tevékenységben jelen
leg vagy korábban részt vevő személyre alkalmazandó francia jogszabályok egyaránt tartalmazzák az érintett sze
mélyre alkalmazandó alapvető öregségi biztosítási rendszer(eke)t és a kiegészítő nyugdíjrendszer(eke)t.

CIPRUS
E rendelet 6., 51. és 61. cikke rendelkezéseinek alkalmazásában az 1980. október 6-án vagy azután kezdődő valameny
nyi időszak esetében a Ciprusi Köztársaság jogszabályai értelmében biztosítási hét kerül meghatározásra oly módon,
hogy az adott időszak teljes biztosítható jövedelmét elosztják az adott hozzájárulási évben alkalmazandó biztosítható
alapjövedelem heti összegével, feltéve, ha a hetek így meghatározott száma az adott időszakban nem haladja meg a nap
tári hetek számát.

MÁLTA
Köztisztviselőkre vonatkozó különleges rendelkezések
a)

Az alábbi törvények szerint alkalmazott személyek kizárólag e rendelet 49. és 60. cikkének alkalmazása céljából
tekintendők köztisztviselőknek: a máltai fegyveres erőkről szóló törvény (Málta Törvényei, 220. fejezet), a rendőr
ségről szóló törvény (Málta Törvényei, 164. fejezet), a börtönökről szóló törvény (Málta Törvényei, 260. fejezet).

b)

A fenti törvények, valamint a nyugdíjakról szóló rendelet (Málta Törvényei, 93. fejezet) értelmében fizetendő nyug
díj kizárólag e rendelet 1. cikkének e) pontja céljából tekintendő »köztisztviselőkre vonatkozó különleges
rendszernek«.

HOLLANDIA
1. Egészségbiztosítás
a)

A holland jogszabályok szerinti természetbeni ellátásra való jogosultság tekintetében e rendelet III. címe 1. és
2. fejezetének alkalmazásában természetbeni ellátásra jogosult személyek:
i.

olyan személyek, akiknek az egészségbiztosítási törvény (Zorgverzekeringswet) 2. cikke értelmében biz
tosítást kell kötniük valamely egészségbiztosítóval; valamint

ii.

amennyiben nem tartoznak az i. alpontban meghatározottak közé, az aktív állományú katonai személy
zet egy más tagállamban lakó családtagjai, valamint egy más tagállamban lakóhellyel rendelkező és e ren
delet értelmében a lakóhelyük szerinti országban a holland állam költségén egészségügyi ellátásra jogosult
személyek.

b)

Az 1. a) pont i. alpontjában említett személyek az egészségbiztosítási törvénnyel (Zorgverzekeringswet) össz
hangban kötelesek valamelyik egészségbiztosítónál biztosítást kötni, az 1. a) pont ii. alpontjában említett sze
mélyeknek pedig nyilvántartásba kell vetetniük magukat az egészségbiztosítási testületnél (College voor
zorgverzekeringen).

c)

Az egészségbiztosítási törvénynek (Zorgverzekeringswet) és a rendkívüli egészségügyi költségekről szóló álta
lános törvénynek (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) a járulékfizetési kötelezettségre vonatkozó rendel
kezéseit alkalmazni kell az a) pontban említett személyekre és családtagjaikra. A családtagokra vonatkozóan a
járulékfizetési kötelezettség azt a személyt terheli, aki által az ellátáshoz való jog fennáll, kivéve a más tagál
lamban élő katonai személyzet családtagjait, akiket a járulékfizetési kötelezettség közvetlenül terhel.
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d)

Az egészségbiztosítási törvény (Zorgverzekeringswet) kései biztosításkötésről szóló rendelkezéseit értelemsze
rűen alkalmazni kell az az 1. a) pont ii. alpontjában említett személyek esetében az egészségbiztosítási testü
letnél (College voor zorgverzekeringen) történő kései nyilvántartásba vételre.

e)

Azok a személyek, akik valamely Hollandián kívüli tagállam jogszabályai értelmében természetbeni ellátásra
jogosultak, Hollandiában lakóhellyel rendelkeznek vagy ideiglenesen Hollandiában tartózkodnak, a lakóhely
vagy tartózkodási hely szerinti intézmény által a hollandiai biztosítottaknak kínált biztosítási kötvénynek meg
felelően jogosultak természetbeni ellátásra, figyelembe véve az egészségbiztosítási törvény (Zorgverzekerings
wet) 11. cikkének (1), (2) és (3) bekezdését és 19. cikkének (1) bekezdését, valamint jogosultak a rendkívüli
egészségügyi költségekről szóló általános törvény (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) által előírt termé
szetbeni ellátásra is.

f)

E rendelet 23–30. cikkének alkalmazásában a következő ellátások (e rendelet III. címének 4. és 5. fejezetében
tárgyalt nyugdíjakon túlmenően) a holland jogszabályok értelmében járó nyugdíjaknak tekintendők:

g)

–

a köztisztviselők és túlélő hozzátartozóik nyugdíjáról szóló, 1966. január 6-i törvény (Algemene burger
lijke pensioenwet – A holland köztisztviselői nyugdíjakról szóló törvény) értelmében biztosított nyugdíjak,

–

a hadsereg személyi állományába tartozók és túlélő hozzátartozóik nyugdíjáról szóló, 1966. október 6-i
törvény (Algemene militaire pensioenwet – A katonai nyugdíjról szóló törvény) értelmében biztosított
nyugdíjak,

–

a hadsereg személyi állományába tartozók keresőképtelensége esetén nyújtott ellátásokról szóló, 1972.
június 7-i törvény (Wetarbeidsongeschiktheidsvoorziening militairen– A hadsereg személyi állományá
nak keresőképtelenségéről szóló törvény) értelmében biztosított, keresőképtelenség esetén nyújtott
ellátások,

–

a Holland Vasúttársaság (NV Nederlandse Spoorwegen) alkalmazottainak és túlélő hozzátartozóiknak
nyugdíjáról szóló, 1967. február 15-i törvény (Spoorwegpensioenwet – A vasúti dolgozók nyugdíjáról
szóló törvény) értelmében biztosított nyugdíjak,

–

a Holland Vasúttársaság foglalkoztatási feltételeit szabályozó rendelet (Reglement Dienstvoorwaarden
Nederlandse Spoorwegen) értelmében biztosított nyugdíjak,

–

a 65 éves nyugdíjkorhatár elérése előtt nyugdíjazott személyeknek juttatott ellátások olyan nyugdíjrend
szer keretében, amelynek célja, hogy időskorukban rendszeres jövedelemhez juttassa az egykori munka
vállalókat, vagy a munkaerőpiac idő előtti elhagyása esetén nyújtott ellátások az 55 éves vagy idősebb
munkavállalók részére az állam által vagy a kollektív szerződésben meghatározott rendszer keretében,

–

a hadsereg személyi állományának és a köztisztviselőknek létszámleépítés, nyugdíjazás vagy korenged
ményes nyugdíjazás esetén alkalmazandó rendszer keretében nyújtott ellátások.

E rendelet III. címe 1. és 2. fejezetének alkalmazásában a holland rendszer értelmében az egészségügyi ellátást
korlátozottan igénybe vevő személyeknek az emiatt járó díjvisszatérítés pénzbeli betegellátásnak minősül.

2. Az általános öregségi biztosításról szóló holland jogszabály (Algemene Ouderdomswet – AOW) alkalmazása
a)

Az általános öregségi biztosításról szóló holland jogszabály (Algemene Ouderdomswet – AOW) 13. cikkének
(1) bekezdésében említett csökkentés nem alkalmazható az 1957. január 1-je előtti azon naptári évekre, ame
lyek során az a jogosult, aki nem felel meg az ezeknek az éveknek biztosítási időként történő elismerését lehe
tővé tevő alábbi feltételeknek:
–

15 és 65 éves kora között Hollandia területén rendelkezett lakóhellyel, vagy

–

más tagállam területén lakóhellyel rendelkező munkavállalóként Hollandiában végzett munkát egy ott
telephellyel rendelkező munkáltatónál, vagy

–

a holland szociális biztonsági rendszer értelmében biztosítási időszaknak tekintendő időszakok során
másik tagállamban végzett munkát.

Az AOW 7. cikkétől eltérően nyugdíjra jogosultnak tekintendők azok a személyek is, akik csak 1957. január
1-je előtt rendelkeztek lakóhellyel vagy álltak munkaviszonyban a fenti feltételekkel összhangban.
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b)

Az AOW 13. cikkének (1) bekezdésében említett csökkentés nem alkalmazható az 1989. augusztus 2-át meg
előző azon naptári évekre, amelyek során a házasságban élő vagy házasságban élt személy 15. és 65. életéve
között nem rendelkezett a fent említett jogszabály szerinti biztosítással, miközben egy Hollandián kívüli tag
állam területén rendelkezett lakóhellyel, ha ezek a naptári évek egybeesnek az adott személy házastársa által a
fenti jogszabály szerint szerzett biztosítási idővel vagy a 2. pont a) alpontja szerint figyelembe veendő naptári
évekkel, feltéve, hogy a házasság fennállt a fenti időszakban.
Az AOW 7. cikkétől eltérően ez a személy nyugdíjra jogosultnak tekintendő.

c)

Az AOW 13. cikke (2) bekezdésében említett csökkentés nem alkalmazható az 1957. január 1-je előtti azon
naptári évekre, amelyek során a nyugdíjas házastársa, aki nem felel meg az ezeknek az éveknek biztosítási idő
ként történő elismerését lehetővé tevő alábbi feltételeknek:
–

15 és 65 éves kora között Hollandia területén rendelkezett lakóhellyel, vagy

–

más tagállam területén lakóhellyel rendelkező munkavállalóként Hollandiában végzett munkát egy ott
telephellyel rendelkező munkáltatónál, vagy

–

a holland szociális biztonsági rendszer értelmében biztosítási időszaknak tekintendő időszakok során
másik tagállamban végzett munkát.

d)

Az AOW 13. cikkének (2) bekezdésében említett csökkentés nem alkalmazható az 1989. augusztus 2-át meg
előző azon naptári évekre, amelyek során a nyugdíjas házastársa 15. és 65. életéve között egy Hollandián kívüli
tagállamban rendelkezett lakóhellyel, és nem rendelkezett a fent említett jogszabály szerinti biztosítással, ha
ezek a naptári évek egybeesnek a házastárs által a fenti jogszabályok szerint szerzett biztosítási idővel vagy a
2. pont a) alpontja szerint figyelembe veendő naptári évekkel, feltéve, hogy a házasság fennállt a fenti
időszakban.

e)

A 2. pont a), b), c) és d) alpontja nem alkalmazandó olyan időszakokra, amelyek egybeesnek a következő
időszakokkal:
–

olyan időszakok, amelyek figyelembe vehetők a nyugdíjjogosultságok kiszámolásához egy Hollandián
kívüli tagállam öregkori biztosítási jogszabályai értelmében, vagy

–

olyan időszakok, amelyekre az érintett személy öregségi nyugdíjat vett fel e jogszabályok alapján.

Másik tagállam rendszere szerinti önkéntes biztosítási időszakok e rendelkezés alkalmazásában nem vehetők
figyelembe.
f)

A 2. pont a), b), c) és d) alpontja csak akkor alkalmazandó, ha az érintett személy egy vagy több tagállamban
59 éves kora után hat éven át lakóhellyel rendelkezett, és csak annyi időre alkalmazandó, ameddig a személy
az egyik ilyen tagállamban lakóhellyel rendelkezik.

g)

Az AOW IV. fejezetétől eltérően egy Hollandián kívüli tagállam lakosa számára, akinek házastársa az ottani
jogszabályok alapján kötelező biztosítással rendelkezik, engedélyt kap az említett jogszabályok szerinti önkén
tes biztosítás megkötésére azokra az időszakokra, amelyekre a házastárs kötelező biztosítással rendelkezik.
Ez az engedély nem veszti hatályát, ha a házastárs kötelező biztosítása annak halála miatt megszűnik, és ha a
hátrahagyott hozzátartozó csak a hátrahagyott eltartottakra vonatkozó általános törvényről szóló holland jog
szabály (Algemene nabestaandenwet) alapján részesül nyugdíjban.
Mindenesetre az önkéntes biztosításra vonatkozó engedély azon a napon hatályát veszti, amikor a személy eléri
a 65 éves kort.
Az önkéntes biztosításra fizetendő járulékot az AOW önkéntes biztosítási járulék meghatározására vonatkozó
rendelkezéseivel összhangban kell meghatározni. Ha azonban az önkéntes biztosítás a 2. pont b) alpontjában
említett biztosítási időből következik, a járulékot az AOW kötelező biztosítási járulék meghatározására vonat
kozó rendelkezéseivel összhangban kell meghatározni, és a jövedelmet úgy kell figyelembe venni, mintha Hol
landiában szerzett jövedelem lenne.

h)

A 2. pont g) alpontjában említett engedély nem adható meg olyan személynek, aki másik tagállam jogszabá
lyai értelmében rendelkezik nyugdíjakat vagy hátrahagyott hozzátartozói ellátást nyújtó biztosítási fedezettel.

i)

Aki a 2. pont g) alpontja értelmében önkéntes biztosítást kíván kötni, annak ezt a Szociális Biztosítási Banknál
(Sociale Verzekeringsbank) kell kérelmeznie legfeljebb egy évvel a részvételi feltételek teljesülésének időpontja
után.
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3. Hollandia hátrahagyott eltartottakra vonatkozó általános törvényének (Algemene nabestaandenwet – ANW)
alkalmazása
a)

Ha a hátrahagyott házastárs e rendelet 51. cikke (3) bekezdése értelmében a Hollandia hátrahagyott eltartot
takra vonatkozó általános törvénye (Algemene nabestaandenwet – ANW) szerinti hátrahagyott hozzátartozói
nyugdíjra jogosult, e nyugdíj e rendelet 52. cikke (1) bekezdésének b) pontja szerint kerül kiszámításra.
E rendelkezések alkalmazásában az 1959. október 1-je előtti biztosítási időszakok szintén a holland jogszabá
lyok alapján szerzett biztosítási időszakoknak tekintendők, ha ezen időszakok során a biztosított személy 15.
életéve betöltése után:
–

Hollandiában lakóhellyel rendelkezett, vagy

–

más tagállam területén lakóhellyel rendelkező munkavállalóként Hollandiában végzett munkát egy ott
telephellyel rendelkező munkáltatónál, vagy

–

a holland szociális biztonsági rendszer értelmében biztosítási időszaknak tekintendő időszakok során
másik tagállamban végzett munkát.

b)

Nem kell figyelembe venni azokat a 3. pont a) alpontja értelmében figyelembe veendő időszakokat, amelyek
egybeesnek egy másik tagállam jogszabályai alapján a hátrahagyott hozzátartozói nyugdíj tekintetében szer
zett kötelező biztosítási időszakokkal.

c)

E rendelet 52. cikke (1) bekezdésének b) pontja alkalmazásában csak a holland jogszabályok szerinti, a 15.
életév betöltése után szerzett biztosítási idők vehetők figyelembe biztosítási időszakként.

d)

Az ANW 63a. cikke (1) bekezdésétől eltérve az a Hollandián kívüli tagállamban lakóhellyel rendelkező sze
mély, akinek a házastársa az ANW alapján kötelezően biztosított, engedélyt kap önkéntes biztosítás megkö
tésére az említett jogszabály értelmében, feltéve, hogy ez a biztosítás e rendelet alkalmazásának napjáig már
megkezdődött, de csak azokra az időszakokra, amelyekre a házastárs kötelezően biztosított.
Ez az engedély a házastárs ANW szerinti kötelező biztosítása megszűnésének napjától hatályát veszti, kivéve,
ha a házastárs kötelező biztosítása halála miatt szűnt meg, és a hátrahagyott hozzátartozó csak az ANW alap
ján kap nyugdíjat.
Mindenesetre az önkéntes biztosításra vonatkozó engedély azon a napon hatályát veszti, amikor a személy eléri
a 65 éves kort.
Az önkéntes biztosításra fizetendő járulékot az ANW önkéntes biztosítási járulékok meghatározására vonat
kozó rendelkezéseivel összhangban kell meghatározni. Ha azonban az önkéntes biztosítás a 2. pont b) alpont
jában említett biztosítási időből következik, a járulékot az ANW értelmében a kötelező biztosítási járulékok
meghatározására vonatkozó rendelkezésekkel összhangban kell meghatározni, és a jövedelmet úgy kell figye
lembe venni, mintha Hollandiában szerzett jövedelem lenne.

4. A keresőképtelenségre vonatkozó biztosításról szóló holland jogszabályok alkalmazása
a)

Amennyiben e rendelet 51. cikke (3) bekezdésének értelmében az érintett személy holland rokkantsági ellá
tásra jogosult, az ellátás kiszámításához az e rendelet 52. cikke (1) bekezdésének b) pontjában említett összeg
a következőképpen kerül meghatározásra:
i.

ii.

amennyiben közvetlenül a keresőképtelenség kialakulása előtt a személy utoljára munkavállalóként foly
tatott tevékenységet e rendelet 1. cikkének a) pontja értelmében:
–

a keresőképtelenség elleni biztosításról szóló törvény (Wet op arbeidsongeschiktheidsverzekering –
WAO) rendelkezéseinek megfelelően, amennyiben a keresőképtelenség 2004. január 1-je előtt lépett
fel, vagy

–

a munkaképességnek megfelelő munkáról és jövedelemről szóló törvény (Wet Werk en inkomen
naar arbeidsvermogen – WIA) rendelkezéseinek megfelelően, amennyiben a keresőképtelenség 2004.
január 1-jén vagy azt követően kezdődött;

amennyiben a keresőképtelenné válást megelőzően az érintett személy utoljára önálló vállalkozóként foly
tatott tevékenységet e rendelet 1. cikkének b) pontja értelmében, az önálló vállalkozók keresőképtelenség
elleni biztosításáról szóló törvény (Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen – WAZ) rendel
kezéseinek megfelelően, ha a keresőképtelenség 2004. augusztus 1-je előtt következett be.
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b)

A WAO, a WIA vagy a WAZ szerinti ellátások kiszámításához a holland intézményeknek a következőket kell
figyelembe venniük:
–

az 1967. július 1-je előtt Hollandiában teljesített, fizetett munkaviszonyban töltött és munkaviszonyként
kezelt időszakok,

–

a WAO alapján szerzett biztosítási időszakok,

–

az érintett személy által 15. életéve betöltése után a keresőképtelenségről szóló általános törvény (Alge
mene Arbeidsongeschiktheidswet – AAW) alapján szerzett biztosítási időszakok, amennyiben ezek nem
esnek egybe a WAO alapján szerzett biztosítási időszakokkal,

–

a WAZ alapján szerzett biztosítási időszakok,

–

a WIA alapján szerzett biztosítási időszakok.

AUSZTRIA
1. A nyugdíjbiztosítási időszakok megszerzése céljából a valamely más tagállamban iskolai vagy ahhoz hasonló okta
tási intézmény által kínált képzésben való részvétel úgy tekintendő, hogy az megfelel az általános társadalombizto
sításról szóló törvény (Allgemeines Sozialversicherungsgesetz – ASVG) 227. cikke (1) bekezdésének 1. pontja és
228. cikke (1) bekezdésének 3. pontja, a kereskedelemben dolgozó személyek társadalombiztosításáról szóló tör
vény (Gewerbliches Sozialversicherungsgesetz – GSVG) 116. cikke (7) bekezdése és a mezőgazdasági termelők
társadalombiztosításáról szóló törvény (Bauern-Sozialversicherungsgesetz – BSVG) 107. cikke (7) bekezdése sze
rinti iskolai vagy oktatási intézmény által kínált képzésben való részvételnek, amennyiben az érintett személy vala
mikor osztrák jogszabályok hatálya alá tartozott olyan alapon, hogy munkavállalói vagy önálló vállalkozói
tevékenységet folytatott, és az ASVG 227. cikke (3) bekezdésében, a GSVG 116. cikke (9) bekezdésében és a BSGV
107. cikke (9) bekezdésében az ilyen képzési időszakok megszerzésére vonatkozóan előírt különleges járulékokat
befizette.
2. Az e rendelet 52. cikke (1) bekezdésének b) pontjában említett arányos ellátás kiszámításához a kiegészítő biztosí
tási járulék különleges növekményeit és az osztrák jogszabályok szerinti bányászati kiegészítő ellátást figyelmen
kívül kell hagyni. Ilyen esetekben az e járulékok nélkül kiszámított arányos ellátás adott esetben a kiegészítő bizto
sítási járulék nem csökkentett különleges növekményeivel és a bányászati kiegészítő ellátással növekszik.
3. Amennyiben e rendelet 6. cikkének értelmében egy osztrák nyugdíjbiztosítási rendszer szerint beszámítható idő
szakokat szereztek, de ezek az általános társadalombiztosításról szóló törvény (Allgemeines Sozialversicherungsge
setz – ASVG) 238. és 239. cikkével, a kereskedelemben dolgozó személyek társadalombiztosításáról szóló törvény
(Gewerbliches Sozialversicherungsgesetz – GSVG) 122. és 123. cikkével, valamint a mezőgazdasági termelők
társadalombiztosításáról szóló törvény (Bauern-Sozialversicherungsgesetz – BSVG) 113. és 114. cikkével összhang
ban nem szolgálhatnak a kiszámítás alapjául, az ASVG 239. cikke, a GSVG 123. cikke és a BSVG 114. cikke szerinti
gyermekgondozási időszakokra vonatkozó számítási alapot kell alkalmazni.
FINNORSZÁG
1. A jogosultság megállapítása és a finn nemzeti nyugdíj összegének az e rendelet 52–54. cikke szerinti kiszámítása
céljából a más tagállam jogszabályai alapján szerzett nyugdíjakat ugyanúgy kell kezelni, mint a finn jogszabályok
alapján szerzett nyugdíjakat.
2. Az e rendelet 52. cikk (1) bekezdése b) pontja i. alpontjának a jövedelemalapú nyugdíjakra vonatkozó finn jogsza
bályok szerinti ellátásra jogosító időszakban szerzett jövedelmek kiszámítására való alkalmazásakor, ha a munka
vállaló másik tagállamban teljesített munkavállalói vagy önálló vállalkozói tevékenysége okán a finn jogszabályok
szerinti referencia-időszak egy részére biztosítási időszakkal rendelkezik, az ellátásra jogosító időszak alatt szerzett
jövedelem megegyezik a referencia-időszak Finnországban töltött része során szerzett összes jövedelem és azon
hónapok számának hányadosával, amelyekre Finnországban a referencia-időszakban biztosítási időszak esik.
SVÉDORSZÁG
1. Amennyiben e rendelet 67. cikke értelmében egy munkanélküli családtagnak szülői szabadság esetén nyújtott támo
gatást fizetnek, a szülői szabadság esetén nyújtott támogatás az alap- vagy legalacsonyabb szintnek megfelelő szin
ten fizetendő ki.
2. Az 1962:381. sz. nemzeti biztosítási törvény (Lag om allmän försäkrings) 4. fejezetének (6) bekezdésével összhang
ban a szülői szabadság esetén nyújtott munkaalapú ellátásra jogosult személyek tekintetében a szülői szabadság ese
tén nyújtott ellátás kiszámítására az alábbi rendelkezések vonatkoznak:
Azon szülő számára, akinek betegségi ellátásra jogosító jövedelmét Svédországban folytatott jövedelemszerző tevé
kenységből származó jövedelem alapján számítják ki, az a követelmény, miszerint a gyermek születése előtt lega
lább 240 egymást követő napon a minimumszintnél magasabb szintű betegbiztosítással rendelkezzen, teljesül,
amennyiben az említett időszak során a szülő valamely más tagállamban a minimumszintnél magasabb szintű bizto
sításnak megfelelő, jövedelemszerző tevékenységből származó jövedelemmel rendelkezett.
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3. E rendelet biztosítási és tartózkodási időszakok összesítésére vonatkozó rendelkezései nem alkalmazandók a svéd
jogszabályokban az 1937-ben vagy korábban született, a nyugdíj kérelmezése előtt meghatározott ideig Svédor
szágban élő személyek garantált nyugdíjra való jogosultságára vonatkozó átmeneti intézkedésekre (2000:798.
törvény).
4. Az 1962:381. sz. nemzeti biztosítási törvény (Lag om allmän försäkring) 8. fejezetével összhangban a jövedelem
alapú betegségi és keresetpótló juttatás kiszámításához szükséges elvi jövedelem kiszámítására az alábbi rendelke
zések vonatkoznak:
a)

ha a referencia-időszak alatt a biztosított személy munkavállalóként vagy önálló vállalkozóként végzett tevé
kenysége alapján egy vagy több másik tagállam jogszabályainak hatálya alá is tartozott, az érintett tagállam(ok
)ban szerzett jövedelme egyenlőnek tekintendő a biztosított személy által a referencia-időszak Svédországban
töltött szakasza alatt szerzett átlagos bruttó jövedelemmel, amely a Svédországban szerzett jövedelem és azon
évek számának hányadosa, amelyek során az érintett személy e jövedelemben részesült;

b)

ha az ellátások kiszámítása e rendelet 46. cikke értelmében történik, és a munkavállaló Svédországban nem ren
delkezik biztosítással, a referencia-időszakot a fenti törvény 8. fejezetének 2. és 8. cikkével összhangban oly
módon kell meghatározni, mintha az érintett személy Svédországban lenne biztosított. Ha ezen időszak alatt
a jövedelemalapú öregségi nyugdíjról szóló törvény (1998:674) alapján az érintett személy nyugdíjra jogosító
jövedelemmel nem rendelkezik, a referencia-időszakot attól a korábbi időponttól kezdődően lehet meghatá
rozni, amikor a biztosítottnak Svédországban végzett keresőtevékenységéből jövedelme származott.

5. a)

A jövedelemalapú hátrahagyott hozzátartozói nyugdíj (2000:461. törvény) összegének megállapításához szük
séges elvi nyugdíj kiszámításához – amennyiben a svéd jog által előírt azon követelmény, amely szerint a biz
tosított személynek a halálát közvetlenül megelőző 5 naptári évből legkevesebb 3-ban nyugdíjjogosultsággal
kell rendelkeznie (referencia-időszak), nem teljesül – a többi tagállamban teljesített biztosítási időszakokat
ugyanúgy kell figyelembe venni, mintha azok Svédországban teljesültek volna. Az egyéb tagállamokban telje
sített biztosítási időszakokat a Svédországban a nyugdíjalapba számító évek átlagán alapulóként veszik figye
lembe. Ha az érintett személy Svédországban csupán egy évig kapott nyugdíjra jogosító jövedelmet, a más
tagállamban teljesített minden egyes biztosítási időszak esetében ugyanazzal az összeggel kell számolni.

b)

A 2003. január 1-jén vagy azt követően bekövetkezett halál esetén járó özvegyi nyugdíjkreditek megállapítá
sához szükséges elvi nyugdíj kiszámításához, amennyiben a svéd jog által előírt azon követelmény, amely sze
rint az elhunyt halálát közvetlenül megelőző négy évből legalább két év tekintetében (referencia-időszak)
nyugdíjjogosultsággal kell rendelkezni, nem teljesül, és a biztosítási időszakokat a referencia-időszak alatt egy
másik tagállamban teljesítették, ezeket az éveket a svéd évvel megegyező nyugdíjkrediteken alapuló éveknek
kell tekinteni.

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG
1. Amennyiben az Egyesült Királyság jogszabályai alapján egy személy öregségi nyugdíjra lehet jogosult a következő
feltételek teljesülése mellett:
a)

egy egykori házastárs járulékait úgy veszik figyelembe, mintha azok a személy saját járulékai lennének; vagy

b)

a személy házastársa vagy egykori házastársa eleget tesz a járulékfizetésre vonatkozó feltételeknek, akkor – fel
téve, hogy a házastárs vagy az egykori házastárs munkavállalói vagy önálló vállalkozói tevékenységet gyako
rol(t), és kettő vagy annál több tagállam jogszabályai hatálya alá tartozott – az Egyesült Királyság jogszabályai
alapján történő jogosultság megállapításához minden egyes esetben e rendelet III. címe 5. fejezetének rendel
kezései alkalmazandók. Ilyen esetben az említett 5. fejezetben a »biztosítási időszakokra« történő hivatkozások
úgy értendők, mint a következő személyek által szerzett biztosítási időszakok:
i.

ii.

házastárs vagy volt házastárs, amennyiben a kérelmező:
–

házasságban élő asszony, vagy

–

olyan személy, akinek a házassága nem a házastárs halála miatt ért véget; vagy

volt házastárs, amennyiben a kérelmező:
–

megözvegyült férj, aki közvetlenül a nyugdíjkorhatár betöltése előtt nem jogosult megözvegyült szü
lőt illető támogatásra, vagy

–

megözvegyült feleség, aki közvetlenül a nyugdíjkorhatár betöltése előtt nem jogosult megözvegyült
anyát illető támogatásra, megözvegyült szülőt illető támogatásra vagy özvegyi nyugdíjra, illetve aki
csak az e rendelet 52. cikke (1) bekezdésének b) pontja szerint számított, életkor alapján járó özve
gyi nyugdíjra jogosult, és ezen alkalmazásban az »életkor alapján járó özvegyi nyugdíj« olyan özve
gyi nyugdíjat jelent, amelyet a szociális biztonsági járulékokról és ellátásokról szóló, 1992. évi
törvény 39(4) szakaszával összhangban csökkentett mértékben kell kifizetni.
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2. Az ápolási díjra, gondozói támogatásra és a fogyatékossággal élők megélhetési támogatására való jogosultságot sza
bályozó rendelkezésekre vonatkozóan e rendelet 6. cikke alkalmazásában az Egyesült Királyságon kívüli másik tag
állam területén teljesített munkavállalói, önálló vállalkozói tevékenység vagy tartózkodási időszak olyan mértékben
kerül figyelembevételre, amennyire szükséges az Egyesült Királyságban való tartózkodás feltételei kielégítéséhez az
azt megelőző napon, hogy a szóban forgó ellátásra való jogosultság először felmerül.
3. E rendelet 7. cikke alkalmazásában rokkantsági, időskori vagy túlélő hozzátartozói pénzbeli ellátás, továbbá mun
kahelyi balesetek vagy foglalkozási betegségek alapján járó nyugdíj vagy haláleseti juttatás esetében bármely, az Egye
sült Királyság jogszabályai alapján kedvezményezettnek minősülő személy, aki valamely más tagállam területén
tartózkodik, e tartózkodás ideje alatt úgy tekintendő, mintha azon tagállam területén rendelkezne lakóhellyel.
4. E rendelet 46. cikkének alkalmazásakor amennyiben az érintett személy keresőképtelenné válik, amely állapot rok
kantsághoz vezet, miközben egy másik tagállam jogszabályainak hatálya alá tartozik, az Egyesült Királyság a szo
ciális biztonsági járulékokról és ellátásokról szóló, 1992. évi törvény 30A. szakaszának 5. pontja alkalmazásában
figyelembe vesz minden olyan időszakot, amely során az érintett személy keresőképtelenségéből kifolyólag a követ
kező ellátásokban részesült:
i.

betegbiztosítási pénzbeli ellátás vagy ehelyett fizetés; vagy

ii.

e rendelet III. címe 4. és 5. fejezetének értelmében vett, keresőképtelenséget követő rokkantság tekintetében jut
tatott ellátások a másik tagállam jogszabályai alapján úgy, mintha az a szociális biztonsági járulékokról és ellá
tásokról szóló, 1992. évi törvény 30A. szakaszának 1–4. pontjával összhangban fizetett, rövid távú rokkantsági
ellátás lenne.

E rendelkezés alkalmazásakor csak olyan időszakokat kell figyelembe venni, amelyek során az Egyesült Királyság jog
szabályai értelmében a személy keresőképtelen volt.
5. 1.

2.

3.

A kereseti tényezőknek az Egyesült Királyság jogszabályai szerinti ellátásokra való jogosultság meghatározása
céljából történő kiszámítása céljából minden munkahétre, amely folyamán egy munkavállaló egy másik tag
állam jogszabályai hatálya alatt állt, és amely az Egyesült Királyság jogszabályainak értelmében az adott adó
évben kezdődött el, az érintett személy úgy tekintendő, hogy munkavállalóként járulékot fizetett, vagy olyan
jövedelme van, amely után járulékot fizetett az adott év felső jövedelemhatára kétharmadának megfelelő jöve
delem alapján.
E rendelet 52. cikke (1) bekezdése b) pontja ii. alpontjának alkalmazásában, amennyiben:
a)

az 1975. április 6-án vagy azután kezdődő bármelyik adóévben a munkavállalói tevékenységet folytató
személy kizárólag az Egyesült Királyságon kívüli tagállamban szerzett biztosítási, szolgálati vagy tartóz
kodási időt, és a fenti 5. pont 1. alpontja alkalmazásának következtében az adott év az Egyesült Királyság
jogszabályai értelmében e rendelet 52. cikke (1) bekezdése b) pontjának i. alpontja alkalmazásában jogo
sultságot igazoló évnek számít, a munkavállalót úgy kell tekinteni, mint aki az adott évben a fenti másik
tagállamban 52 hétig rendelkezett biztosítással;

b)

az 1975. április 6-án vagy azután kezdődő adóévek az Egyesült Királyság jogszabályai értelmében e ren
delet 52. cikke (1) bekezdése b) pontjának i. alpontja alkalmazásában nem számítanak jogosultságot iga
zoló évnek, a fenti évben szerzett biztosítási, szolgálati vagy tartózkodási időt figyelmen kívül kell hagyni.

A kereseti tényezők biztosítási idővé történő átváltásához az Egyesült Királyság jogszabályai értelmében az
adott adóévben elért kereseti tényezőt el kell osztani az arra az adóévre megállapított kereset alsó határával. A
kapott eredményt egész számként kell megadni, a maradékot figyelmen kívül kell hagyni. Az ilyen módon
kapott számmal fejezik ki a tárgyévben az Egyesült Királyság jogszabályai szerint szerzett biztosítási hetek szá
mát, feltéve, hogy az így kapott szám nem haladhatja meg azoknak a heteknek a számát, amelyek folyamán
abban az évben az érintett személy azon jogszabályok hatálya alá tartozott.”
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