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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 883/2004/EK 
RENDELETE 

(2004. április 29.) 

a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról 

(EGT és Svájc vonatkozású szöveg) 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA, 

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre, és különösen 
annak 42. és 308. cikkére, 

tekintettel a Bizottságnak a szociális partnerekkel és a migráns munka
vállalók szociális biztonságával foglalkozó igazgatási bizottsággal foly
tatott konzultációt követően kidolgozott javaslatára ( 1 ), 

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére ( 2 ), 

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak megfelel ően ( 3 ), 

mivel: 

(1) A nemzeti szociális biztonsági rendszerek összehangolására 
vonatkozó szabályok a személyek szabad mozgásának keretébe 
tartoznak, és hozzá kell járulniuk az életszínvonal és az alkalma
zási feltételek javításához. 

(2) A Szerződés a 308. cikkben szereplőkön kívül a szociális 
biztonság területén a munkavállalóktól eltérő személyek vonatko
zásában nem biztosít egyéb hatásköröket a megfelelő intézke
dések meghozatalára. 

(3) A szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó 
munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra történő 
alkalmazásáról szóló, 1971. június 14-i 1408/71/EGK tanácsi 
rendeletet ( 4 ) többször módosították és tették naprakésszé abból 
a célból, hogy ne csak a közösségi szinten zajló fejleményeket 
vegye figyelembe – beleértve a Bíróság ítéleteit –, hanem a 
jogszabályokban nemzeti szinten bekövetkezett változásokat is. 
Ezek a tényezők szerepet játszottak a közösségi koordinációs 
szabályok összetetté és terjedelmessé válásában. Ezért fontos e 
szabályok felváltása, egyben korszerűsítése és egyszerűsítése a 
személyek szabad mozgására vonatkozó célkitűzés megvalósítása 
céljából. 

(4) Fontos a nemzeti szociális biztonsági jogszabályok különleges 
sajátosságainak tiszteletben tartása és kizárólag egyetlen koordi
nációs rendszer kidolgozása. 

(5) Egy ilyen koordináció keretében a Közösségen belül biztosítani 
kell a különböző nemzeti jogszabályok szerinti egyenlő bánás
módot az érintett személyek számára. 

▼B 
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( 1 ) HL C 38., 1999.2.12., 10. o. 
( 2 ) HL C 75., 2000.3.15., 29. o. 
( 3 ) Az Európai Parlament 2003. szeptember 3-i véleménye (a Hivatalos Lapban 

még nem tették közzé). A Tanács 2004. január 26-i közös álláspontja (HL C 
79. E, 2004.3.30., 15. o.) és az Európai Parlament 2004. április 20-i állás
pontja (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé). A Tanács 2004. április 
26-i határozata. 

( 4 ) HL L 149., 1971.7.5., 2. o. A legutóbb az 1386/2001/EK európai parlamenti 
és tanácsi rendelettel (HL L 187., 2001.7.10., 1. o.) módosított rendelet.



 

(6) A szociális biztonsági jogszabályok és az ilyen jogszabályokat 
kiegészítő vagy felváltó, és a hatóságok által hozott, a rendelke
zéseket kötelezővé tevő vagy hatályukat kiterjesztő határozat 
tárgyát képező szerződéses rendelkezések közötti szoros kapcsolat 
a szóban forgó rendelkezések alkalmazását tekintve hasonló 
védelmet igényel, mint az e rendelet által biztosított. Első lépés
ként az ilyen rendszereket már bevezető tagállamok tapasztalatát 
lehet kiértékelni. 

(7) A nemzeti jogszabályokban a személyi hatály vonatkozásában 
előforduló jelentősebb különbségek miatt célszerű azt az elvet 
megállapítani, hogy ezt a rendeletet egy tagállam állampolgáraira, 
valamint a tagállam területén lakóhellyel rendelkező hontalanokra 
és menekültekre, akik egy vagy több tagállam szociális biztonsági 
jogszabályai alá tartoznak vagy tartoztak, illetve azok családtag
jaira és túlélő hozzátartozóikra kell alkalmazni. 

(8) Az egyenlő bánásmód elve különösen azoknak a munkavállalók 
szempontjából fontos, akik nem a munkavállalás helye szerinti 
tagállamban rendelkeznek lakóhellyel, beleértve a határ menti 
munkavállalókat. 

(9) A Bíróság számos esetben kifejtette véleményét az ellátásokra, 
jövedelmekre és tényállásokra vonatkozó egyenlő bánásmód lehe
tőségéről; ezt az elvet kifejezetten el kell fogadni, és fejleszteni 
kell a bírósági határozatok lényegének és szellemének tiszteletben 
tartása mellett. 

(10) Ugyanakkor, az az elv, hogy egy másik tagállam területén felme
rülő bizonyos tényeket vagy eseményeket úgy kezeljenek, mintha 
annak a tagállamnak a területén történtek volna, amelynek a 
jogszabályait alkalmazni kell, nem sértheti az egy másik tagállam 
jogszabályai szerint szerzett biztosítási, szolgálati, önálló vállal
kozóként folytatott tevékenységi vagy tartózkodási idők, és az 
illetékes tagállam jogszabályai szerint szerzett idők összesítésének 
elvét. Egy másik tagállam jogszabályai szerint szerzett idősza
kokat kizárólag az időszakok összesítése elvének alkalmazásával 
kell figyelembe venni. 

(11) Egy tagállamban felmerülő tények vagy események asszimilációja 
semmilyen esetben sem teszi a másik tagállamot illetékessé vagy 
jogszabályait alkalmazandóvá. 

(12) Az arányosság fényében ügyelni kell annak biztosítására, hogy a 
tényállásokkal vagy eseményekkel kapcsolatos egyenlő bánásmód 
elve ne vezessen objektíve indokolatlan eredményekhez, vagy 
ugyanarra az időszakra vonatkozó azonos típusú ellátások halmo
zódásához. 

(13) A koordinációs szabályoknak biztosítaniuk kell, hogy a Közös
ségen belül mozgó munkavállalók, valamint eltartottaik és túlélő 
hozzátartozóik megtartsák szerzett jogaikat és előnyeiket, vala
mint ezek várományát. 

(14) E célkitűzéseket különösen a különböző nemzeti jogszabályok 
szerint figyelembe vett, az ellátáshoz való jogosultság megszer
zéséhez és fenntartásához, valamint az ellátások összegének 
kiszámításához szükséges időszakok összesítésével, továbbá a 
rendelet hatálya alá tartozó különböző csoportokba tartozó 
személyek számára nyújtott ellátásokkal kell elérni. 

▼B 
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(15) Szükséges, hogy a Közösségen belül mozgó személyek csak 
egyetlen tagállam szociális biztonsági rendszere alá tartozzanak 
az alkalmazandó nemzeti jogszabályok halmozódása és az ebből 
eredő bonyodalmak elkerülése érdekében. 

(16) A Közösségen belül elvileg nem indokolt, hogy a szociális 
biztonsági jogokat az érintett személy lakóhelyétől tegyék 
függővé; ugyanakkor bizonyos esetekben – főként az érintett 
személy gazdasági és szociális környezetéhez kapcsolódó külön
leges ellátások tekintetében – figyelembe vehető a lakóhely. 

(17) Egy tagállam területén foglalkoztatott személyek részére az 
egyenlő bánásmód lehető leghatékonyabb biztosítása céljából 
főszabályként azon tagállam jogszabályait kell alkalmazandónak 
meghatározni, ahol az érintett személy tevékenységét munkavál
lalóként vagy önálló vállalkozóként végzi. 

▼M1 
(17a) Amikor valamely tagállami jogszabályt e rendelet II. címének 

megfelelően egy személyre alkalmazni kell, a betegbiztosításra 
és az ellátásokra való jogosultságának feltételeit az illetékes 
tagállam jogszabályai határozzák meg, a közösségi jog tiszte
letben tartásával. 

▼B 
(18) Olyan különleges esetekben, amelyek más alkalmazandósági 

kritériumokat indokolnak, szükség lehet az említett főszabálytól 
való eltérésre. 

▼M1 
(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 kedvezményezett számára biztosítás nyújtását is 
magában foglalja – azzal jár, hogy az érintett személy esetében 
azon tagállam joga az alkalmazandó jog, amely tagállam intéz
ménye az ellátást nyújtja. 

▼M3 
(18b) A polgári légi közlekedés területén a műszaki előírások és a 

közigazgatási eljárások összehangolásáról szóló, 1991. december 
16-i 3922/91/EGK tanácsi rendelet ( 1 ) III. melléklete szerint a 
hajózószemélyzet és a légiutas-kísérő személyzet tagjaira vonat
kozóan a „bázishely” az üzemben tartó által a személyzet tagja 
számára kijelölt hely, ahol az rendszerint megkezdi és befejezi 
szolgálati idejét vagy szolgálati idejeinek egy sorozatát, és ahol 
normál körülmények között az üzemben tartó nem felelős a 
személyzet érintett tagjának elszállásolásáért. Az e rendelet II. 
címének a hajózószemélyzet és a légiutas-kísérő személyzet tagjai 
esetében történő alkalmazásának megkönnyítése érdekében 
helyénvaló a „bázishely” e fogalmát kritériumként használni a 
hajózószemélyzet és a légiutas-kísérő személyzet tagjaira alkal
mazandó jog meghatározásához. A hajózószemélyzet és a légiu
tas-kísérő személyzet tagjaira alkalmazandó jognak azonban 
stabilnak kell maradnia, és a bázishely elvének alkalmazása 
nem eredményezheti azt, hogy az ágazat munkaszervezése vagy 
a szezonális szükségletek következtében gyakran változzon az 
alkalmazandó jog. 

▼B 
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(19) Bizonyos esetekben az anyasági és azzal egyenértékű apasági 
ellátások igénybe vehetők az anya vagy az apa által, és ezért 
az utóbbit illetően ezek az ellátások különböznek a szülői ellátá
soktól, és szigorú értelemben az anyasági ellátásokhoz hasonlít
hatók, mivel azokat az újszülött életének első néhány hónapjában 
nyújtják, ezért helyénvaló az anyasági és azzal egyenértékű 
apasági ellátások közös szabályozása. 

(20) A betegségi, anyasági és azzal egyenértékű apasági ellátások terü
letén az illetékes tagállamtól eltérő tagállamban élő vagy tartóz
kodó biztosított személyek és családtagjaik részére védelmet kell 
biztosítani. 

(21) A betegségi, anyasági és azzal egyenértékű apasági ellátásokra 
vonatkozó rendelkezéseket a Bíróság joggyakorlatának figyelem
bevételével dolgozták ki. Az előzetes hozzájárulásról szóló 
rendelkezéseket a Bíróság vonatkozó határozatainak figyelembe
vételével fejlesztették tovább. 

(22) A nyugdíjigénylők, a nyugdíjasok és családtagjaik különleges 
helyzete az adott helyzethez igazított betegbiztosítási rendelkezé
seket tesz szükségessé. 

(23) Tekintettel a különböző nemzeti rendszerek közötti különb
ségekre, helyénvaló – ahol lehetséges –, hogy a tagállamok 
rendelkezéseket hozzanak a határ menti munkavállalók családtag
jainak abban az országban történő egészségügyi ellátását illetően, 
ahol a határ menti munkavállaló a tevékenységét végzi. 

(24) Külön rendelkezéseket szükséges megállapítani a természetbeni 
betegségi ellátások és a pénzbeli betegségi ellátások halmozódása 
elkerülésének szabályozására, amelyek ugyanolyan természetűek, 
mint amelyek a C-215/99. sz. Jauch- és a C-160/96. sz. Mole
naar-ügyben a Bíróság ítéletének tárgyát képezték, feltéve, hogy 
az ellátások ugyanarra a kockázatra terjednek ki. 

(25) A munkahelyi balesetek és a foglalkozási megbetegedések esetén 
járó ellátások tekintetében szabályokat kell megállapítani az ille
tékes tagállamtól eltérő tagállamban lakóhellyel rendelkező vagy 
tartózkodó személyek védelmének biztosítása céljából. 

(26) A rokkantsági ellátás vonatkozásában koordinációs rendszert kell 
kidolgozni, amely figyelembe veszi a nemzeti jogszabályok 
sajátos jellemzőit, különösen, ami a rokkantság elismerését és 
súlyosbodását illeti. 

(27) Az öregségi ellátások és a túlélő hozzátartozói ellátások odaíté
lése tekintetében rendszer kidolgozására van szükség abban az 
esetben, ha az érintett személy egy vagy több tagállam jogszabá
lyainak hatálya alá tartozott. 

(28) Szükség van egy adott, az összesítés és arányosítás módszere 
alapján számított és a közösségi jog által garantált nyugdíj össze
gének meghatározására abban az esetben, ha a nemzeti jogszabá
lyok alkalmazása – beleértve a csökkentésre, felfüggesztésre vagy 
visszavonásra vonatkozó szabályokat – kedvezőtlenebb, mint a 
fentiekben említett módszer. 

▼B 
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(29) A migráns munkavállalók és túlélő hozzátartozóik védelmezése a 
csökkentésre, felfüggesztésre vagy visszavonásra vonatkozó 
nemzeti szabályok különösen szigorú alkalmazásával szemben 
szükségessé teszi az ilyen szabályok alkalmazását szigorúan 
szabályozó rendelkezések bevezetését. 

(30) Mint azt a Bíróság már többször is megerősítette, a Tanács nem 
rendelkezik hatáskörrel olyan szabályok meghozatalára, amelyek 
a különböző tagállamokban megszerzett két vagy több nyugdíj 
halmozódását a kizárólag a nemzeti jogszabályok szerint szerzett 
nyugdíj összegének csökkentése által korlátozzák. 

(31) A Bíróság szerint az ilyen szabályok meghozatala a nemzeti 
jogalkotás feladata, szem előtt tartva, hogy a közösségi jogalko
tásnak kell rögzítenie azokat a határokat, amelyeken belül a csök
kentésre, felfüggesztésre vagy visszavonásra vonatkozó nemzeti 
rendelkezéseket alkalmazni kell. 

(32) A munkavállalók mobilitásának előmozdítása érdekében külö
nösen szükséges a munkakeresés megkönnyítése a különböző 
tagállamokban; ezért minden tagállamban szükség van a munka
nélküli-biztosítási rendszerek és a foglalkoztatási szolgálatok 
közötti szorosabb és hatékonyabb együttműködés biztosítására. 

(33) A törvényi előnyugdíj-rendszereket e rendelet alkalmazási körébe 
kell vonni, így biztosítva e rendelet rendelkezéseivel összhangban 
mind az egyenlő bánásmódot és az előnyugdíjak exportálásának 
lehetőségét, mind a családi és egészségügyi ellátások folyósítását 
az érintett személy számára; ugyanakkor az időszakok összesíté
sére vonatkozó szabályt nem kell tartalmaznia, mivel csak nagyon 
kevés tagállam rendelkezik törvényi előnyugdíj-rendszerrel. 

(34) Mivel a családi ellátások köre nagyon kiterjedt, védelmet bizto
sítva mind a klasszikusnak minősülő, mind pedig a jellegüknél 
fogva sajátos helyzetekben – ez utóbbi típusú ellátás képezte a 
Bíróságnak a C-245/94. sz. és C-312/94. sz. Hoever és Zachow 
egyesített ügyekben és a C-275/96. sz. Kuusijärvi-ügyben hozott 
ítéleteinek tárgyát –, az összes ilyen ellátás szabályozására 
szükség van. 

(35) Az ellátások indokolatlan halmozódásának elkerülése érdekében 
elsőbbségi szabályok meghatározására van szükség az illetékes 
tagállam jogszabályai szerinti és a családtagok lakóhelye szerinti 
tagállam jogszabályai szerinti családi ellátásokra vonatkozó jogo
sultságok halmozódása esetén. 

(36) A tartásdíj-előleg megtérítendő előleg, amely egy szülő saját 
gyermeke iránti, a családjogból eredő törvényes tartási kötelezett
ségének elmulasztását hivatott ellensúlyozni. Ebből adódóan 
ezeket az előlegeket nem lehet családok javára szolgáló köztámo
gatásból nyújtott közvetlen ellátásnak tekinteni. Az adott sajátos
ságok miatt a koordinációs szabályokat az ilyen tartásdíjakra nem 
lehet alkalmazni. 

▼B 
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(37) Mint azt a Bíróság már többször is kijelentette, azok a rendelke
zések, amelyek a szociális biztonsági ellátások exportálhatósá
gának elvétől eltérnek, szigorúan értelmezendők. Ez azt jelenti, 
hogy csak azokra az ellátásokra alkalmazhatók, amelyek teljesítik 
a meghatározott feltételeket. Ebből következik, hogy e rendelet 
III. címének 9. fejezete csak azokra az ellátásokra alkalmazható, 
amelyek egyszerre különleges és nem járulékalapú ellátások, és a 
rendelet X. mellékletében szerepelnek. 

(38) Szükség van egy igazgatási bizottság létrehozására, amely minden 
tagállam részéről egy kormányzati képviselőből áll, és amelynek 
elsődleges feladata, hogy az igazgatási, illetve az e rendelet 
rendelkezéseiből eredő értelmezési kérdésekkel foglalkozzon, és 
elősegítse a tagállamok közötti további együttműködést. 

(39) Megállapították, hogy az információcseréz szolgáló adatkezelési 
szolgáltatások fejlesztése és használata megköveteli egy technikai 
bizottság létrehozását az igazgatási bizottság égisze alatt, amely 
az adatkezelés területén rendelkezik feladatokkal. 

(40) Az adatkezelési szolgáltatások használata az intézmények közötti 
adatcsere céljából olyan rendelkezések meglétét igényli, amelyek 
biztosítják, hogy az elektronikus úton cserélt vagy kiállított 
okmányokat a papíron kiállított okmányokkal egyenértékűnek 
fogadják el. Az ilyen adatcseréket a természetes személyeknek 
a személyes adatok kezelése és szabad mozgása tekintetében 
történő védelméről szóló közösségi rendelkezésekkel összhangban 
kell végezni. 

(41) A koordinációs szabályok alkalmazásának megkönnyítése érde
kében szükség van olyan különös rendelkezések megállapítására, 
amelyek megfelelnek a nemzeti jogszabályok sajátos jellemzői
nek. 

(42) Az arányosság elvével összhangban, az e rendeletnek az Európai 
Unió valamennyi polgárára történő kiterjesztésére vonatkozó 
tételnek megfelelően, továbbá annak érdekében, hogy megoldás 
szülessen a lakóhelyen alapuló rendszerek különleges jellemző
ivel esetlegesen összefüggő megszorítások figyelembevételére, a 
dán rendszer sajátos jellemzői miatt, valamint annak a ténynek a 
fényében, hogy az említett nyugdíjak a hatályban lévő dán 
jogszabályok (nyugdíjtörvény) szerinti 10 éves tartózkodási időt 
követően exportálhatóvá válnak, helyénvalónak találták egy 
különleges eltérés bevezetését a XI. melléklet – „DÁNIA” 
bejegyzés révén, amely a szociális nyugdíjra való jogosultságra 
korlátozódik kizárólag azon inaktív személyek új kategóriáját 
illetően, akikre a rendeletet kiterjesztették. 

(43) Az egyenlő bánásmód elvével összhangban, a finn szociális 
biztonsági jogszabályok sajátos jellemzői miatt helyénvalónak 
találták egy különleges eltérés bevezetését a XI. melléklet – 
„FINNORSZÁG” bejegyzés révén, amely a lakóhely szerinti 
nemzeti nyugdíjakra korlátozódik, amely eltérés célja annak 
biztosítása, hogy a nemzeti nyugdíj összege ne lehessen keve
sebb, mint a nemzeti nyugdíj összege úgy számolva, mintha a 
tagállamok bármelyikében szerzett összes biztosítási időt Finn
országban szerezték volna. 
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(44) Új rendelet bevezetésére van szükség, amely az 1408/71/EGK 
rendelet helyébe lép. Ugyanakkor a jogbiztonság biztosítása érde
kében az 1408/71/EGK rendeletnek hatályban kell maradnia, és 
továbbra is joghatással kell bírnia meghatározott közösségi jogi 
aktusok és olyan megállapodások céljából, amelyekben a 
Közösség részes fél. 

(45) Mivel a tervezett intézkedés céljait, nevezetesen a személyek 
szabad mozgására vonatkozó jog hatékony gyakorlását biztosító 
koordinációs intézkedéseket a tagállamok nem tudják kielégítően 
megvalósítani, és ezért a tervezett intézkedés terjedelme és hatásai 
miatt azok közösségi szinten jobban megvalósíthatók, a Közösség 
a Szerződés 5. cikkében meghatározott szubszidiaritás elvének 
megfelelően intézkedéseket hozhat. Az arányosság elvének 
megfelelően, amint azt az említett cikk meghatározza, ez a 
rendelet nem lépi túl a célkitűzések eléréséhez szükséges mérté
ket, 

ELFOGADTA EZT A RENDELETET: 

I. CÍM 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

1. cikk 

Fogalommeghatározások 

E rendelet alkalmazásában: 

a) „munkavállalói tevékenység”: bármely tevékenység vagy azzal 
egyenértékű helyzet, amelyet az ilyen tevékenység vagy azzal 
egyenértékű helyzet fennállásának helye szerinti tagállam szociális 
biztonsági jogszabályai ilyenként kezelnek; 

b) „önálló vállalkozói tevékenység”: bármely tevékenység vagy azzal 
egyenértékű helyzet, amelyet az ilyen tevékenység vagy azzal 
egyenértékű helyzet fennállásának helye szerinti tagállam szociális 
biztonsági jogszabályai ilyenként kezelnek; 

c) „biztosított személy”: a III. cím 1. és 3. fejezete alá tartozó szoci
ális biztonsági ágazatok tekintetében az a személy, aki az ellátá
sokhoz való jogosultság tekintetében a II. cím szerint illetékes 
tagállam jogszabályaiban meghatározott feltételeknek megfelel, e 
rendelet rendelkezéseinek figyelembevételével; 

d) „köztisztviselő”: az a személy, akit az őt foglalkoztató közigazga
tási szerv tagállama annak tekint, vagy ilyenként kezel; 

e) „köztisztviselőkre vonatkozó különleges rendszer”: az érintett 
tagállamban a munkavállalókra alkalmazandó általános szociális 
biztonsági rendszertől különböző szociális biztonsági rendszer, 
amelybe a köztisztviselők összessége vagy azok bizonyos kategó
riái közvetlenül tartoznak; 
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f) „határ menti munkavállaló”: a tagállamban munkavállalóként vagy 
önálló vállalkozóként tevékenységet végző személy, akinek a lakó
helye egy másik tagállamban található, ahová rendszerint naponta 
vagy hetente legalább egyszer visszatér; 

g) „menekült”: a menekültek jogállásáról szóló, 1951. július 28-án 
Genfben aláírt egyezmény 1. cikkében meghatározott személy; 

h) „hontalan”: a hontalanok jogállásáról szóló, 1954. szeptember 28- 
án New Yorkban aláírt egyezmény 1. cikkében meghatározott 
személy; 

i) „családtag”: 

1. i. családtagként meghatározott vagy elismert személy, illetve 
olyan személy, akit a háztartás tagjának tekintenek azok a 
jogszabályok, amelyek szerint ellátást nyújtanak; 

ii. a betegségi, anyasági és azzal egyenértékű apasági ellátá
sokról szóló III. cím 1. fejezete szerinti természetbeni ellá
tások tekintetében, családtagként meghatározott vagy 
elismert személy, illetve a lakóhely szerinti tagállam jogsza
bályai által a háztartás tagjának tekintett személy; 

2. ha egy tagállamnak az 1. pont értelmében alkalmazandó jogsza
bályai nem különböztetik meg a családtagokat és a hatályuk alá 
tartozó egyéb személyeket, a házastársat, a kiskorú gyermekeket 
és a nagykorú eltartott gyermekeket családtagoknak kell tekin
teni; 

3. ha az 1. és 2. pont értelmében alkalmazandó jogszabályok 
szerint egy személy csak akkor tekinthető családtagnak vagy a 
háztartás tagjának, ha a biztosított személlyel vagy a nyugdí
jassal közös háztartásban él, e feltétel akkor tekinthető teljesí
tettnek, ha a szóban forgó személyt nagyrészt a biztosított 
személy vagy a nyugdíjas tartja el; 

j) „lakóhely”: a személy szokásos tartózkodási helye; 

k) „tartózkodási hely” a személy ideiglenes tartózkodási helye; 

l) „jogszabályok”: az egyes tagállamok tekintetében a 3. cikk (1) 
bekezdése alá tartozó szociális biztonsági ágazatokhoz kapcsolódó 
törvények, rendeletek és egyéb kötelező rendelkezések, valamint 
minden egyéb végrehajtási intézkedés. 

Ez a kifejezés kizárólag azokat a szerződéses rendelkezéseket 
foglalja magában, amelyek az előző albekezdésben említett törvé
nyekből és rendeletekből eredő biztosítási kötelezettség végrehaj
tását szolgálják, vagy amelyek hatósági határozat tárgyát képezték, 
amely határozat azokat kötelezővé tette vagy alkalmazási körüket 
kiterjesztette, feltéve, hogy az érintett tagállam erre vonatkozó 
nyilatkozatot tett, és értesítette az Európai Parlament elnökét és 
az Európai Unió Tanácsának elnökét. Az ilyen nyilatkozatot az 
Európai Unió Hivatalos Lapjában közzé kell tenni; 
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m) „hatáskörrel rendelkező hatóság”: az egyes tagállamok vonatkozá
sában a kérdéses állam területének egészén vagy annak egy részén 
a szociális biztonsági rendszerért felelős miniszter, miniszterek 
vagy velük egyenértékű egyéb hatóság; 

n) „igazgatási bizottság”: a 71. cikkben említett bizottság; 

o) „végrehajtási rendelet”: a 89. cikkben említett rendelet; 

p) „intézmény”: az egyes tagállamok tekintetében a jogszabályok 
összességének vagy részének alkalmazásáért felelős testület vagy 
hatóság; 

q) „illetékes intézmény”: 

i. az az intézmény, amelynél az ellátás igénylésének időpontjában 
az érintett biztosítással rendelkezik, vagy 

ii. az az intézmény, amelynél az érintett személy ellátásra jogo
sultságot szerzett, vagy jogosultságot szerezne, ha annak a 
tagállamnak a területén, ahol az intézmény található, saját 
maga vagy egy vagy több családtagja lakóhellyel rendelkezne, 
vagy 

iii. az érintett tagállam hatáskörrel rendelkező hatósága által kije
lölt intézmény, vagy 

iv. a 3. cikk (1) bekezdésében meghatározott ellátások vonatkozá
sában a munkáltató kötelezettségeivel kapcsolatos rendszer 
esetében a munkáltató vagy az érintett biztosító, vagy azok 
hiányában az érintett tagállam hatáskörrel rendelkező hatósága 
által kijelölt testület vagy hatóság; 

r) „lakóhely szerinti intézmény” és „tartózkodási hely szerinti intéz
mény”: az az intézmény, amely jogosult az általa alkalmazott 
jogszabályok szerint ellátást nyújtani azon a helyen, ahol az érintett 
személy lakóhellyel rendelkezik, vagy ahol tartózkodik, illetve 
ilyen intézmény hiányában a kérdéses tagállam hatáskörrel rendel
kező hatósága által kijelölt intézmény; 

s) „illetékes tagállam”: az a tagállam, amelyben az illetékes intéz
mény található; 
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t) „biztosítási idő”: az a járulékfizetési időszak, szolgálati idő vagy 
önálló vállalkozóként folytatott tevékenységi időszak, amelyet azok 
a jogszabályok, amelyek szerint az adott időszakot megszerezték 
vagy az megszerzettnek tekintendő, biztosítási időként határoznak 
meg vagy ismernek el, valamint más hasonló időszak, amelyet az 
említett jogszabályok a biztosítási idővel egyenértékűnek tekinte
nek; 

u) a „foglalkoztatásban töltött időszak” és „önálló vállalkozóként foly
tatott tevékenységi időszak” az az időszak, amelyet azok a jogsza
bályok, amelyek szerint az adott időt megszerezték, szolgálati 
időként vagy önálló vállalkozóként folytatott tevékenységi időszak
ként határoznak meg vagy ismernek el, valamint más hasonló 
időszak, amelyet az említett jogszabályok a szolgálati idővel 
vagy az önálló vállalkozóként folytatott tevékenységi időszakkal 
egyenértékűnek tekintenek; 

v) „tartózkodási idő”: az az időszak, amelyet azok a jogszabályok, 
amelyek szerint az adott időszakot megszerezték vagy az megszer
zettnek tekintendő ilyen időszakként határoznak meg vagy 
ismernek el; 

▼M1 
va. „természetbeni ellátások”: 

i. a III. cím 1. fejezetének alkalmazásában (betegségi, anyasági és 
azzal egyenértékű apasági ellátások) valamely tagállam jogsza
bályai alapján előírt természetbeni ellátások, amelyek célja az 
orvosi ellátás és az ezen ellátáshoz kapcsolódó termékek és 
szolgáltatások biztosítása, rendelkezésre bocsátása, közvetlen 
kifizetése vagy költségeinek visszatérítése. Ide tartoznak a tartós 
ápolást biztosító ellátások is; 

ii. a III. cím 2. fejezetének alkalmazásában (munkahelyi balesetek 
és foglalkozási megbetegedések) a természetbeni ellátások 
magukban foglalnak a fenti i. pontban meghatározott és a 
tagállamok munkahelyi balesettel és foglalkozási megbetegedé
sekkel kapcsolatos rendszereiben meghatározott munkahelyi 
balesetekkel és foglalkozási megbetegedésekkel kapcsolatos 
valamennyi természetbeni juttatást; 

▼B 
w) „nyugdíj”: nemcsak a nyugdíjakat foglalja magában, de azokat az 

átalányösszegű ellátásokat is, amelyek azokat helyettesíthetik, vala
mint a járulékok visszatérítésének formájában történt kifizetéseket, 
illetve a III. cím rendelkezéseire is figyelemmel az értékállóságot 
biztosító növekményeket vagy kiegészítő támogatásokat; 

x) „előnyugdíj”: a munkanélküli ellátás vagy korengedményes öreg
ségi ellátás kivételével minden, egy meghatározott életkortól az 
olyan munkavállalók részére járó pénzbeli ellátás, akik csökkentet
ték, megszüntették vagy felfüggesztették jövedelemszerző tevé
kenységüket, addig az életkorig, amelyben jogosulttá válnak az 
öregségi nyugdíjra vagy korengedményes nyugdíjra, amely nyug
ellátásnak a folyósítása nem függ attól, hogy az érintett személy az 
illetékes állam foglalkoztatási szolgálatának rendelkezésére áll-e; 
„korengedményes öregségi ellátás” a mindenkori nyugdíjjogosult
sági életkor elérését megelőzően nyújtott ellátás, amelynek folyó
sítását vagy folytatják az említett életkor elérésével, vagy annak 
helyébe egy másik öregségi ellátás lép; 
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y) „haláleseti juttatás”: egyszeri kifizetés halál esetén a w) pontban 
említett pénzbeli ellátások kivételével; 

z) „családi ellátás”: minden olyan természetbeni vagy pénzbeli ellátás, 
amelynek célja a családi kiadások fedezése, az I. mellékletben 
említett tartásdíj megelőlegezése és különleges szülési juttatások 
és örökbefogadási támogatások kivételével. 

2. cikk 

A rendelet személyi hatálya 

(1) Ezt a rendeletet a tagállamok állampolgáraira, egy tagállamban 
lakóhellyel rendelkező hontalanokra és menekültekre – akik egy vagy 
több tagállam jogszabályainak hatálya alá tartoznak vagy tartoztak –, 
valamint ezek családtagjaira és túlélő hozzátartozóira kell alkalmazni. 

(2) Ezt a rendeletet ugyancsak alkalmazni kell azoknak a 
személyeknek a túlélő hozzátartozóira, akik egy vagy több tagállam 
jogszabályainak a hatálya alá tartoztak, függetlenül az ilyen személyek 
állampolgárságától, ha túlélő hozzátartozóik egy tagállam állampolgárai 
vagy a tagállamok egyikében tartózkodó hontalanok vagy menekültek. 

3. cikk 

A rendelet alkalmazási köre 

(1) Ezt a rendeletet a következő szociális biztonsági ágakra vonat
kozó valamennyi jogszabályra kell alkalmazni: 

a) betegségi ellátások; 

b) anyasági és azzal egyenértékű apasági ellátások; 

c) rokkantsági ellátások; 

d) öregségi ellátások; 

e) túlélő hozzátartozói ellátások; 

f) munkahelyi balesetekkel és foglalkoztatási megbetegedésekkel 
kapcsolatos ellátások; 

g) haláleseti juttatások; 

h) munkanélküli-ellátások; 

i) előnyugdíjak; 

j) családi ellátások. 

(2) A XI. melléklet eltérő rendelkezései hiányában, ezt a rendeletet az 
általános és különleges, járulékalapú vagy nem járulékalapú szociális 
biztonsági rendszerekre, valamint a munkáltató vagy hajótulajdonos 
kötelezettségeihez kapcsolódó rendszerekre kell alkalmazni. 

(3) Ezt a rendeletet ugyancsak alkalmazni kell a 70. cikk alá tartozó 
különleges, nem járulékalapú pénzbeli ellátásokra. 

(4) E rendelet III. címének rendelkezései azonban nem befolyásolják 
a tagállamoknak a hajótulajdonosok kötelezettségeire vonatkozó jogsza
bályi rendelkezéseit. 
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(5) Ez a rendelet nem alkalmazandó: 

a) a szociális és egészségügyi támogatásokra; vagy 

b) az olyan ellátásokra, amelyek esetében a tagállam a személyi kárért 
kártérítési felelősséget vállal, és előírja – például 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. 

▼B 

4. cikk 

Egyenlő bánásmód 

E rendelet eltérő rendelkezései hiányában az e rendelet hatálya alá 
tartozó személyeket bármely tagállam jogszabályai szerint ugyanolyan 
jogok illetik meg, és ugyanolyan kötelezettségek terhelik, mint az adott 
tagállam állampolgárait. 

5. cikk 

Az ellátásokkal, jövedelmekkel, tényállásokkal és eseményekkel 
kapcsolatos egyenlő bánásmód 

E rendelet eltérő rendelkezései hiányában, és a megállapított különös 
végrehajtási rendelkezések fényében a következőket kell alkalmazni: 

a) ha az illetékes tagállam jogszabályai szerint a szociális biztonsági 
ellátások és egyéb jövedelmek kézhezvétele meghatározott jogkövet
kezményekkel jár, az ilyen jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit 
ugyancsak alkalmazni kell az olyan egyenértékű ellátások kézhezvé
telére, amelyeket egy másik tagállam jogszabályai alapján szereznek, 
illetve egy másik tagállamban szerzett jövedelemre; 

b) ha az illetékes tagállam jogszabályai szerint a jogkövetkezmények 
meghatározott tényállás vagy események bekövetkezésének tulajdo
níthatók, az említett tagállamnak a hasonló tényállások vagy esemé
nyek bármely tagállamban történő bekövetkezését oly módon kell 
figyelembe vennie, mintha azok a saját területén következtek volna 
be. 

6. cikk 

Időszakok összesítése 

E rendelet eltérő rendelkezéseinek hiányában egy tagállam illetékes 
intézménye, amely tagállam jogszabályai: 

— az ellátásokra való jogosultság megszerzését, fenntartását, időtar
tamát vagy feléledését, 

— a jogszabályok alkalmazását, vagy 

— a kötelező, szabadon választható folytatólagos vagy önkéntes bizto
sításhoz való hozzáférést vagy azok alóli mentességet 

a biztosítási, szolgálati, önálló vállalkozóként folytatott tevékenységi 
vagy tartózkodási idő megszerzésétől teszik függővé, a szükséges 
mértékben oly módon veszi figyelembe a más tagállam jogszabályai 
szerint szerzett biztosítási, szolgálati, önálló vállalkozóként folytatott 
tevékenységi vagy tartózkodási időket, mintha azokat az általa alkalma
zott jogszabályok szerint szerezték volna meg. 

▼M1 
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7. cikk 

Mentesség a lakóhelyre vonatkozó szabályok alól 

E rendelet eltérő rendelkezéseinek hiányában az egy vagy több tagállam 
jogszabályai vagy e rendelet értelmében fizetendő pénzbeli ellátások 
nem csökkenthetők, nem módosíthatók, nem függeszthetők fel, nem 
vonhatók vissza vagy foglalhatók le azzal az indoklással, hogy a jogo
sult vagy családtagjai nem az ellátások nyújtásáért felelős intézmény 
helye szerinti tagállamban rendelkeznek lakóhellyel. 

8. cikk 

Kapcsolat e rendelet és egyéb koordinációs jogi eszközök között 

(1) E rendelet az alkalmazási körébe tartozó, a tagállamok között 
alkalmazandó valamennyi szociális biztonsági egyezmény helyébe lép. 
A tagállamok által e rendelet alkalmazását megelőzően megkötött szoci
ális biztonsági egyezmények egyes rendelkezéseit azonban továbbra is 
alkalmazni kell, ha azok a kedvezményezettek számára kedvezőbbek, 
vagy ha azok meghatározott történelmi körülményekből következnek, és 
hatályuk időben korlátozott. E rendelkezések alkalmazhatóságának fenn
tartása érdekében azok a II. melléklet részét képezik. Meg kell hatá
rozni, ha objektív okokból e rendelkezések némelyikét nem lehet kiter
jeszteni az e rendelet hatálya alá tartozó személyekre. 

(2) Két vagy több tagállam szükség esetén e rendelet elvei alapján és 
annak szellemében egyezményeket köthet egymással. 

▼M3 

9. cikk 

A tagállamok nyilatkozatai a rendelet hatályáról 

(1) A tagállamok írásban értesítik az Európai Bizottságot az 1. cikk l. 
pontja szerint tett nyilatkozatokról, a 3. cikkben említett jogszabályokról 
és rendszerekről, a 8. cikk (2) bekezdésében említettek szerint megkötött 
egyezményekről és az 58. cikkben említett minimumellátásokról, a 
biztosítási rendszereknek a 65a. cikk (1) bekezdésében említett hiányá
ról, valamint a jelentős módosításokról. Az ilyen értesítésekben fel kell 
tüntetni azt az időpontot, amelytől kezdve ezt a rendeletet a tagállamok 
által az azokban meghatározott rendszerekre alkalmazzák. 

(2) Az Európai Bizottsághoz minden évben be kell nyújtani ezeket az 
értesítéseket, amelyeknek meg kell kapniuk a szükséges nyilvánosságot. 

▼B 

10. cikk 

Az ellátások halmozódásának megakadályozása 

E rendelet nem adhat, és nem tarthat fenn ugyanazon kötelező biztosí
tási idő tekintetében több, azonos jellegű ellátáshoz való jogosultságot. 

▼B 
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II. CÍM 

AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK MEGHATÁROZÁSA 

11. cikk 

Általános szabályok 

(1) Az e rendelet hatálya alá tartozó személyekre csak egy tagállam 
jogszabályai alkalmazandóak. E jogszabályokat e cím rendelkezései 
szerint kell meghatározni. 

(2) E cím alkalmazásában a munkavállalói vagy önálló vállalkozói 
tevékenységük miatt vagy következtében pénzbeli ellátásokban része
sülő személyeket úgy kell tekinteni, mint akik folytatják az említett 
tevékenységet. Ez nem vonatkozik a rokkantsági, öregségi vagy túlélő 
hozzátartozói nyugdíjakra, illetve munkahelyi balesetek vagy foglalko
zási megbetegedések miatt nyújtott nyugdíjakra vagy határozatlan 
időtartamú kezelést fedező pénzbeli betegségi ellátásokra. 

(3) A 12–16. cikkre is figyelemmel: 

a) a munkavállalóként vagy önálló vállalkozóként egy tagállamban 
tevékenységet folytató személyek az adott tagállam jogszabályainak 
a hatálya alá tartoznak; 

b) a köztisztviselők azon tagállam jogszabályainak hatálya alá tartoz
nak, amely tagállam jogszabályainak hatálya alá az őket alkalmazó 
közigazgatási szerv tartozik; 

c) a 65. cikk értelmében a lakóhely szerinti tagállam jogszabályai 
alapján munkanélküli-ellátásban részesülő személyek az adott 
tagállam jogszabályainak a hatálya alá tartoznak; 

d) egy tagállam fegyveres erőibe szolgálatra vagy polgári szolgálatra 
behívott vagy újból behívott személyek e tagállam jogszabályainak 
hatálya alá tartoznak; 

e) az a)–d) pont hatálya alá nem tartozó bármely személyre a lakóhely 
szerinti tagállam jogszabályai vonatkoznak, e rendelet egyéb olyan 
rendelkezéseinek sérelme nélkül, amelyek szerint az ilyen 
személyeknek egy vagy több tagállam jogszabályai alapján ellátá
sokat biztosítanak. 

(4) E cím alkalmazásában a munkavállaló vagy önálló vállalkozó 
által szokásosan egy tagállam lobogója alatt közlekedő tengeri hajó 
fedélzetén végzett tevékenység az említett tagállamban végzett tevé
kenységnek minősül. Ugyanakkor az a személy, akit egy tagállam lobo
gója alatt közlekedő hajó fedélzetén alkalmaznak, és aki az e munkáért 
járó javadalmazást olyan vállalkozástól vagy személytől kapja, 
amelynek vagy akinek a székhelye vagy lakóhelye más tagállamban 
található, az utóbbi tagállam jogszabályainak hatálya alá tartozik, ha e 
tagállamban rendelkezik lakóhellyel. Az említett jogszabályok alkalma
zásában a javadalmazást fizető vállalkozás vagy személy munkáltatónak 
tekintendő. 

▼M3 
(5) A hajózószemélyzet és a légiutas-kísérő személyzet légi személy- 
vagy árufuvarozási szolgáltatásokat lebonyolító tagjainak tevékenységét 
azon tagállamban végzett tevékenységnek kell tekinteni, amelyben a 
3922/91/EGK rendelet III. mellékletében meghatározottak szerint a 
bázishelyük található. 

▼B 
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12. cikk 

Különös szabályok 

▼M3 
(1) Az a személy, aki egy tagállamban munkavállalóként végzi tevé
kenységét olyan munkáltató nevében, aki tevékenységét szokásosan 
abban a tagállamban végzi, és akit az említett munkáltató egy másik 
tagállamba küld, hogy a munkáltató nevében ott munkát végezzen, 
továbbra is az elsőként említett tagállam jogszabályainak a hatálya alá 
tartozik, feltéve, hogy az ilyen munkavégzés várható időtartama nem 
haladja meg a huszonnégy hónapot, és a szóban forgó személy kikül
detése nem egy másik kiküldött személy felváltása céljából történik. 

▼B 
(2) A tagállamok egyikében szokásosan önálló vállalkozóként tevé
kenykedő olyan személy, aki hasonló tevékenység végzése céljából egy 
másik tagállamba távozik, továbbra is az első tagállam jogszabályainak 
a hatálya alá tartozik, feltéve, hogy az ilyen tevékenység várható időtar
tama nem haladja meg a huszonnégy hónapot. 

13. cikk 

Tevékenység végzése két vagy több tagállamban 

▼M3 
(1) A két vagy több tagállamban szokásosan munkavállalóként tevé
kenységet végző személy a következők hatálya alá tartozik: 

a) a lakóhely szerinti tagállam jogszabályai, ha tevékenységének 
jelentős részét abban a tagállamban végzi; vagy 

b) ha tevékenységének nem jelentős részét végzi a lakóhely szerinti 
tagállamban: 

i. annak a tagállamnak a jogszabályai, amelyben a vállalkozás vagy 
munkáltató bejegyzett székhelye vagy üzletviteli helye található, 
ha a személyt egyetlen vállalkozás vagy munkáltató alkalmazza; 
vagy 

ii. annak a tagállamnak a jogszabályai, amelyben a vállalkozások 
vagy munkáltatók bejegyzett székhelye vagy üzletviteli helye 
található, ha a személyt két vagy több vállalkozás vagy munkál
tató alkalmazza, és e vállalkozások bejegyzett székhelye vagy 
üzletviteli helye egyetlen tagállamban található;vagy 

iii. annak a lakóhely szerinti tagállamtól eltérő tagállamnak a jogsza
bályai, amelyben a vállalkozás vagy munkáltató bejegyzett szék
helye vagy üzletviteli helye található, ha a személyt két vagy 
több vállalkozás vagy munkáltató alkalmazza, amelyek bejegy
zett székhelye vagy üzletviteli helye két tagállamban található, 
amelyek egyike a lakóhely szerinti tagállam; vagy 

iv. a lakóhely szerinti tagállam jogszabályai, ha a személyt két vagy 
több vállalkozás vagy munkáltató alkalmazza, amelyek közül 
legalább kettőnek a bejegyzett székhelye vagy üzletviteli helye 
a lakóhely szerinti tagállamtól eltérő tagállamokban található. 

▼B 
(2) A két vagy több tagállamban szokásosan önálló vállalkozóként 
tevékenykedő személy a következők hatálya alá tartozik: 

a) a lakóhely szerinti tagállam jogszabályai, ha tevékenységének 
jelentős részét abban a tagállamban végzi; vagy 

▼B 

2004R0883 — HU — 01.01.2014 — 006.003 — 16



 

b) annak a tagállamnak a jogszabályai, amelyben a személy tevékeny
ségeinek központi érdekeltsége található, ha nem azon tagállamoknak 
az egyikében rendelkezik lakóhellyel, amelyben a tevékenység 
jelentős részét végzi. 

(3) Az a személy, aki különböző tagállamokban szokásosan munka
vállalóként és önálló vállalkozóként végez tevékenységet, azon tagállam 
jogszabályainak a hatálya alá tartozik, amelyben a tevékenységet 
munkavállalóként végzi, illetve ha az ilyen tevékenységet két vagy 
több tagállamban végzi, akkor az (1) bekezdésnek megfelelően meghatá
rozott jogszabályok hatálya alá tartozik. 

(4) Az a személy, akit a tagállamok egyike köztisztviselőként alkal
maz, és aki egy vagy több másik tagállamban munkavállalóként és/vagy 
önálló vállalkozóként végez tevékenységet, azon tagállam jogszabálya
inak a hatálya alá tartozik, amelynek hatálya alá az őt alkalmazó 
közigazgatási szerv tartozik. 

(5) Az e rendelkezésekkel összhangban meghatározott jogszabályok 
alkalmazásában az (1)–(4) bekezdésben említett személyeket úgy kell 
tekinteni, mintha valamennyi tevékenységüket munkavállalóként vagy 
önálló vállalkozóként végeznék, és összes jövedelmüket az érintett 
tagállamban kapnák. 

14. cikk 

Önkéntes vagy szabadon választható folytatólagos biztosítás 

(1) A 11–13. cikk nem alkalmazható az önkéntes vagy szabadon 
választható folytatólagos biztosításra, kivéve – a 3. cikk (1) bekezdé
sében említett ágazatok valamelyikének tekintetében –, ha egy 
tagállamban kizárólag önkéntes biztosítási rendszer működik. 

(2) Ha egy tagállam jogszabályai alapján az érintett személy annak a 
tagállamnak a kötelező biztosítása alá tartozik, az ilyen személy egy 
másik tagállamban nem tartozhat önkéntes vagy szabadon választható 
folytatólagos biztosítás hatálya alá. Minden más esetben, ahol egy adott 
ágazatban több önkéntes vagy szabadon választható folytatólagos bizto
sítási rendszer közül lehet választani, az érintett személy csak a válasz
tása szerinti rendszerhez csatlakozik. 

(3) A rokkantsági, öregségi és túlélő hozzátartozói ellátások tekinte
tében azonban az érintett személy csatlakozhat egy tagállam önkéntes 
vagy szabadon választható folytatólagos biztosítási rendszeréhez, még 
ha kötelező jelleggel egy másik tagállam jogszabályainak a hatálya alá 
is tartozik, feltéve, hogy az előmenetele során valamikor munkavállalói 
vagy önálló vállalkozói tevékenység miatt vagy annak következtében az 
első tagállam jogszabályainak a hatálya alá tartozott, és ha az ilyen 
halmozódást az első tagállam jogszabályai kifejezetten vagy hallgatóla
gosan lehetővé teszik. 

▼M1 
(4) Ha az önkéntes vagy szabadon választható folytatólagos biztosí
tási rendszerbe történő belépést valamely tagállam jogszabályai ahhoz a 
feltételhez kötik, hogy az adott tagállamban lakóhellyel kell rendelkezni, 
illetve munkavállalóként vagy önálló vállalkozóként előzőleg tevékeny
séget kellett folytatni, az 5. cikk b) pontja csak azokra a személyekre 
vonatkozik, akik egy korábbi időszakban munkavállalói vagy önálló 
vállalkozói tevékenység alapján e tagállam jogszabályainak a hatálya 
alá tartoztak. 

▼B 
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15. cikk 

Az Európai Közösségek ►M1 szerződéses személyzet ◄ 

Az Európai Közösségek ►M1 szerződéses személyzet ◄ tagjai 
választhatnak, hogy azon tagállamnak, amely területén őket alkalmaz
zák, vagy a legutolsó olyan tagállamnak, amely jogszabályainak hatálya 
alá tartoztak, illetve az állampolgárságuk szerinti tagállam jogszabálya
inak hatálya alá tartozzanak-e, a családi támogatásra vonatkozó rendel
kezések kivételével, amelyek biztosítása az e személyzetre alkalmazandó 
rendszer szerint történik. Ez a csak egy alkalommal igénybe vehető 
választási jogosultság a munkába állás napjától hatályos. 

16. cikk 

Kivételek a 11–15. cikk alól 

(1) Két vagy több tagállam, e tagállamok hatáskörrel rendelkező 
hatóságai, vagy az ilyen hatóságok által kijelölt testületek közös 
megállapodással meghatározott személyek vagy személyek csoportjai 
érdekében rendelkezhetnek a 11–15. cikk alóli kivételekről. 

(2) Az a személy, aki egy vagy több tagállam jogszabályai alapján 
kap nyugdíjat vagy nyugdíjakat, és egy másik tagállamban rendelkezik 
lakóhellyel, saját kérésére mentesíthető az utóbbi állam jogszabályainak 
alkalmazása alól, ha az ilyen személyre a jogszabályok munkavállalói 
vagy önálló vállalkozói tevékenység miatt nem vonatkoznak. 

III. CÍM 

AZ ELLÁTÁSOK EGYES CSOPORTJAIRA VONATKOZÓ 
KÜLÖNLEGES RENDELKEZÉSEK 

1. FEJEZET 

Betegségi, anyasági és azzal egyenértékű apasági ellátások 

1 . s z a k a s z 

B i z t o s í t o t t s z e m é l y e k é s c s a l á d t a g j a i k , a n y u g d í j a s o k 
é s c s a l á d t a g j a i k k i v é t e l é v e l 

17. cikk 

Az illetékes tagállamtól eltérő tagállamban fennálló lakóhely 

Az a biztosított személy vagy családtagjai, aki az illetékes tagállamon 
kívüli tagállamban rendelkeznek lakóhellyel, a lakóhely szerinti 
tagállamban részesülnek természetbeni ellátásban, amelyet az illetékes 
intézmény nevében a lakóhely szerinti tagállam intézménye nyújt az 
általa alkalmazott jogszabályoknak megfelelően, mintha a személy ott 
lenne biztosított. 

▼B 
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18. cikk 

Tartózkodás az illetékes tagállamban, ha a lakóhely egy másik 
tagállamban található – A határ menti munkavállalók 

családtagjaira vonatkozó különleges szabályok 

(1) A (2) bekezdés eltérő rendelkezéseinek hiányában a 17. cikkben 
említett biztosított személy és családtagjai a természetbeni ellátásokra az 
illetékes tagállamban való tartózkodásuk alatt is jogosultak. A termé
szetbeni ellátásokat az illetékes intézmény nyújtja saját költségén, az 
általa alkalmazott jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően, mintha 
az érintett személyek annak a tagállamnak a területén rendelkeznének 
lakóhellyel. 

▼M1 
(2) A határ menti munkavállaló családtagjai természetbeni ellátásra 
jogosultak az illetékes tagállamban töltött tartózkodásuk alatt. 

Ha azonban az illetékes tagállam szerepel a III. mellékletben, a határ 
menti munkavállaló azon családtagjai, akik ugyanazon tagállamban 
rendelkeznek lakóhellyel, mint a határ menti munkavállaló, az illetékes 
tagállamban csak a 19. cikk (1) bekezdésében megállapított feltételek 
szerint jogosultak természetbeni ellátásra. 

▼B 

19. cikk 

Tartózkodás az illetékes tagállam területén kívül 

(1) A (2) bekezdés eltérő rendelkezései hiányában az illetékes 
tagállamtól eltérő tagállamban tartózkodó biztosított személy és család
tagjai jogosultak a tartózkodásuk alatt orvosi okokból szükségessé váló 
természetbeni ellátásokra, figyelembe véve az ellátások jellegét és a 
tartózkodás várható időtartamát. Ezeket az ellátásokat az illetékes intéz
mény nevében a tartózkodási hely szerinti intézmény nyújtja, az általa 
alkalmazott jogszabályok rendelkezései szerint, mintha az érintett 
személyek az említett jogszabályok szerint lennének biztosítva. 

(2) Az igazgatási bizottság meghatározza azon természetbeni ellá
tások jegyzékét, amelyekhez gyakorlati okokból az érintett személy és 
az ellátást nyújtó intézmény előzetes megállapodása szükséges, azért, 
hogy egy másik tagállamban való tartózkodás során azokat biztosítani 
lehessen. 

20. cikk 

Utazás természetbeni ellátás igénybevétele céljából – Engedély 
megfelelő kezelés igénybevételére a lakóhely szerinti tagállamon 

kívül 

(1) E rendelet eltérő rendelkezései hiányában annak a biztosított 
személynek, aki egy másik tagállamba utazik azzal a céllal, hogy a 
tartózkodás időtartama alatt természetbeni ellátást vegyen igénybe, enge
délyt kell kérnie az illetékes intézménytől. 

▼B 
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(2) Az a biztosított személy, akit az illetékes intézmény feljogosít 
arra, hogy az állapotának megfelelő kezelés igénybevétele céljából egy 
másik tagállamba utazzon, az illetékes intézmény nevében a tartózkodási 
hely szerinti tagállam intézménye által az általa alkalmazott jogszabá
lyoknak megfelelően nyújtott természetbeni ellátásban részesül, mintha 
az említett jogszabályok szerint lenne biztosított. Az engedélyt akkor 
adják meg, ha a szóban forgó kezelés szerepel az érintett személy lakó
helye szerinti tagállam jogszabályai által előírt ellátások között, és ha az 
ilyen kezelést az orvosilag indokolt határidőn belül nem tudják biztosí
tani, figyelembe véve a személy aktuális egészségi állapotát és beteg
ségének várható lefolyását. 

(3) Az (1) és (2) bekezdést értelemszerűen kell alkalmazni a biztosí
tott személy családtagjaira. 

(4) Ha a biztosított személy családtagjai nem abban a tagállamban 
rendelkeznek lakóhellyel, ahol a biztosított személy lakóhelye található, 
és ez a tagállam rögzített összegek alapján történő visszatérítést válasz
tott, a (2) bekezdésben említett természetbeni ellátások költségeit a 
családtagok lakóhelye szerinti intézmény viseli. Ebben az esetben, az 
(1) bekezdés alkalmazásában, a családtagok lakóhelye szerinti intéz
ményt kell az illetékes intézménynek tekinteni. 

21. cikk 

Pénzbeli ellátások 

(1) Az illetékes tagállamtól eltérő tagállamban lakóhellyel rendelkező 
vagy tartózkodó biztosított személy és családtagjai pénzbeli ellátásokra 
jogosultak, amelyeket az illetékes intézmény nyújt az általa alkalmazott 
jogszabályoknak megfelelően. Az illetékes intézmény és a lakóhely 
vagy tartózkodási hely szerinti intézmény megállapodása alapján 
azonban az ilyen ellátásokat nyújthatja a lakóhely vagy tartózkodási 
hely szerinti intézmény az illetékes intézmény költségére, az illetékes 
tagállam jogszabályainak megfelelően. 

(2) Azon tagállam illetékes intézménye, amely tagállam jogszabályai 
előírják, hogy a pénzbeli ellátásokat az átlagjövedelem vagy az átlagos 
járulékalap alapján kell kiszámítani, az átlagos jövedelmet vagy átlagos 
járulékalapot kizárólag az említett jogszabályok szerint szerzett 
időszakban igazoltan kifizetett jövedelem vagy alkalmazott járulé
kalapok alapján határozza meg. 

(3) Azon tagállam illetékes intézménye, amely tagállam jogszabályai 
előírják, hogy a pénzbeli ellátásokat a szokásos jövedelem alapján kell 
kiszámítani, kizárólag a szokásos jövedelmet, vagy adott esetben az 
említett jogszabályok szerint szerzett időszaknak megfelelő szokásos 
jövedelem átlagát veszi figyelembe. 
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(4) A (2) és (3) bekezdést értelemszerűen kell alkalmazni azokra az 
esetekre, amikor az illetékes intézmény által alkalmazott jogszabályok 
egy meghatározott referencia-időszakot állapítanak meg, amely a szóban 
forgó esetben részben vagy egészben megfelel az érintett személy által 
egy vagy több másik tagállam jogszabályai alapján szerzett időszakok
nak. 

22. cikk 

Nyugdíjigénylők 

(1) Az a biztosított személy, akinek a nyugdíj igénylésekor vagy 
annak elbírálása során megszűnik a legutóbb illetékes tagállam jogsza
bályai szerinti természetbeni ellátásokra való jogosultsága, változatlanul 
jogosult marad a természetbeni ellátásokra a lakóhelye szerinti tagállam 
jogszabályai alapján, feltéve, hogy a nyugdíjigénylő megfelel a (2) 
bekezdésben említett tagállam jogszabályai szerinti biztosítási feltételek
nek. A lakóhely szerinti tagállamban a természetbeni ellátásokhoz való 
jogosultság a nyugdíjigénylő családtagjaira is vonatkozik. 

(2) A természetbeni ellátások költségeit annak a tagállamnak az 
intézménye viseli, amely a 23–25. cikk értelmében illetékessé válna a 
nyugdíj odaítélése esetén. 

2 . s z a k a s z 

N y u g d í j a s o k é s c s a l á d t a g j a i k 

23. cikk 

Természetbeni ellátásokra való jogosultság a lakóhely szerinti 
tagállam jogszabályai szerint 

Az a személy, aki két vagy több tagállam jogszabályai szerint részesül 
nyugdíjban vagy nyugdíjakban, amelyek közül az egyik a lakóhely 
szerinti tagállam, és aki az említett tagállam jogszabályai alapján termé
szetbeni ellátásokra jogosult, az ilyen természetbeni ellátásokat a család
tagjaival együtt a lakóhely szerinti intézménytől és annak költségére 
kapja, mintha olyan nyugdíjas volna, akinek a nyugdíja kizárólag az 
említett tagállam jogszabályai szerint lenne fizetendő. 

24. cikk 

Természetbeni ellátásokra való jogosultság hiánya a lakóhely 
szerinti tagállam jogszabályai szerint 

(1) Az a személy, aki egy vagy több tagállam jogszabályai szerint 
részesül nyugdíjban vagy nyugdíjakban, és aki a lakóhelye szerinti 
tagállam jogszabályai alapján nem jogosult természetbeni ellátásokra, 
ennek ellenére részesül ezekben az ellátásokban a családtagjaival együtt, 
amennyiben azokra jogosult lenne a nyugdíjai tekintetében illetékes 
tagállam vagy az illetékes tagállamok legalább egyikének jogszabályai 
szerint, ha abban a tagállamban rendelkezne lakóhellyel. A természet
beni ellátásokat a lakóhely szerinti intézmény nyújtja a (2) bekezdésben 
említett intézmény költségére, mintha az érintett személy annak a 
tagállamnak a jogszabályai alapján lenne jogosult nyugdíjra és termé
szetbeni ellátásokra. 
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(2) Az (1) bekezdés alá tartozó esetekben a természetbeni ellátások 
költségeit a következő szabályok szerint meghatározott intézmény viseli: 

a) ha a nyugdíjas egyetlen tagállam jogszabályai szerint jogosult termé
szetbeni ellátásokra, a költségeket annak a tagállamnak az illetékes 
intézménye viseli; 

b) ha a nyugdíjas két vagy több tagállam jogszabályai szerint jogosult a 
természetbeni ellátásokra, azok költségét annak a tagállamnak az 
illetékes intézménye viseli, amely tagállam jogszabályainak a hatálya 
alá a személy a legtovább tartozott; ha ennek a szabálynak az alkal
mazása következtében több intézmény válik felelőssé az ellátások 
költségeinek viseléséért, a költségeket az az intézmény viseli, 
amely a nyugdíjasra legutoljára vonatkozó jogszabályokat alkal
mazza. 

25. cikk 

A lakóhely szerinti tagállamtól eltérő egy vagy több tagállam 
jogszabályai szerinti nyugdíjak, ha a természetbeni ellátásokra 

való jogosultság a lakóhely szerinti tagállamban áll fenn 

Ha az egy vagy több tagállam jogszabályai alapján nyugdíjban vagy 
nyugdíjakban részesülő személy olyan tagállamban rendelkezik lakó
hellyel, amelynek jogszabályai szerint a természetbeni ellátásokhoz 
való jogosultság nem függ biztosítási, illetve munkavállalói vagy önálló 
vállalkozói tevékenységre vonatkozó feltételektől, és attól a tagállamtól 
nyugdíjban nem részesül, az érintett személy és családtagjai részére 
nyújtott természetbeni ellátások költségét a 24. cikk (2) bekezdésének 
megfelelően megállapított nyugdíjak tekintetében illetékes tagállamok 
egyikének intézménye viseli, addig a mértékig, amennyire a nyugdíjas 
és családtagjai jogosultak lennének az ilyen ellátásokra, ha abban a 
tagállamban rendelkeznének lakóhellyel. 

26. cikk 

A családtagok lakóhelye a nyugdíjas lakóhelyétől eltérő tagállamban 

Az egy vagy több tagállam jogszabályai alapján nyugdíjban vagy nyug
díjakban részesülő személy családtagjai, akik a nyugdíjas lakóhelyétől 
eltérő tagállamban rendelkeznek lakóhellyel, jogosultak természetbeni 
ellátásokra a lakóhelyük szerinti intézménytől az intézmény által alkal
mazott jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően, amennyiben a nyug
díjas egy tagállam jogszabályai alapján természetbeni ellátásokra jogo
sult. A költségeket a nyugdíjasnak a lakóhelye szerinti tagállamban 
nyújtott természetbeni ellátások költségeiért felelős illetékes intézmény 
viseli. 

27. cikk 

A nyugdíjasnak vagy családtagjainak tartózkodása a lakóhelyüktől 
eltérő tagállamban – Tartózkodás az illetékes tagállamban – 
Engedély megfelelő kezelés igénybevételére a lakóhely szerinti 

tagállamon kívül 

(1) A 19. cikket értelemszerűen kell alkalmazni az egy vagy több 
tagállam jogszabályai alapján nyugdíjban vagy nyugdíjakban részesülő, 
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és a nyugdíj(ak)at nyújtó egyik tagállam jogszabályai alapján természet
beni ellátásra jogosult személyre vagy családtagjaira, akik a lakóhelyük 
szerinti tagállamtól eltérő tagállamban tartózkodnak. 

(2) A 18. cikk (1) bekezdését értelemszerűen kell alkalmazni az (1) 
bekezdésben meghatározott személyekre, ha azok abban a tagállamban 
tartózkodnak, amelyben a nyugdíjasnak a lakóhelye szerinti tagállamban 
nyújtott természetbeni ellátások költségeiért felelős illetékes intézmény 
található, és az említett tagállam ezt a megoldást választotta, valamint 
szerepel a IV. mellékletben. 

(3) A 20. cikket értelemszerűen kell alkalmazni az olyan nyugdíjasra 
és/vagy családtagjaira, akik a lakóhelyüktől eltérő tagállamban tartóz
kodnak, az állapotuknak megfelelő kezelés igénybevétele céljából. 

(4) Az (5) bekezdés eltérő rendelkezései hiányában az (1)–(3) bekez
désben említett természetbeni ellátások költségeit a nyugdíjasnak a lakó
helye szerinti tagállamban nyújtott természetbeni ellátások költségeiért 
felelős illetékes intézmény viseli. 

(5) A (3) bekezdésben említett természetbeni ellátások költségét a 
nyugdíjas vagy családtagjai lakóhelye szerinti intézmény viseli, ha 
ezek a személyek olyan tagállamban rendelkeznek lakóhellyel, amely 
rögzített összegek alapján történő visszatérítést választott. Ezekben az 
esetekben a (3) bekezdés alkalmazásában a nyugdíjas vagy családtagjai 
lakóhelye szerinti intézményt kell az illetékes intézménynek tekinteni. 

28. cikk 

Nyugdíjba vonuló határ menti munkavállalókra vonatkozó 
különleges szabályok 

▼M1 
(1) Az öregségi vagy rokkantsági nyugdíjba vonuló, határ menti 
munkavállaló betegség esetén továbbra is jogosult természetbeni ellátá
sokra abban a tagállamban, ahol munkavállalóként vagy önálló vállal
kozóként legutóbb tevékenységét végezte, amennyiben ez egy olyan 
kezelés folytatása, amely abban a tagállamban kezdődött. A „kezelés 
folytatása” a betegség kivizsgálásának, diagnosztizálásának és kezelé
sének folytatását jelenti annak teljes időtartama alatt. 

Az első albekezdést értelemszerűen alkalmazni kell a korábbi, határ 
menti munkavállaló családtagjaira is, kivéve, ha a tagállam, amelyben 
a határ menti munkavállaló a tevékenységét utoljára folytatta, szerepel a 
III. mellékletben. 
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(2) Az a nyugdíjas, aki az öregségi vagy rokkantsági nyugdíj esedé
kességének időpontját megelőző öt évben legalább két éven keresztül 
határ menti munkavállalóként végzett munkavállalói vagy önálló vállal
kozói tevékenységet, jogosult természetbeni ellátásokra abban a 
tagállamban, amelyben az ilyen tevékenységet határ menti munkaválla
lóként végezte, ha ez a tagállam és a nyugdíjasnak a lakóhelye szerinti 
tagállamban nyújtott természetbeni ellátások költségeiért felelős illetékes 
intézmény tagállama ezt választotta, és mindkét tagállam szerepel az V. 
mellékletben. 

(3) A (2) bekezdést értelemszerűen kell alkalmazni a korábbi határ 
menti munkavállaló családtagjaira vagy túlélő hozzátartozóira, ha a (2) 
bekezdésben említett időszakokban a 18. cikk (2) bekezdése szerint 
jogosultak voltak természetbeni ellátásokra, akkor is, ha a határ menti 
munkavállaló a nyugdíj esedékességét megelőzően elhalálozott, feltéve, 
hogy a halálát megelőző öt évben legalább két évig határ menti munka
vállalóként végzett munkavállalói vagy önálló vállalkozói tevékeny
séget. 

(4) A (2) és (3) bekezdést addig kell alkalmazni, amíg az érintett 
személy munkavállalói vagy önálló vállalkozói tevékenysége alapján 
egy tagállam jogszabályainak a hatálya alá nem kerül. 

(5) Az (1)–(3) bekezdésben említett természetbeni ellátások költségét 
a nyugdíjasnak, illetve túlélő hozzátartozóinak a lakóhelyük szerinti 
tagállamokban nyújtott természetbeni ellátások költségeiért felelős ille
tékes intézmény viseli. 

29. cikk 

Pénzbeli ellátások nyugdíjasok részére 

(1) Az egy vagy több tagállam jogszabályai alapján nyugdíjban vagy 
nyugdíjakban részesülő személy részére annak a tagállamnak az illetékes 
intézménye nyújt pénzbeli ellátást, amelyben a nyugdíjasnak a lakóhelye 
szerinti tagállamban nyújtott természetbeni ellátások költségeiért felelős 
illetékes intézmény található. A 21. cikket értelemszerűen kell alkal
mazni. 

(2) Az (1) bekezdést a nyugdíjas családtagjaira is alkalmazni kell. 

30. cikk 

Nyugdíjasok által fizetendő járulékok 

(1) Egy tagállam azon intézménye, amely az általa alkalmazott 
jogszabályok szerint felelős a betegségi, anyasági és azzal egyenértékű 
apasági ellátások fedezeteként fizetendő járulékok levonásáért, abban a 
mértékben követelheti és szedheti be az általa alkalmazott jogszabályok 
szerint számított levonásokat, amennyire az említett tagállam egy intéz
ményének az ellátások költségét viselnie kell a 23–26. cikk alapján. 
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(2) Ha a 25. cikkben említett esetekben a betegségi, anyasági és azzal 
egyenértékű apasági ellátások fedezeteként az érintett nyugdíjas lakó
helye szerinti tagállam jogszabályai alapján járulékot kell fizetni, vagy 
hasonló összegeket vonnak le, az ilyen járulékokat nem lehet beszedni 
azon az alapon, hogy a nyugdíjas ott rendelkezik lakóhellyel. 

3 . s z a k a s z 

K ö z ö s r e n d e l k e z é s e k 

31. cikk 

Általános rendelkezés 

A 23–30. cikk rendelkezései nem alkalmazhatók azokra a nyugdíjasokra 
vagy családtagjaikra, akik egy tagállam jogszabályai szerint munkavál
lalói vagy önálló vállalkozói tevékenységük alapján ellátásokra jogosul
tak. Ilyen esetben az érintett személy e fejezet alkalmazásában a 
17–21. cikk hatálya alá tartozik. 

32. cikk 

A természetbeni ellátásokhoz való jog rangsorolása – A lakóhely 
szerinti tagállamban a családtagok ellátásokhoz való 

jogosultságára vonatkozó különleges szabály 

(1) Egy tagállam jogszabályain vagy e fejezeten alapuló, természet
beni ellátásokhoz való önálló jogosultság előnyt élvez a családtagoknak 
az ellátásokhoz való származtatott jogosultságával szemben. 

A természetbeni ellátásokhoz való származtatott jogosultság azonban 
előnyt élvez az önálló jogosultságokkal szemben, ha a lakóhely szerinti 
tagállamban az önálló jogosultság közvetlenül és kizárólag az érintett 
személynek az abban a tagállamban található lakóhelyén alapul. 

(2) Ha a biztosított személy családtagjai olyan tagállamban rendel
keznek lakóhellyel, amelynek jogszabályai szerint a természetbeni ellá
tásokhoz való jogosultság nem függ biztosítási vagy munkavállalói vagy 
önálló vállalkozói tevékenységre vonatkozó feltételektől, a természet
beni ellátásokat a lakóhelyük szerinti tagállamban található illetékes 
intézmény költségére nyújtják, ha a biztosított személy házastársa 
vagy a gyermekek gondozásáért felelős személy az említett tagállamban 
munkavállalóként vagy önálló vállalkozóként tevékenykedik, vagy az 
ilyen tagállamtól munkavállalói vagy önálló vállalkozói tevékenysége 
alapján nyugdíjat kap. 

33. cikk 

Jelentős természetbeni ellátások 

(1) Az a biztosított személy vagy családtagja, aki protézisre, jelentős 
segédeszközre vagy más jelentős természetbeni ellátásra volt jogosult, 
amit egy tagállam intézménye azt megelőzően ismert el, mielőtt az ilyen 
személy egy másik tagállam intézménye által alkalmazott jogszabályok 
alapján biztosítottá vált, az ilyen ellátásokat az első intézmény költ
ségére kapja meg, abban az esetben is, ha azokat azt követően ítélik 
meg, hogy az említett személy a második intézmény által alkalmazott 
jogszabályok alapján biztosított lett. 

(2) Az igazgatási bizottság összeállítja az (1) bekezdés körébe tartozó 
ellátások jegyzékét. 
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34. cikk 

Tartós ápolást biztosító ellátások halmozódása 

(1) Ha egy személy, aki tartós ápolást biztosító pénzbeli ellátásokban 
részesül, amelyeket betegségi ellátásként kell kezelni, és ezért azokat a 
21. vagy a 29. cikk alapján a pénzbeli ellátások tekintetében illetékes 
tagállam nyújtja, egyidejűleg és e fejezet szerint jogosult ugyanabból a 
célból természetbeni ellátásokat igényelni egy másik tagállamban talál
ható lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti intézménytől, és az első 
tagállamban található intézménynek is meg kell térítenie ezeknek a 
természetbeni ellátásoknak a költségét a 35. cikk szerint, a 10. cikkben 
az ellátások halmozódásának megelőzéséről szóló általános rendelkezést 
alkalmazni kell, az alábbi egy megkötéssel: ha az érintett személy 
igényli és megkapja a természetbeni ellátást, a pénzbeli ellátás összegét 
csökkenteni kell a természetbeni ellátás azon összegével, amelyet a 
költségek megtérítésére kötelezett első tagállam intézményétől igényel 
vagy igényelhet. 

(2) Az igazgatási bizottság összeállítja az (1) bekezdés körébe tartozó 
pénzbeli ellátások és természetbeni ellátások jegyzékét. 

(3) Két vagy több tagállam, illetve azok hatáskörrel rendelkező ható
ságai megállapodhatnak olyan további vagy kiegészítő intézkedésekről, 
amelyek az érintett személyek tekintetében nem kedvezőtlenebbek az (1) 
bekezdésben megállapított elveknél. 

35. cikk 

Az intézmények közötti megtérítések 

(1) Az egyik tagállam intézménye által egy másik tagállam intéz
ménye nevében e fejezet szerint nyújtott természetbeni ellátások teljes 
összegét meg kell téríteni. 

(2) Az (1) bekezdésben említett megtérítéseket a végrehajtási rende
letben megállapított szabályoknak megfelelően határozzák meg és 
hajtják végre, a tényleges kiadások igazolása alapján, vagy rögzített 
összegek alapján az olyan tagállamok esetében, amelyek jogi vagy 
közigazgatási rendszere nem teszi lehetővé a tényleges kiadásokon 
alapuló megtérítés alkalmazását. 

(3) Két vagy több tagállam, illetve azok hatáskörrel rendelkező ható
ságai előírhatnak más megtérítési módszereket is, illetve lemondhatnak a 
joghatóságuk alá tartozó intézmények közötti valamennyi megtérítésről. 

2. FEJEZET 

Munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések esetében nyújtott 
ellátások 

36. cikk 

Természetbeni és pénzbeli ellátásokra való jogosultság 

▼M1 
(1) E cikk (2) vagy (2a) bekezdése bármely kedvezőbb rendelkezé
sének 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. 
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(2) Az a személy, akit munkahelyi baleset ér, vagy foglalkozási 
megbetegedésben szenved, és aki az illetékes tagállamtól eltérő 
tagállamban rendelkezik lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel, jogosult 
a munkahelyi baleseteket és foglalkozási megbetegedéseket fedező rend
szer különleges természetbeni ellátásaira, amelyeket az illetékes intéz
mény nevében a lakóhely vagy tartózkodási hely szerinti intézmény az 
általa alkalmazott jogszabályoknak megfelelően nyújt, mintha a személy 
az említett jogszabályok szerint lenne biztosított. 

▼M3 
(2a) Az illetékes intézmény nem tagadhatja meg a 20. cikk (1) bekez
désében meghatározott engedély megadását azon személytől, aki 
munkahelyi balesetet szenvedett vagy foglalkozási megbetegedést szer
zett és aki az adott intézménytől ellátásra jogosult, ha az állapotának 
megfelelő kezelés az érintett személy lakóhelye szerinti tagállamban az 
orvosilag indokolt határidőn belül nem biztosítható, figyelembe véve a 
személy pillanatnyi egészségi állapotát és betegsége várható lefolyását. 

▼B 
(3) Az ebben a fejezetben szereplő ellátásokra a 21. cikket is alkal
mazni kell. 

37. cikk 

Szállítási költségek 

(1) Azon tagállam illetékes intézménye, amely tagállam jogszabályai 
előírják a munkahelyi balesetet szenvedett vagy foglalkozási megbete
gedésben szenvedő személy lakóhelyére vagy kórházba szállítása költ
ségeinek viselését, viseli az érintett személy lakóhelye szerinti 
tagállamban található megfelelő helyre való szállításának költségeit, 
feltéve, hogy a szállításra az említett intézmény előzetesen engedélyt 
adott, az okok kellő figyelembevételével. Határ menti munkavállaló 
esetében nincs szükség ilyen engedélyre. 

(2) Azon tagállam illetékes intézménye, amely tagállam jogszabályai 
előírják a munkahelyi balesetben elhunyt személynek a temetés helyére 
való elszállítási költségei viselését, az általa alkalmazott jogszabá
lyoknak megfelelően viseli az elhunytnak abban a másik tagállamban 
található megfelelő helyre való szállításának költségeit, amelyben az 
érintett személy a baleset idején lakóhellyel rendelkezett. 

38. cikk 

Foglalkozási megbetegedés esetén nyújtott ellátások, ha az ilyen 
megbetegedésben szenvedő személy több tagállam területén volt 

kitéve ugyanannak a kockázatnak 

Ha a foglalkozási megbetegedésben szenvedő személy két vagy több 
tagállam jogszabályai alapján végzett olyan tevékenységet, amelyről 
jellegéből adódóan feltételezhető, hogy a megbetegedést előidézte, az 
általa vagy túlélő hozzátartozói által igényelhető ellátásokat kizárólag az 
utolsó olyan állam jogszabályai szerint biztosítják, amelyben a jogo
sultság feltételei teljesültek. 
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39. cikk 

Foglalkozási megbetegedés súlyosbodása 

Ha a foglalkozási megbetegedés, amely miatt az e megbetegedésben 
szenvedő személy egy tagállam jogszabályai szerint már ellátásban 
részesült vagy részesül, súlyosbodik, a következő szabályokat kell alkal
mazni: 

a) ha az érintett személy – amikor ellátásban részesül – nem végez más 
tagállam jogszabályai szerint munkavállalóként vagy önálló vállalko
zóként olyan tevékenységet, amely a megbetegedést vagy annak 
súlyosbodását valószínűsíthetően előidézte, az ellátások költségeit 
az első tagállam illetékes intézménye viseli az általa alkalmazott 
jogszabályok rendelkezései szerint, a súlyosbodás figyelembevételé
vel; 

b) ha az érintett személy – amikor ellátásban részesül – egy másik 
tagállam jogszabályai szerint végzett ilyen tevékenységet, az ellá
tások költségeit az első tagállam illetékes intézménye viseli az általa 
alkalmazott jogszabályok szerint, a súlyosbodás figyelembevétele 
nélkül. A második tagállam illetékes intézménye az érintett személy 
számára kiegészítést fizet a megbetegedés súlyosbodását követően 
nyújtandó ellátás összegének és a súlyosbodás bekövetkezését 
megelőzően az intézmény által alkalmazott jogszabályok rendelke
zései szerint biztosított ellátás összegének különbségével megegyező 
összegben, ha a kérdéses megbetegedés e tagállam jogszabályainak 
rendelkezései szerint következett be; 

c) egy tagállam jogszabályai által a csökkentésekre, felfüggesztésre 
vagy visszavonásra megállapított szabályok nem alkalmazhatók az 
olyan személyekkel szemben, akik a b) pontnak megfelelően két 
tagállam intézményeitől részesülnek ellátásban. 

40. cikk 

Szabályok egyes jogszabályok sajátosságainak figyelembevételére 

(1) Ha abban a tagállamban, ahol az érintett személy lakóhellyel 
rendelkezik vagy tartózkodik, nincs munkahelyi balesetekkel vagy 
foglalkozási megbetegedésekkel szembeni biztosítás, illetve ha van 
ilyen biztosítás, de nincs olyan intézmény, amely felelős a természetbeni 
ellátások nyújtásáért, ezeket az ellátásokat az a lakóhely vagy tartózko
dási hely szerinti intézmény nyújtja, amely betegség esetén nyújt termé
szetbeni ellátást. 

(2) Ha az illetékes tagállamban nincs munkahelyi balesetek vagy 
foglalkozási megbetegedések ellen biztosítás, e fejezet természetbeni 
ellátásokra vonatkozó rendelkezéseit ennek ellenére alkalmazni kell az 
olyan személyre, aki betegség, anyaság vagy azzal egyenértékű apaság 
esetén az említett tagállam jogszabályai szerint jogosult az ilyen ellátá
sokra, ha az ilyen személyt munkahelyi baleset éri vagy foglalkozási 
megbetegedésben szenved, miközben a lakóhelye vagy tartózkodási 
helye egy másik tagállamban van. A költségeket az az intézmény viseli, 
amelyik az illetékes tagállam jogszabályai szerint a természetbeni ellá
tások nyújtása tekintetében illetékes. 

(3) A munkaképtelenség mértékének, az ellátásokra való jogosultság 
vagy azok összegének megállapításakor az 5. cikket kell alkalmazni a 
tagállamban az illetékes intézményre az olyan munkahelyi balesetek és 
foglalkozási megbetegedések egyenértékűsége tekintetében, amelyek 

▼B 

2004R0883 — HU — 01.01.2014 — 006.003 — 28



 

egy másik tagállam jogszabályai szerint később következtek be, vagy 
amelyek tényét egy másik tagállam jogszabályai szerint később álla
pították meg, azzal a feltétellel, hogy: 

a) nem jár kártérítés az olyan munkahelyi balesetért vagy foglalkozási 
megbetegedésért, amely az általa alkalmazott jogszabályok alapján 
korábban következett be, vagy amelynek tényét korábban állapították 
meg; és 

b) nem jár kártérítés az olyan munkahelyi balesetért vagy foglalkozási 
megbetegedésért, amely később következett be, vagy amelynek 
tényét később állapították meg azon tagállam jogszabályai szerint, 
amely szerint a munkahelyi baleset vagy foglalkozási megbetegedés 
bekövetkezett, illetve annak tényét megállapították. 

41. cikk 

Az intézmények közötti megtérítések 

(1) A 35. cikket az e fejezet alá tartozó ellátásokra is alkalmazni kell, 
és a megtérítésnek a tényleges költségeken kell alapulnia. 

(2) Két vagy több tagállam, illetve azok hatáskörrel rendelkező ható
ságai előírhatnak más megtérítési módszereket is, illetve lemondhatnak a 
joghatóságuk alá tartozó intézmények közötti valamennyi megtérítésről. 

3. FEJEZET 

Haláleseti juttatások 

42. cikk 

Juttatásra való jogosultság, ha a haláleset az illetékes tagállamtól 
eltérő tagállamban következik be, vagy ha a jogosult az illetékes 

tagállamtól eltérő tagállamban rendelkezik lakóhellyel 

(1) Ha a biztosított személy vagy egy családtagja az illetékes 
tagállamtól eltérő tagállamban halálozik el, a halálesetet az illetékes 
állam területén bekövetkezettnek kell tekinteni. 

(2) Az illetékes intézmény köteles az általa alkalmazott jogszabályok 
szerint fizetendő haláleseti juttatás biztosítására, akkor is, ha a jogosult 
az illetékes tagállamtól eltérő tagállamban rendelkezik lakóhellyel. 

(3) Az (1) és (2) bekezdést akkor is alkalmazni kell, ha a halál oka 
munkahelyi baleset vagy foglalkozási megbetegedés. 

43. cikk 

Ellátás biztosítása nyugdíjas halála esetén 

(1) Azon nyugdíjas halála esetén, aki egy tagállam jogszabályai 
alapján nyugdíjra volt jogosult, illetve aki két vagy több tagállam 
jogszabályai alapján nyugdíjakra volt jogosult, ha az említett nyugdíjas 
a 24. és 25. cikkben előírt természetbeni ellátások költségeiért felelős 
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intézmény tagállamától eltérő tagállamban rendelkezett lakóhellyel, az 
említett intézmény által alkalmazott jogszabályok szerint fizetendő halá
leseti juttatást ez az intézmény biztosítja saját költségén, mintha a nyug
díjas halálakor az intézmény szerinti tagállamban rendelkezett volna 
lakóhellyel. 

(2) Az (1) bekezdést értelemszerűen alkalmazni kell a nyugdíjas 
családtagjaira. 

4. FEJEZET 

Rokkantsági ellátások 

44. cikk 

Kizárólag az A típusú jogszabályok hatálya alá tartozó személyek 

(1) E fejezet alkalmazásában az „A típusú jogszabályok” azok a 
jogszabályok, amelyek értelmében a rokkantsági ellátás összege a bizto
sítási vagy tartózkodási idők tartamától független, és amelyet az ille
tékes tagállam a VI. mellékletben kifejezetten megjelöl, míg a „B típusú 
jogszabályok” az összes többi jogszabály. 

(2) Az a személy, aki egymást követően vagy váltakozva két vagy 
több tagállam jogszabályainak a hatálya alá tartozott, és kizárólag az A 
típusú jogszabályok szerint szerzett biztosítási vagy tartózkodási időt, az 
ellátásokra kizárólag annak a tagállamnak az intézményétől jogosult, 
amelynek jogszabályait akkor alkalmazták, amikor a munkaképtelen
séget követően a rokkantság bekövetkezett, szükség esetén figyelembe 
véve a 45. cikket, és az ilyen ellátásokat az említett jogszabályokkal 
összhangban kapja. 

(3) Az a személy, aki a (2) bekezdés szerint nem jogosult ellátásra, 
részesül azokban az ellátásokban, amelyekre egy másik tagállam jogsza
bályai szerint továbbra is jogosult, szükség esetén figyelembe véve a 
45. cikket. 

(4) Az 53. cikk (3) bekezdését és az 55. cikk (3) bekezdését értelem
szerűen kell alkalmazni, ha a (2) vagy (3) bekezdésben említett jogsza
bályok a rokkantsági ellátások csökkentésére, felfüggesztésére vagy 
visszavonására vonatkozó szabályokat tartalmaznak más jövedelemmel 
vagy az 53. cikk (2) bekezdése értelmében vett más típusú ellátásokkal 
való halmozódás esetén. 

45. cikk 

Az időszakok összesítésére vonatkozó különleges rendelkezések 

Azon tagállam illetékes intézménye, amely tagállam jogszabályai bizto
sítási vagy tartózkodási idő teljesítésétől teszik függővé az ellátásokhoz 
való jogosultság megszerzését, fenntartását vagy feléledését, szükség 
esetén értelemszerűen alkalmazza az 51. cikk (1) bekezdését. 

46. cikk 

Csak B típusú jogszabályok vagy A és B típusú jogszabályok 
hatálya alá tartozó személyek 

(1) Az a személy, aki egymást követően vagy váltakozva két vagy 
több olyan tagállam jogszabályainak hatálya alá tartozott, amelyek közül 
legalább az egyik nem alkalmaz A típusú jogszabályokat, az 5. fejezet 
szerint jogosult ellátásokra, amely fejezetet értelemszerűen kell alkal
mazni, a (3) bekezdés figyelembevételével. 
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(2) Ha azonban az érintett személy korábban B típusú jogszabályok 
hatálya alá tartozott, és akkor szenved el rokkantságot eredményező 
munkaképtelenséget, amikor A típusú jogszabályok hatálya alá tartozik, 
a 44. cikknek megfelelően részesül ellátásban a következő feltételekkel: 

— eleget tesz kizárólag az említett jogszabályok vagy más azonos 
típusú jogszabályok feltételeinek, szükség esetén a 45. cikk figye
lembevételével, de a B típusú jogszabályok szerint szerzett biztosí
tási vagy tartózkodási időre való visszautalás mellőzésével, és 

— öregségi ellátásokat nem igényel, az 50. cikk (1) bekezdésének 
figyelembevételével. 

(3) Egy tagállam intézménye által az igénylő rokkantsági fokával 
kapcsolatban hozott határozat kötelező más érintett tagállamok intézmé
nyei számára, feltéve, hogy e tagállamok jogszabályainak egyezését a 
rokkantság fokával kapcsolatos feltételek tekintetében a VII. melléklet 
elismeri. 

47. cikk 

A rokkantság súlyosbodása 

(1) Ha a rokkantság, amely miatt a személy egy vagy több tagállam 
jogszabályai szerint ellátásban részesül, súlyosbodik, a súlyosbodás 
figyelembevételével a következő rendelkezéseket kell alkalmazni: 

a) az ellátásokat az értelemszerűen alkalmazott 5. fejezetnek megfele
lően kell nyújtani; 

b) ha azonban az érintett személy két vagy több A típusú jogszabály 
hatálya alá tartozott, és az ellátás folyósításától kezdve nem tartozott 
másik tagállam jogszabályainak a hatálya alá, az ellátást a 44. cikk 
(2) bekezdésének megfelelően biztosítják. 

(2) Ha az (1) bekezdés szerint fizetendő ellátás vagy ellátások teljes 
összege alacsonyabb annak az ellátásnak az összegénél, amelyben az 
érintett személy a korábban a kifizetés tekintetében illetékes intézmény 
költségén részesült, az említett intézmény e személy részére a két összeg 
különbözetének megfelelő kiegészítést fizet. 

(3) Ha az érintett személy más tagállam intézményének költségén 
nem jogosult ellátásra, a korábban illetékes tagállam illetékes intéz
ménye az általa alkalmazott jogszabályoknak megfelelően nyújt ellátást, 
a súlyosbodás, valamint szükség esetén a 45. cikk figyelembevételével. 

48. cikk 

Rokkantsági ellátások átváltása öregségi ellátásokra 

(1) A rokkantsági ellátásokat szükség esetén az 5. fejezetnek 
megfelelően, és azon egy vagy több jogszabályban megállapított felté
telek szerint kell átváltani öregségi ellátásokra, amely jogszabályok 
szerint az ellátást biztosították. 

(2) Ha egy rokkantsági ellátásban részesülő személy egy vagy több 
más tagállam jogszabályai szerint öregségi ellátásra tarthat igényt az 
50. cikknek megfelelően, bármely olyan intézmény, amely egy tagállam 
jogszabályai szerint rokkantsági ellátások biztosításáért felelős, az általa 
alkalmazott jogszabályok szerint továbbra is biztosítja azokat a 
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rokkantsági ellátásokat az érintett személynek, amelyekre az jogosult, 
mindaddig, amíg az említett intézmény tekintetében az (1) bekezdést 
nem kell alkalmazni, vagy más esetben amíg az érintett személy 
megfelel az ilyen ellátásokra vonatkozó feltételeknek. 

(3) Ha a 44. cikknek megfelelően egy tagállam jogszabályai szerint 
biztosított rokkantsági ellátásokat öregségi ellátásokra váltják át, és az 
érintett személy még teljes mértékben nem felel meg az ilyen ellátások 
igénybevételéhez egy vagy több más tagállam jogszabályai által 
megállapított feltételeknek, az érintett személy az említett tagállamtól 
vagy tagállamoktól az átváltás napjától rokkantsági ellátásokra jogosult. 

Az említett rokkantsági ellátásokat az 5. fejezetnek megfelelően nyújtják 
oly módon, mintha azt a fejezetet kellett volna alkalmazni akkor, amikor 
a rokkantságot eredményező munkaképtelenség bekövetkezett, amíg az 
érintett személy eleget nem tesz az érintett nemzeti jogszabályok által 
megállapított, öregségi ellátásra vonatkozó feltételeknek, vagy – ha az 
ilyen átváltásról nem rendelkeznek – amíg az ilyen személy az utóbbi 
jogszabály(ok) értelmében rokkantsági ellátásokra jogosult. 

(4) A 44. cikk szerint biztosított rokkantsági ellátásokat az 5. feje
zetnek megfelelően újraszámítják, amint a kedvezményezett megfelel a 
B típusú jogszabályokban a rokkantsági ellátásokra való jogosultság 
tekintetében megállapított feltételeknek, vagy amint egy másik tagállam 
jogszabályai szerint öregségi ellátásban részesül. 

49. cikk 

Köztisztviselőkre vonatkozó különös szabályok 

A 6., 44., 46., 47. és 48. cikket, valamint a 60. cikk (2) és (3) bekez
dését értelemszerűen kell alkalmazni a köztisztviselőkre vonatkozó 
különleges rendszerbe tartozó személyekre. 

5. FEJEZET 

Öregségi és túlélő hozzátartozói nyugdíjak 

50. cikk 

Általános rendelkezések 

(1) Az összes illetékes intézmény megállapítja az ellátásra való jogo
sultságot azoknak a tagállamoknak valamennyi jogszabálya szerint, 
amelyek hatálya alá az érintett személy az ellátás megállapításra vonat
kozó kérelem benyújtásakor tartozott, kivéve, ha az érintett személy 
kifejezetten kéri az öregségi ellátásokhoz való egy vagy több tagállam 
jogszabályai szerinti jogosultság megállapításának elhalasztását. 

(2) Ha egy adott pillanatban az érintett személy nem felel meg, 
illetve már nem felel meg az olyan tagállamok valamennyi jogszabálya 
által megállapított feltételeknek, amelyek hatálya alá tartozott, az 
52. cikk (1) bekezdése a) vagy b) pontjának megfelelő számítás végzé
sekor azok az intézmények, amelyek azokat a jogszabályokat alkalmaz
zák, amelyek feltételeit teljesítették, nem veszik figyelembe az azon 
jogszabályok szerint szerzett időszakokat, amelyek feltételeit nem 
vagy már nem teljesítik, ha emiatt az ellátás összege csökkenne. 

▼B 
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(3) A (2) bekezdést értelemszerűen kell alkalmazni, ha az érintett 
személy kifejezetten kérte az öregségi ellátások megállapításának elha
lasztását. 

(4) Automatikusan új számítást végeznek, ha és amennyiben az 
egyéb jogszabályok szerinti teljesítendő feltételeknek eleget tesznek, 
vagy ha a személy az (1) bekezdés szerint elhalasztott öregségi ellátás 
megállapítását kéri, kivéve, ha a más jogszabályok szerint szerzett 
időszakokat már figyelembe vették a (2) vagy (3) bekezdés értelmében. 

51. cikk 

Az időszakok összesítésére vonatkozó különös rendelkezések 

(1) Ha egy tagállam jogszabályai egyes ellátások nyújtását attól 
teszik függővé, hogy a biztosítási időt kizárólag egy meghatározott 
tevékenységben munkavállalóként vagy önálló vállalkozóként kell 
megszerezni, illetve olyan szakma keretében, amely a munkavállalók 
vagy önálló vállalkozók különleges rendszerébe tartozik, az említett 
tagállam illetékes intézménye csak akkor veszi figyelembe egy másik 
tagállam jogszabályai szerint szerzett időszakokat, ha azokat hasonló 
rendszerben vagy – ennek hiányában – ugyanazon szakma vagy adott 
esetben munkavállalóként vagy önálló vállalkozóként ugyanazon tevé
kenység keretében szerezték. 

Ha az így szerzett időszakokat figyelembe véve az érintett személy a 
különleges rendszerben nem felel meg az ellátásokra előírt feltételeknek, 
ezeket az időszakokat az általános biztosítási rendszer, vagy annak 
hiányában adott esetben a fizikai dolgozókra vagy szellemi munkavál
lalókra vonatkozó rendszer szerint kell figyelembe venni az ellátások 
nyújtásához, feltéve, hogy az érintett személy csatlakozott e rendszerek 
valamelyikéhez. 

(2) Egy tagállam különleges rendszere keretében szerzett biztosítási 
időket egy másik tagállam általános rendszerre vagy ennek hiányában 
adott esetben fizikai dolgozókra vagy szellemi munkavállalókra vonat
kozó rendszere szerint kell figyelembe venni az ellátások nyújtásához, 
feltéve, hogy az érintett személy a fenti rendszerek közül egyhez vagy 
többhöz csatlakozott, abban az esetben is, ha az ilyen időszakokat az 
utóbbi tagállamban már figyelembe vették egy különleges rendszer kere
tében. 

▼M1 
(3) Ha valamely tagállam jogszabályai vagy egyedi rendszere az 
ellátásokhoz való jogosultság megszerzését, megtartását vagy feléledését 
attól teszi függővé, hogy az érintett személy a biztosítási esemény bekö
vetkeztekor biztosítással rendelkezzen, ezt a feltételt teljesítettnek kell 
tekinteni, ha az érintett személy e tagállam jogszabályai vagy egyedi 
rendszere szerint korábban biztosítással rendelkezett, és a biztosítási 
esemény bekövetkeztekor egy másik tagállam jogszabályai szerint 
ugyanezen biztosítási eseményre vonatkozó biztosítással rendelkezik, 
vagy – ennek hiányában – ha egy másik tagállam jogszabályai szerint 
ugyanezen biztosítási esemény tekintetében ellátásra jogosult. Ez utóbbi 
feltétel azonban az 57. cikkben említett esetekben teljesítettnek tekin
tendő. 

▼B 

52. cikk 

Ellátások megállapítása 

(1) Az illetékes intézmény kiszámítja az ellátásnak azt az összegét, 
amely a következők szerint járna: 

a) az általa alkalmazott jogszabályok alapján, csak akkor, ha az ellátásra 
való jogosultság feltételeit kizárólag a nemzeti jog szerint teljesítették 
(független ellátás); 

▼B 
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b) az elméleti összeg kiszámításával és ezt követően a tényleges összeg 
kiszámításával (arányos ellátás) a következőképpen: 

i. az ellátás elméleti összege megegyezik azzal az összeggel, 
amelyet az érintett személy akkor igényelhetne, ha a más 
tagállamok jogszabályai szerint szerzett összes biztosítási és/vagy 
tartózkodási időt az ellátás megállapításának időpontjában alkal
mazott jogszabályok szerint szerezte volna. Ha e jogszabályok 
alapján az összeg nem függ a szerzett időszakok tartamától, azt 
az összeget kell az elméleti összegnek tekinteni; 

ii. az illetékes intézmény ezt követően megállapítja az arányos 
ellátás tényleges összegét úgy, hogy az elméleti összegre az általa 
alkalmazott jogszabályok szerint a biztosítási esemény bekövet
keztét megelőzően szerzett időszakok tartamának és az összes 
érintett tagállam jogszabályai szerint a biztosítási esemény bekö
vetkeztét megelőzően szerzett időszakok tartamának hányadosát 
alkalmazza. 

(2) Szükség esetén az illetékes intézmény az (1) bekezdés a) és b) 
pontjával összhangban kiszámított összegre alkalmazhatja az általa 
alkalmazott jogszabályok szerint a csökkentésekre, felfüggesztésekre 
vagy visszavonásokra vonatkozó összes szabályt, az 53–55. cikkben 
előírt korlátokon belül. 

(3) Az érintett személy az egyes tagállamok illetékes intézményeitől 
az (1) bekezdés a) és b) pontja szerint kiszámított összegek közül a 
magasabb összegre jogosult. 

▼M1 
(4) Ha a tagállamok egyikében az (1) bekezdés a) pontja szerinti 
számítás eredményeként a független ellátás változatlanul megegyező 
vagy magasabb, mint az (1) bekezdés b) pontja szerint kiszámított 
arányos ellátás, az illetékes intézmény eltekint az arányos számítástól, 
feltéve, hogy 

i. az ilyen helyzeteket a VIII. melléklet 1. része meghatározza; 

ii. nem alkalmazandó semmilyen, az 54. és 55. cikkben említett halmo
zódásokat megelőző szabályokat tartalmazó 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. 

(5) Az (1), (2) és (3) bekezdés rendelkezései ellenére az arányos 
számítás nem alkalmazandó az olyan ellátást nyújtó rendszerekre, 
amelyek esetében a kiszámításnál az időtartamok nem játszanak szere
pet, 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. 

▼B 

53. cikk 

A halmozódás megakadályozását szolgáló szabályok 

(1) Az ugyanazon személy által szerzett biztosítási és/vagy tartózko
dási idő alapján kiszámított vagy nyújtott rokkantsági, öregségi vagy 
túlélő hozzátartozói ellátások halmozódását azonos típusú ellátások 
halmozódásának kell tekinteni. 

▼B 
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(2) Azon ellátások halmozódását, amelyek az (1) bekezdés értel
mében nem tekinthetők azonos típusúaknak, különböző típusú ellátások 
halmozódásának kell tekinteni. 

(3) A következő rendelkezéseket kell alkalmazni egy tagállam 
jogszabályai által a halmozódások megakadályozása céljából megálla
pított szabályokra a rokkantsági, öregségi vagy túlélő hozzátartozói ellá
tásoknak azonos típusú ellátásokkal vagy különböző típusú ellátásokkal, 
illetve egyéb jövedelemmel történő halmozódása esetén: 

a) az illetékes intézmény egy másik tagállamban szerzett ellátást vagy 
jövedelmet csak akkor vesz figyelembe, ha az általa alkalmazott 
jogszabályok előírják a külföldön szerzett ellátások vagy jövedelmek 
figyelembevételét; 

b) az illetékes intézmény egy másik tagállam által fizetendő ellátások 
összegét az adók, szociális biztonsági járulékok és egyéb hozzájáru
lások levonását megelőzően veszi figyelembe, kivéve, ha az általa 
alkalmazott jogszabályok a halmozódások megakadályozására vonat
kozó szabályok alkalmazását az ilyen levonások utánra írják elő, a 
végrehajtási rendeletben megállapított feltételek és eljárások szerint; 

c) az illetékes intézmény nem veszi figyelembe egy másik tagállam 
jogszabályai szerint önkéntes biztosítás vagy szabadon választható 
folytatólagos biztosítás alapján szerzett ellátások összegét; 

d) ha a halmozódás megakadályozása céljából egyetlen tagállam 
alkalmaz szabályokat, mivel az érintett személy egy másik tagállam 
jogszabályai szerint azonos vagy különböző típusú ellátásokat vagy 
másik tagállamokban szerzett jövedelmet kap, a neki járó ellátást 
csak az ilyen ellátás vagy jövedelem összegével lehet csökkenteni. 

54. cikk 

Azonos típusú ellátások halmozódása 

(1) Ha két vagy több tagállam jogszabályai szerint járó azonos típusú 
ellátások halmozódnak, az egy tagállam jogszabályaiban a halmozódás 
megakadályozására megállapított szabályok nem alkalmazhatók az 
arányos ellátásra. 

(2) A halmozódás megakadályozására szolgáló szabályok csak akkor 
vonatkoznak független ellátásra, ha a szóban forgó ellátás: 

a) olyan ellátás, amelynek összege a biztosítási vagy tartózkodási idő 
tartamától független, 

vagy 

b) olyan ellátás, amelynek összegét egy fiktív időszak alapján hatá
rozták meg, amelyet a biztosítási esemény bekövetkezte és egy 
későbbi időpont között teljesítettnek tekintenek, és ez halmozódik: 

i. egy azonos típusú ellátással, kivéve, ha két vagy több tagállam 
megállapodást kötött arról, hogy elkerülik a fiktív időszak figye
lembevételét egynél több alkalommal, vagy 

ii. az a) pontban említett ellátással. 

Az a) és b) pontban említett ellátásokat és megállapodásokat a IX. 
melléklet tartalmazza. 

▼B 
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55. cikk 

Különböző típusú ellátások halmozódása 

(1) Ha a különböző típusú ellátások vagy egyéb jövedelmek felvétele 
az érintett tagállamok jogszabályai által a halmozódások megakadályo
zására előírt szabályok alkalmazását igényli: 

a) két vagy több független ellátás esetében, az illetékes intézmények az 
ellátás vagy ellátások vagy egyéb jövedelem összegét, azok figye
lembevétele szerint, elosztják az említett szabályok hatálya alá 
tartozó ellátások számával; 

ennek az albekezdésnek az alkalmazása azonban nem foszthatja meg 
az érintett személyt a nyugdíjasi jogállásától e cím egyéb fejezete
inek alkalmazásában, a végrehajtási rendeletben megállapított felté
telek és eljárások szerint; 

b) egy vagy több arányos ellátás esetében, az illetékes intézmények az 
52. cikk (1) bekezdése b) pontjának ii. alpontjában említett számí
táshoz meghatározott biztosítási és/vagy tartózkodási idő arányának 
függvényében figyelembe veszik az ellátást vagy ellátásokat, illetve 
egyéb jövedelmet, valamint a halmozódás megakadályozását szol
gáló szabályok alkalmazásához előírt összes elemet; 

c) egy vagy több független ellátás és egy vagy több arányos ellátás 
esetében, az illetékes intézmények az a) pontot értelemszerűen alkal
mazzák a független ellátások tekintetében és a b) pontot az arányos 
ellátások tekintetében. 

(2) Az illetékes intézmény nem alkalmazza a független ellátások 
esetében előírt felosztást, ha az általa alkalmazott jogszabályok előírják 
a különböző típusú ellátások és/vagy egyéb jövedelmek és más elemek 
figyelembevételét az 52. cikk (1) bekezdése b) pontjának ii. alpontjában 
említett biztosítási és/vagy tartózkodási idők arányának függvényében 
megállapított részösszegek kiszámításához. 

(3) Az (1) és (2) bekezdést értelemszerűen kell alkalmazni, ha egy 
vagy több tagállam jogszabályai előírják, hogy nem szerezhető ellátásra 
való jogosultság abban az esetben, amikor az érintett személy egy másik 
típusú, másik tagállam jogszabályai szerint fizetendő ellátásban vagy 
egyéb jövedelemben részesül. 

56. cikk 

Az ellátások kiszámítására vonatkozó további rendelkezések 

(1) Az 52. cikk (1) bekezdésének b) pontjában említett elméleti és 
arányos összegek kiszámításakor a következő szabályokat kell alkal
mazni: 

a) ha az összes érintett tagállam jogszabályai szerint a biztosítási 
esemény bekövetkezését megelőzően szerzett biztosítási és/vagy 
tartózkodási idő teljes tartama hosszabb, mint az ilyen tagállamok 
egyike által a teljes ellátás folyósításához megkövetelt leghosszabb 
időtartam, az említett tagállam illetékes intézménye a megszerzett 
időszakok tartama helyett ezt a leghosszabb időtartamot veszi figye
lembe; ez a kiszámítási módszer nem eredményezheti azt, hogy a 
ellátás nagyobb költséggel járjon az illetékes intézményre nézve, 
mint az általa alkalmazott jogszabályokban előírt teljes ellátás. Ez 
a rendelkezés nem vonatkozik azokra az ellátásokra, amelyek 
összege független a biztosítási idő tartamától; 

▼B 

2004R0883 — HU — 01.01.2014 — 006.003 — 36



 

b) az egybeeső időszakok figyelembevételére szolgáló eljárást a végre
hajtási rendeletben állapítják meg; 

c) ha egy tagállam jogszabályai előírják, hogy az ellátásokat a jövedel
mek, járulékok, a járulékalapok, növekmények, keresetek, egyéb 
(átlagos, arányos, átalány- vagy fiktív) összegek vagy ezek közül 
egynél több kombinációja alapján kell kiszámítani, az illetékes intéz
mény: 

i. az ellátások kiszámításának alapját kizárólag az általa alkalmazott 
jogszabályok szerint szerzett biztosítási időnek megfelelően hatá
rozza meg; 

ii. a többi tagállam jogszabályai szerint szerzett biztosítási és/vagy 
tartózkodási idő szerint kiszámítandó összeg meghatározása céljá
ból, az általa alkalmazott jogszabályok szerint szerzett biztosítási 
időkre megállapított vagy rögzített ugyanazon elemeket használja 
fel; 

az érintett tagállam tekintetében ►M1 adott esetben ◄ a XI. 
mellékletben megállapított eljárásokkal összhangban; 

▼M1 
d) Ha a c) pont nem alkalmazható, mivel a tagállam jogszabályai előír

ják, hogy az ellátást a biztosítási vagy tartózkodási időtől eltérő, az 
idővel össze nem függő más elemek alapján kell kiszámítani, az 
illetékes intézménynek figyelembe kell vennie a más tagállamok 
jogszabályai szerint szerzett biztosítási vagy tartózkodási idő tekin
tetében a felhalmozott tőke összegét, a felhalmozottnak tekintett tőke 
összegét vagy az általa alkalmazott jogszabályok szerinti kiszámí
táshoz szükséges bármely más elemet, osztva az ezen biztosítási 
vagy tartózkodási időnek az érintett nyugdíjrendszerben megfelelő 
időegységekkel. 

▼B 
(2) Egy tagállam által alkalmazott jogszabályoknak az ellátások 
kiszámításához figyelembe vett elemek értékállóságának biztosításával 
kapcsolatos rendelkezéseit adott esetben az említett tagállam illetékes 
intézménye által figyelembe veendő elemekre kell alkalmazni az (1) 
bekezdéssel összhangban, a másik tagállam jogszabályai szerint szerzett 
biztosítási vagy tartózkodási idő tekintetében. 

57. cikk 

Egy évnél rövidebb biztosítási vagy tartózkodási idő 

(1) Az 52. cikk (1) bekezdésének b) pontja ellenére a tagállam intéz
ménye nem köteles ellátást nyújtani az általa alkalmazott jogszabályok 
szerint szerzett olyan időszakok tekintetében, amelyeket a biztosítási 
esemény bekövetkezésekor figyelembe vesznek, ha: 

— az említett időszakok tartama egy évnél rövidebb, 

és 

— kizárólag az ilyen időszakok figyelembevételével az említett jogsza
bályok szerint nem keletkezik ellátásokra való jogosultság. 

E cikk alkalmazásában az „időszakok” jelentése az összes biztosítási, 
szolgálati, önálló vállalkozóként folytatott tevékenységi vagy tartózko
dási időszak, amely az érintett ellátásra jogosít, vagy azt közvetlenül 
növeli. 

(2) Az egyes érintett tagállamok illetékes intézményei figyelembe 
veszik az (1) bekezdésben említett időszakokat az 52. cikk (1) bekez
dése b) pontja i. alpontjának alkalmazásában. 

▼B 
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(3) Ha az (1) bekezdés alkalmazásának következtében az érintett 
tagállamok összes intézménye mentesülne kötelezettsége alól, az ellátá
sokat kizárólag a legutóbbi tagállam olyan jogszabályai alapján nyújtják, 
amelynek feltételei teljesültek, mintha a 6. cikk és az 51. cikk (1) és (2) 
bekezdése szerint szerzett és figyelembe vett összes biztosítási és tartóz
kodási időt annak a tagállamnak a jogszabályai szerint szerezték volna. 

▼M1 
(4) Ez a cikk nem alkalmazandó a VIII. melléklet 2. részében felso
rolt rendszerekre. 

▼B 

58. cikk 

Kiegészítés biztosítása 

(1) Az ellátás kedvezményezettje, akire e fejezet vonatkozik, a lakó
helye szerinti tagállamban, amelynek jogszabályai szerint a részére ellá
tást kell biztosítani, nem részesülhet az azon jogszabályok által az e 
fejezetnek megfelelően a kifizetéshez figyelembe vett valamennyi idő 
tartamával megegyező biztosítási vagy tartózkodási időszakra megálla
pított minimális ellátásnál kisebb összegű ellátásban. 

(2) Ezen állam illetékes intézménye, amíg e személy lakóhelye annak 
az államnak a területén található, e személy számára az e fejezet szerint 
járó ellátások teljes összege és a minimális ellátások összege közötti 
különbözettel egyenértékű kiegészítést fizet. 

59. cikk 

Az ellátások újraszámítása és értékállóságának biztosítása 

(1) Ha az ellátások meghatározásának módszere vagy az ellátások 
kiszámítási szabályai egy tagállam jogszabályai értelmében módosulnak, 
vagy ha az érintett személy állapotában olyan érdemi változás követ
kezik be, amely a vonatkozó jogszabályok szerint az ellátás összegének 
kiigazításához vezetne, az újraszámítást az 52. cikknek megfelelően kell 
elvégezni. 

(2) Másrészről, ha a megélhetési költségek emelkedése, a keresetek 
színvonalának emelkedése vagy más kiigazítást igénylő körülmény miatt 
az érintett államok ellátásait meghatározott összeggel vagy százalékos 
arányban megváltoztatják, ezt a meghatározott összeget vagy százalékos 
arányt közvetlenül kell alkalmazni az 52. cikknek megfelelően meghatá
rozott ellátásokra, az újraszámítás szükségessége nélkül. 

60. cikk 

Köztisztviselőkre vonatkozó különleges rendelkezések 

(1) A 6. cikket, az 50. cikket, az 51. cikk (3) bekezdését és az 
52–59. cikket értelemszerűen kell alkalmazni a köztisztviselők külön
leges rendszerébe tartozó személyekre. 

(2) Ha azonban az illetékes tagállam jogszabályai a köztisztviselőkre 
vonatkozó különleges rendszerben nyújtott ellátásokhoz való jogosultság 
megszerzését, megszüntetését, fenntartását vagy feléledését attól teszik 
függővé, hogy az összes biztosítási időt abban a tagállamban egy vagy 
több, a köztisztviselőkre vonatkozó különleges rendszerben szerezzék 
meg, vagy az összes biztosítási időt azon tagállam jogszabályai ezzel 
egyenértékű időszakoknak tekintsék, az említett állam illetékes intéz
ménye csak azokat az időszakokat veszi figyelembe, amelyek az általa 
alkalmazott jogszabályok alapján elismerhetők. 

▼B 
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Ha az így megszerzett időszakokat figyelembe véve az érintett személy 
nem elégíti ki az ellátások igénybevételéhez előírt feltételeket, ezeket az 
időszakokat az általános biztosítási rendszer, vagy annak hiányában 
adott esetben a fizikai dolgozókra vagy a szellemi munkavállalókra 
vonatkozó rendszer szerint kell figyelembe venni az ellátások nyújtásá
hoz. 

(3) Ha egy tagállam jogszabályai szerint a köztisztviselőkre vonat
kozó különleges rendszerben nyújtott ellátásokat az utolsó jövedelem 
vagy egy referencia-időszakban kapott jövedelmek alapján számítják 
ki, annak a tagállamnak az illetékes intézménye a számításhoz csak 
azokat a megfelelően átértékelt béreket veszi figyelembe, amelyeket a 
személy abban az időszakban vagy időszakokban kapott, amikor az 
említett jogszabályok hatálya alá tartozott. 

6. FEJEZET 

Munkanélküli-ellátások 

61. cikk 

A biztosítási, szolgálati vagy önálló vállalkozóként folytatott 
tevékenységi idő összesítésére vonatkozó különös szabályok 

(1) Azon tagállam illetékes intézménye, amely tagállam jogszabályai 
az ellátásokra való jogosultság megszerzését, fenntartását vagy feléledé
sét, illetve tartamát a biztosítási, szolgálati vagy önálló vállalkozóként 
folytatott tevékenységi idő megszerzésétől teszik függővé, a szükséges 
mértékben a bármely más tagállam jogszabályai szerint szerzett biztosí
tási, szolgálati vagy önálló vállalkozóként folytatott tevékenységi időt 
úgy veszi figyelembe, mintha azt az általa alkalmazott jogszabályok 
szerint szerezték volna. 

Ha azonban az alkalmazandó jogszabályok az ellátásokhoz való jogo
sultságot a megszerzett biztosítási időtől teszik függővé, a másik 
tagállam jogszabályai szerinti szolgálati vagy önálló vállalkozóként foly
tatott tevékenységi időt nem lehet figyelembe venni, kivéve, ha az ilyen 
időket biztosítási időnek tekintették volna, ha az alkalmazandó jogsza
bályoknak megfelelően szerezték volna meg. 

(2) A 65. cikk (5) bekezdésének a) pontjában említett esetek kivéte
lével e cikk (1) bekezdésének alkalmazása, az érintett személy által az 
ellátások igénylése szerinti jogszabályoknak megfelelően legutóbb szer
zett: 

— biztosítási időktől függ, ha az említett jogszabály biztosítási időt ír 
elő, 

— szolgálati időktől függ, ha az említett jogszabály szolgálati időt ír 
elő, vagy 

— önálló vállalkozóként folytatott tevékenységi időktől függ, ha az 
említett jogszabály önálló vállalkozóként folytatott tevékenységi 
időt ír elő. 

62. cikk 

Az ellátások kiszámítása 

(1) Azon tagállam illetékes intézménye, amely tagállam jogszabályai 
az ellátásoknak a korábbi bér vagy szakmai jövedelem összegén alapuló 
kiszámítását írják elő, kizárólag az érintett személy által az említett 
jogszabályok szerint munkavállalóként vagy önálló vállalkozóként foly
tatott legutolsó tevékenysége tekintetében kapott bérét vagy szakmai 
jövedelmét veszi figyelembe. 

▼B 
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(2) Az (1) bekezdést akkor is alkalmazni kell, ha az illetékes intéz
mény által alkalmazott jogszabályok a jövedelem megállapítására egy 
referencia-időszakot határoznak meg, amely az ellátások kiszámításának 
alapjául szolgál, és ha az érintett személy az említett időszak egészében 
vagy egy részében egy másik tagállam jogszabályainak a hatálya alá 
tartozott. 

(3) Az (1) és (2) bekezdéstől eltérve, a 65. cikk (5) bekezdésének a) 
pontja alá tartozó ►M1 munkanélküli személyek ◄ tekintetében a 
lakóhely szerinti intézmény figyelembe veszi az érintett személy által 
abban a tagállamban kapott bért vagy szakmai jövedelmet, amely 
tagállam jogszabályainak hatálya alá tartozott a munkavállalóként 
vagy önálló vállalkozóként végzett legutóbbi tevékenysége során, a 
végrehajtási rendelettel összhangban. 

▼M3 

63. cikk 

A lakóhelyhez kapcsolódó szabályok alóli mentességre vonatkozó 
különös rendelkezések 

E fejezet alkalmazása során a 7. cikket csak a 64., 65. és 65a. cikkben 
meghatározott esetekben és az ott megállapított mértékben lehet alkal
mazni. 

▼B 

64. cikk 

Más tagállamba távozó munkanélküliek 

(1) Az a teljes munkanélküli, aki az illetékes tagállam jogszabályai 
szerint megfelel az ellátásra való jogosultság feltételeinek, és aki munka
keresés céljából egy másik tagállam területére távozik, fenntartja a jogo
sultságát pénzbeli munkanélküli-ellátásokra a következő feltételek és 
korlátozások mellett: 

a) indulását megelőzően a munkanélküli személynek munkakeresőként 
nyilvántartásba kell vetetnie magát az illetékes állam foglalkoztatási 
szolgálatánál, és munkanélkülivé válását követően legalább négy 
héten keresztül a szolgálat rendelkezésére kell állnia. Ugyanakkor 
az illetékes szolgálatok vagy intézmények engedélyezhetik e személy 
távozását a négy hét leteltét megelőzően is; 

b) a munkanélküli személynek munkakeresőként nyilvántartásba kell 
vetetnie magát annak a tagállamnak a foglalkoztatási szolgálatánál, 
amely tagállamban munkát keres, alá kell vetnie magát az ott alkal
mazott ellenőrzésnek, és be kell tartania az említett tagállam jogsza
bályaiban megállapított feltételeket. Ezt a feltételt teljesítettnek kell 
tekinteni a nyilvántartásba vételt megelőző időszakban, ha az érintett 
személy hét napon belül nyilvántartásba veteti magát attól a naptól 
számítva, amikor megszűnt az általa elhagyott állam foglalkoztatási 
szolgálata rendelkezésére állni. Kivételes esetben az illetékes szolgá
latok vagy intézmények ezt az időtartamot meghosszabbíthatják; 

c) az ellátásra való jogosultság három hónapig áll fenn attól a naptól 
számítva, amikor az érintett személy megszűnt az általa elhagyott 
tagállam foglalkoztatási szolgálata rendelkezésére állni, feltéve, 
hogy az ellátások időtartama nem haladja meg az utóbbi tagállam 
jogszabályai szerint neki járó ellátások időtartamát; az illetékes szol
gálatok vagy intézmények ezt a három hónapos időszakot legfeljebb 
hat hónapra hosszabbíthatják meg; 

d) az ellátásokat az illetékes intézmény nyújtja az általa alkalmazott 
jogszabályoknak megfelelően és saját költségére. 

▼B 
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(2) Ha az érintett személy visszatér az illetékes tagállamba azon 
időszak eltelte előtt vagy lejártakor, amely során az (1) bekezdés c) 
pontja szerint ellátásra jogosult, továbbra is jogosult ellátásra az említett 
tagállam jogszabályai alapján. Az érintett személy elveszíti az illetékes 
tagállam jogszabályai szerinti ellátásra való jogosultságot, ha a jogosult
sági időszak lejártát megelőzően vagy lejártakor nem tér vissza oda, 
kivéve, ha az említett jogszabályok rendelkezései kedvezőbbek. Kivé
teles esetben az illetékes szolgálatok vagy intézmények engedélyezhetik 
az érintett személy későbbi visszatérését a jogosultság elvesztése nélkül. 

(3) Kivéve, ha az illetékes tagállam jogszabályai kedvezőbbek, két 
munkavállalási időszak között az (1) bekezdés szerint a leghosszabb 
időszak, amíg az ellátáshoz való jogosultság fenntartható, három hónap; 
az illetékes szolgálatok vagy intézmények ezt az időszakot legfeljebb 
hat hónapra hosszabbíthatják meg. 

(4) Az illetékes tagállam és az érintett személy által munkakeresés 
céljából felkeresett tagállam intézményei és szolgálatai között az infor
mációcseréről, az együttműködésről és a kölcsönös segítségnyújtásról 
szóló rendelkezéseket a végrehajtási rendelet állapítja meg. 

65. cikk 

Munkanélküliek, akik az illetékes tagállamtól eltérő tagállamban 
rendelkeztek lakóhellyel 

(1) Az a részlegesen vagy időszakosan munkanélküli személy, aki a 
legutóbbi munkavállalói vagy önálló vállalkozói tevékenysége során az 
illetékes tagállamtól eltérő tagállamban rendelkezett lakóhellyel, a 
munkáltatója vagy az illetékes tagállam foglalkoztatási szolgálata rendel
kezésére áll. Az ilyen személy az illetékes tagállam jogszabályainak 
megfelelően jogosult ellátásokra, mintha abban a tagállamban rendel
kezne lakóhellyel. Ezeket az ellátásokat az illetékes tagállam intézménye 
biztosítja. 

(2) Az a teljes munkanélküli személy, aki a legutóbbi munkavállalói 
vagy önálló vállalkozói tevékenysége során az illetékes tagállamtól 
eltérő tagállamban rendelkezett lakóhellyel, és aki továbbra is abban a 
tagállamban rendelkezik lakóhellyel, vagy oda visszatér, a lakóhely 
szerinti tagállam foglalkoztatási szolgálatának rendelkezésére áll. A 
64. cikk sérelme nélkül a teljes munkanélküli személy – kiegészítő 
lépésként – azon tagállam foglalkoztatási szolgálatának is rendelkezé
sére állhat, amelyben legutóbb munkavállalóként vagy önálló vállalko
zóként tevékenységet folytatott. 

A határ menti munkavállalók kivételével az a munkanélküli személy, 
aki nem tér vissza a lakóhelye szerinti tagállamba, azon tagállam foglal
koztatási szolgálatának rendelkezésére áll, amely tagállam jogszabálya
inak a hatálya alá legutóbb tartozott. 

(3) A (2) bekezdés első mondatában említett munkanélküli személy 
munkakeresőként nyilvántartásba veteti magát a lakóhelye szerinti 
tagállam illetékes foglalkoztatási szolgálatánál, aláveti magát az annál 
a szolgálatnál szervezett ellenőrzési eljárásnak, és betartja az említett 
tagállam jogszabályaiban megállapított feltételeket. Ha az ilyen személy 
úgy dönt, hogy munkakeresőként abban a tagállamban is nyilvántartásba 
veteti magát, amelyben munkavállalóként vagy önálló vállalkozóként 
legutóbb tevékenykedett, eleget kell tennie az abban az államban alkal
mazandó kötelezettségeknek. 

▼B 
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(4) A (2) bekezdés második mondatának és a (3) bekezdés második 
mondatának a végrehajtását, valamint a lakóhely szerinti tagállam és a 
legutolsó foglalkoztatás szerinti tagállam intézményei és szolgálatai 
közötti információcserére, együttműködésre és kölcsönös segítségnyúj
tásra vonatkozó rendelkezéseket a végrehajtási rendelet állapítja meg. 

(5) a) A (2) bekezdés első és második mondatában említett munka
nélküli személy a lakóhely szerinti tagállam jogszabályainak 
megfelelően jogosult ellátásokra, mintha munkavállalóként 
vagy önálló vállalkozóként folytatott legutóbbi tevékenysége 
során azon tagállam jogszabályainak a hatálya alá tartozott 
volna. Az ellátásokat a lakóhely szerinti intézmény biztosítja. 

b) A határ menti munkavállalók kivételével azonban azok a 
munkavállalók, akik azon tagállam illetékes intézményének 
költségére részesültek ellátásban, amely tagállam jogszabálya
inak a hatálya alá legutóbb tartoztak, a lakóhely szerinti 
tagállamba történő visszatérésükkor először a 64. cikk szerint 
részesülnek ellátásokban, az a) pont szerinti ellátások folyósí
tását pedig felfüggesztik mindaddig, amíg az ilyen személy az 
olyan jogszabályok szerinti ellátásokban részesül, amelyek 
hatálya alá legutóbb tartozott. 

(6) A lakóhely szerinti intézmény az (5) bekezdés szerint biztosított 
ellátásokat továbbra is saját költségén nyújtja. A (7) bekezdésre is figye
lemmel azonban, azon tagállam illetékes intézménye, amely tagállam 
jogszabályainak a hatálya alá a személy legutóbb tartozott, a lakóhely 
szerinti intézmény részére megtéríti az utóbbi intézmény által nyújtott 
ellátások teljes összegét az első három hónapban. A fenti időszak alatt 
nyújtott megtérítés összege nem lehet magasabb, mint a munkanélkü
liség esetén az illetékes tagállam jogszabályai alapján fizetendő összeg. 
Az (5) bekezdés b) pontjában említett esetben a 64. cikk szerint nyújtott 
ellátások időszakát levonják az e bekezdés második mondatában említett 
időszakból. A megtérítés szabályozását a végrehajtási rendelet állapítja 
meg. 

(7) A (6) bekezdésben említett megtérítési időszak azonban öt 
hónapra hosszabbítható, ha az érintett személy az előző 24 hónap 
során legalább 12 hónap szolgálati vagy önálló vállalkozóként folytatott 
tevékenységi időt szerzett abban a tagállamban, amely jogszabályainak a 
hatálya alá legutóbb tartozott, ha az ilyen időszakok a munkanélküli 
ellátásokra jogosítanak. 

(8) A (6) és (7) bekezdés alkalmazásában két vagy több tagállam, 
illetve azok hatáskörrel rendelkező hatóságai előírhatnak más megtérítési 
módszereket is, illetve lemondhatnak a joghatóságuk alá tartozó intéz
mények közötti valamennyi megtérítésről. 

▼M3 

65a. cikk 

A teljes munkanélküli, határ menti önálló vállalkozókra vonatkozó 
különös rendelkezések, amennyiben a lakóhelyük szerinti 
tagállamban nem létezik önálló vállalkozókra kiterjedő 

munkanélküli-ellátási rendszer 

(1) A 65. cikktől eltérve, azoknak a teljes munkanélküli, határ menti 
munkavállalóknak, akik a munkanélküli-ellátás szempontjából legutóbb 
önálló vállalkozóként biztosítási időt vagy önálló vállalkozói tevékeny
ségként elismert időt szereztek lakóhelyük szerinti tagállamtól eltérő 
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tagállamban, és a lakóhelyük szerinti tagállam értesítést küldött arról, 
hogy az önálló vállalkozóknak nincs olyan kategóriája, amelyre kiter
jedne a saját munkanélküli-ellátási rendszere, annak a tagállamnak a 
foglalkoztatási szolgálatainál kell bejelentkezniük, illetve annak a 
tagállamnak a foglalkoztatási szolgálatai számára kell rendelkezésre 
állniuk, amelyben legutóbb önálló vállalkozói tevékenységet folytattak, 
és az utóbbi tagállam jogszabályaiban foglalt feltételeknek továbbra is 
meg kell felelniük, amennyiben ott ellátásért folyamodnak. A teljes 
munkanélküliek ennek kiegészítéseként a lakóhelyük szerinti tagállam 
foglalkoztatási szolgálatai számára is rendelkezésre állhatnak. 

(2) Az (1) bekezdésben említett teljes munkanélküliek a legutóbb 
rájuk vonatkozó jogszabályok szerinti tagállamtól részesülnek ellátásban 
e tagállam jogszabályainak megfelelően. 

(3) Amennyiben az (1) bekezdésben említett teljes munkanélküli 
személy nem kíván a legutóbbi tevékenysége szerinti tagállam foglal
koztatási szolgálatai számára rendelkezésre állni azt követően, hogy 
bejelentkezett, és a lakóhelye szerinti tagállamban kíván munkába állni, 
akkor a 64. cikket értelemszerűen kell alkalmazni, kivéve a 64. cikk (1) 
bekezdésének a) pontját. Az illetékes intézmény meghosszabbíthatja a 
64. cikk (1) bekezdése c) pontjának első részében említett időtartamot 
az ellátásokra való jogosultság lejártáig. 

▼B 

7. FEJEZET 

Előnyugdíjak 

66. cikk 

Ellátások 

A 6. cikket nem alkalmazható, ha az alkalmazandó jogszabályok az 
előnyugdíjakat biztosítási, szolgálati vagy önálló vállalkozóként folyta
tott tevékenységi idők megszerzésétől teszik függővé. 

8. FEJEZET 

Családi ellátások 

67. cikk 

Másik tagállamban lakóhellyel rendelkező családtagok 

Egy személy az illetékes tagállam jogszabályainak megfelelően jogosult 
családi ellátásokra a másik tagállamban lakó családtagjai után is, mintha 
a családtagok is az előbb említett tagállamban rendelkeznének lakóhely
lyel. A nyugdíjas azonban a nyugdíja tekintetében illetékes tagállam 
jogszabályainak megfelelően jogosult családi ellátásokra. 

68. cikk 

Halmozódás esetén alkalmazandó elsőbbségi szabályok 

(1) Ha ugyanazon időszak és ugyanazon családtagok tekintetében 
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egynél több tagállam jogszabályai alapján nyújtanak ellátásokat, a 
következő elsőbbségi szabályokat kell alkalmazni: 

a) a több tagállam által különböző alapokon fizetendő ellátások 
esetében az elsőbbségi sorrend a következő: először a munkavállalói 
vagy önálló vállalkozói tevékenységeken alapuló jogosultságok, 
másodszor a nyugdíj folyósításán alapuló jogosultságok, és végül a 
lakóhely szerint szerzett jogosultságok; 

b) a több tagállam által azonos alapon fizetendő ellátások esetében az 
elsőbbségi sorrendet a következő kiegészítő kritériumok alapján hatá
rozzák meg: 

i. munkavállalói vagy önálló vállalkozói tevékenység alapján 
megnyílt jogosultságok esetében: a gyermekek lakóhelye, feltéve, 
hogy ott ilyen tevékenységet folytatnak, továbbá kiegészítésként, 
megfelelő esetben az összeütköző jogszabályok által előírt ellá
tások közül a legmagasabb összeg. Az utóbbi esetben az ellá
tások költségeit a végrehajtási rendeletben megállapított kritéri
umok szerint megosztják; 

ii. nyugdíjfolyósítás alapján megnyílt jogosultságok esetében: a 
gyermekek lakóhelye, feltéve, hogy az ottani jogszabályok 
szerint nyugdíj fizetendő, továbbá kiegészítésként, megfelelő 
esetben az összeütköző jogszabályok szerint a leghosszabb bizto
sítási vagy tartózkodási idő; 

iii. a lakóhely alapján megnyílt jogosultságok esetében: a gyermekek 
lakóhelye. 

(2) Halmozódó jogosultságok esetében a családi ellátásokat az (1) 
bekezdés szerint elsőbbséget élvezőként kijelölt jogszabályoknak 
megfelelően nyújtják. Az egyéb összeütköző jogszabály(ok)ból adódó 
családi ellátásokra való jogosultságot az előbb említett jogszabályok 
által előírt összegig felfüggesztik, és szükség esetén különbözeti kiegé
szítést nyújtanak az ezt meghaladó összegre. Az ilyen különbözeti 
kiegészítést azonban nem kell biztosítani egy másik tagállamban lakó
hellyel rendelkező gyermekek után, ha a szóban forgó ellátásra való 
jogosultság kizárólag a lakóhelyen alapul. 

(3) Ha a 67. cikk alapján családi ellátások iránti kérelmet nyújtanak 
be azon tagállam illetékes intézményéhez, amelynek a jogszabályait 
alkalmazni kell, de nem az e cikk (1) és (2) bekezdése szerinti 
elsőbbség alapján: 

a) az intézmény haladéktalanul továbbítja a kérelmet azon tagállam 
illetékes intézményéhez, amelynek a jogszabályai az elsőbbség 
alapján alkalmazandók, tájékoztatja az érintett személyt és – a végre
hajtási rendeletnek az ellátások ideiglenes folyósítására vonatkozó 
rendelkezéseinek sérelme nélkül – szükség esetén biztosítja a (2) 
bekezdésben említett különbözeti kiegészítést; 

b) azon tagállam illetékes intézménye, amelynek a jogszabályait az 
elsőbbség alapján alkalmazni kell, a kérelmet úgy kezeli, mintha 
azt közvetlenül hozzá nyújtották volna be, és az ilyen kérelemnek 
az első intézményhez történő benyújtása napját az elsőbbségi intéz
ményhez történő benyújtás napjának tekintik. 
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68a. cikk 

Ellátások nyújtása 

Amennyiben az, akit családtagjai eltartásához ellátásban kell részesíteni, 
e családi ellátásokat nem veszi igénybe, az illetékes intézmény mentesül 
jogi kötelezettségei alól, ha ellátást nyújt azoknak a természetes vagy 
jogi személyeknek, akik vagy amelyek az érintett családtagok eltartá
sáról ténylegesen gondoskodnak a lakóhelyük szerinti tagállami intéz
mény, illetve a lakóhelyük szerinti tagállam illetékes hatósága által e 
célból kijelölt intézmény vagy szerv kérelmére és közvetítésével. 

▼B 

69. cikk 

Kiegészítő rendelkezések 

(1) Ha a 67. és 68. cikk alapján kijelölt jogszabályok szerint az árvák 
részére folyósított kiegészítő vagy különleges családi ellátásokra nem 
szereznek jogosultságot, az ilyen ellátásokat alapértelmezésüknél fogva 
folyósítják, a fent említett jogszabályok szerint szerzett egyéb családi 
ellátásokon felül, annak a tagállamnak a jogszabályai alapján, amelyek 
hatálya alá az elhunyt munkavállaló a leghosszabb időn át tartozott, ha a 
jogosultságot azon jogszabályok szerint szerezték. Ha az ilyen jogsza
bályok szerint nem szereztek jogosultságot, meg kell vizsgálni az ilyen 
jogosultság megszerzésének feltételeit a többi tagállam jogszabályai 
alapján, és az ellátásokat az azon tagállamok jogszabályai szerint szer
zett biztosítási vagy tartózkodási idők hosszának csökkenő sorrendjében 
kell nyújtani. 

(2) A nyugdíj vagy nyugdíjkiegészítés formájában fizetett ellátásokat 
az 5. fejezettel összhangban kell biztosítani és kiszámítani. 

9. FEJEZET 

Különleges, nem járulékalapú pénzbeli ellátások 

70. cikk 

Általános rendelkezések 

(1) Ezt a cikket kell alkalmazni a különleges, nem járulékalapú pénz
beli ellátásokra is, amelyek olyan jogszabályokban kerülnek megálla
pításra amelyek – személyi hatályuk, célkitűzéseik és/vagy a jogosult
ságra vonatkozó feltételeik miatt – a 3. cikk (1) bekezdésében említett 
szociális biztonsági jogszabályok, valamint a szociális segélyezés jelleg
zetességeit egyaránt magukban hordozzák. 

(2) E fejezet alkalmazásában a „különleges, nem járulékalapú pénz
beli ellátás” az az ellátás, amelynek: 

a) célja, hogy: 

i. a 3. cikk (1) bekezdésében említett szociális biztonsági ágak által 
fedezett kockázatok kiegészítő, helyettesítő vagy járulékos fede
zetéül szolgáljon, és az érintett személyeknek minimum megélhe
tési jövedelmet biztosítson az érintett tagállam gazdasági és társa
dalmi helyzetére is figyelemmel; 

vagy 
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ii. a fogyatékossággal élők részére kifejezetten különös védelmet 
biztosítson, szoros kapcsolatban az érintett személy szociális 
környezetével az érintett tagállamban, 

és 

b) amely esetében a finanszírozás kizárólag a kötelező, az általános 
közkiadások fedezésére szolgáló adóbevételből származik, valamint 
az ellátások nyújtásának és kiszámításának feltételei a kedvezménye
zett tekintetében nem függnek semmiféle járulékfizetéstől. A járulé
kalapú ellátások kiegészítésére szolgáló ellátások azonban egyedül 
ezen az alapon nem minősülnek járulékalapú ellátásnak, 

és 

c) amely szerepel a X. melléklet felsorolásában. 

(3) A 7. cikk és e cím más fejezetei nem vonatkoznak az e cikk (2) 
bekezdésében említett ellátásokra. 

(4) A (2) bekezdésben említett ellátások kizárólag abban a 
tagállamban nyújthatók, az ilyen tagállam jogszabályainak megfelelően, 
amelyben az érintett személy lakóhellyel rendelkezik. Az ilyen ellátá
sokat a lakóhely szerint illetékes intézmény nyújtja, saját költségén. 

IV. CÍM 

AZ IGAZGATÁSI BIZOTTSÁG ÉS A TANÁCSADÓ BIZOTTSÁG 

71. cikk 

Az igazgatási bizottság összetétele és működése 

(1) Az ►M3 Európai Bizottság ◄ mellett működő, a szociális 
biztonsági rendszerek koordinációjával foglalkozó igazgatási bizottság 
(a továbbiakban: az igazgatási bizottság) minden egyes tagállam részéről 
egy kormányzati képviselőből áll, akiket szükség esetén szakértő taná
csadók segítenek. Az igazgatási bizottság ülésein az ►M3 Európai 
Bizottság ◄ képviselője tanácsadói minőségben vesz részt. 

▼M3 
(2) Az igazgatási bizottság a Szerződésekben meghatározott minősí
tett többséggel dönt, kivéve saját szabályainak tekintetében, amelyeket a 
tagok kölcsönös megegyezéssel határoznak meg. 

A 72. cikk a) pontjában említett értelmezési kérdésekkel kapcsolatos 
döntéseknek meg kell adni a szükséges nyilvánosságot. 

▼B 
(3) Az igazgatási bizottság részére a titkárságot az ►M3 Európai 
Bizottság ◄ biztosítja. 

72. cikk 

Az igazgatási bizottság feladatai 

Az igazgatási bizottság a következő feladatokat látja el: 

a) foglalkozik az igazgatási jellegű kérdésekkel, és az e rendelet vagy a 
végrehajtási rendelet rendelkezéseiből, illetve az azok szerint 
megkötött megállapodásokból eredő értelmezési kérdésekkel, az érin
tett hatóságok, intézmények és személyek azon jogának sérelme 
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nélkül, hogy a tagállamok jogszabályaiban, valamint e rendeletben 
vagy a Szerződésben előírt eljárást kezdeményezzenek, illetve bíró
ságokhoz forduljanak; 

b) elősegíti a közösségi jog egységes alkalmazását, különösen a tapasz
talatok és a legjobb igazgatási gyakorlatok cseréjének támogatása 
útján; 

c) erősíti és fejleszti a tagállamok és intézményeik közötti együttműkö
dést szociális biztonsági ügyekben, többek között a személyek egyes 
csoportjaira vonatkozó egyedi kérdések figyelembevétele céljából; a 
szociális biztonsági rendszerek koordinációjának területén elősegíti a 
határokon átnyúló együttműködési tevékenységek megvalósítását; 

d) a lehető legnagyobb mértékben ösztönzi az új technológiák alkalma
zását a személyek szabad mozgásának elősegítése céljából, külö
nösen az információcseréhez szükséges eljárások korszerűsítésével, 
és az intézmények közötti információáramlásnak az elektronikus 
eszközökkel történő információcseréhez történő hozzáigazításával, 
figyelembe véve az egyes tagállamokban az adatkezelés fejlődését; 
az igazgatási bizottság elfogadja az adatkezelési szolgáltatásokra 
vonatkozó közös strukturális szabályokat, különösen a biztonságra 
és a szabványok használatára vonatkozókat, és megállapítja az 
ilyen szolgáltatások közös részeinek működtetésére vonatkozó 
rendelkezéseket; 

e) ellátja az e rendelet és a végrehajtási rendelet, illetve az azok szerint 
megkötött megállapodások rendelkezései szerint a hatáskörébe utalt 
egyéb feladatokat; 

f) az ►M3 Európai Bizottság ◄ elé terjeszti a vonatkozó javaslatokat 
a szociális biztonsági rendszerek koordinációjával kapcsolatban, a 
közösségi vívmányok javítása és korszerűsítése érdekében további 
rendeletek kidolgozása vagy a Szerződésben előírt egyéb jogi 
eszközök útján; 

g) megállapítja a tagállamok intézményei által e rendelet alapján vise
lendő költségekkel kapcsolatos elszámolások elkészítése során figye
lembe veendő tényezőket, és elfogadja az ilyen intézmények közötti 
éves elszámolást a 74. cikkben említett könyvvizsgáló bizottság 
jelentése alapján. 

73. cikk 

Adatkezelési Technikai Bizottság 

(1) Az igazgatási bizottság mellett Adatkezelési Technikai Bizottság 
(a továbbiakban: a technikai bizottság) működik. A technikai bizottság 
javaslatot tesz az igazgatási bizottság felé az adatkezelési szolgáltatások 
kiépítésére vonatkozó közös szabályokra, különös tekintettel a bizton
ságra és a szabványok alkalmazására; jelentéseket és indokolással ellá
tott véleményt nyújt be, mielőtt az igazgatási bizottság a 72. cikk d) 
pontja alapján döntést hoz. A technikai bizottság összetételét és munka
módszereit az igazgatási bizottság határozza meg. 

(2) E célból a technikai bizottság: 

a) összegyűjti az irányadó technikai dokumentumokat, és elkészíti a 
feladatainak végrehajtásához szükséges tanulmányokat és más 
munkákat; 
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b) az igazgatási bizottság részére benyújtja az (1) bekezdésben említett 
jelentéseket és indoklással ellátott véleményeket; 

c) végrehajtja az igazgatási bizottság által a hatáskörébe utalt ügyekre 
vonatkozó minden más feladatot és tanulmányt; 

d) adatkezelési szolgáltatások alkalmazásával biztosítja a közösségi 
kísérleti projektek és – a Közösség részéről – az adatkezelési szol
gáltatásokat használó operációs rendszerek irányítását. 

74. cikk 

A könyvvizsgáló bizottság 

(1) Az igazgatási bizottság mellett egy könyvvizsgáló bizottság 
működik. A könyvvizsgáló bizottság összetételét és munkamódszereit 
az igazgatási bizottság határozza meg. 

A könyvvizsgáló bizottság: 

a) ellenőrzi a tagállamok által benyújtott éves átlagköltségek meghatá
rozásának és kiszámításának módszerét; 

b) összegyűjti a szükséges adatokat, és elvégzi az egyes tagállamok 
éves követelés-kimutatásainak megállapításához szükséges számítá
sokat; 

c) rendszeresen beszámol az igazgatási bizottságnak e rendelet, vala
mint a végrehajtási rendelet végrehajtásának eredményeiről, külö
nösen azok pénzügyi vonatkozásai tekintetében; 

d) biztosítja az igazgatási bizottság által a 72. cikk g) pontja alapján 
meghozandó döntésekhez szükséges adatokat és jelentéseket; 

e) megteszi esetleges releváns javaslatait az igazgatási bizottság felé, 
beleértve az e rendeletre vonatkozókat, az a), b) és c) ponttal kapcso
latban; 

f) elvégzi az igazgatási bizottság által elé terjesztett ügyekkel kapcso
latos összes munkát, tanulmányt és feladatot. 

75. cikk 

A szociális biztonsági rendszerek koordinációjával foglalkozó 
tanácsadó bizottság 

(1) Létrejön a szociális biztonsági rendszerek koordinációjával foglal
kozó tanácsadó bizottság (a továbbiakban: tanácsadó bizottság), 
amelynek tagjai az egyes tagállamokból: 

a) a kormány egy képviselője; 

b) a szakszervezetek egy képviselője; 

c) a munkáltatói szervezetek egy képviselője. 

A fent említett csoportokba minden tagállam esetében egy póttagot 
neveznek ki. 

A tanácsadó bizottság tagjait és póttagjait a Tanács nevezi ki. A taná
csadó bizottság elnöke az ►M3 Európai Bizottság ◄ képviselője. A 
tanácsadó bizottság megállapítja eljárási szabályzatát. 
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(2) A tanácsadó bizottságnak az ►M3 Európai Bizottság ◄ vagy 
az igazgatási bizottság felkérésére vagy saját kezdeményezésére joga 
van: 

a) megvizsgálni a szociális biztonsági rendszerek koordinációjára 
vonatkozó közösségi rendelkezések különösen a személyek egyes 
csoportjai tekintetében történő végrehajtásából eredő általános kérdé
seket vagy elvi kérdéseket vagy problémákat; 

b) az ilyen ügyekre vonatkozó véleményt kialakítani az igazgatási 
bizottság számára, és javaslatokat tenni az említett rendelkezések 
felülvizsgálatára. 

V. CÍM 

VEGYES RENDELKEZÉSEK 

76. cikk 

Együttműködés 

(1) A tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságai minden informá
ciót közölnek egymással a következőkről: 

a) az e rendelet végrehajtása érdekében tett intézkedések; 

b) jogszabályaik olyan változásai, amelyek befolyásolhatják e rendelet 
végrehajtását. 

(2) E rendelet alkalmazásában a tagállamok hatóságai és intézményei 
kölcsönösen segítik egymást, és úgy járnak el, mintha saját jogszabá
lyaikat hajtanák végre. Az említett hatóságok és intézmények által nyúj
tott igazgatási segítségnyújtás általában díjmentes. Az igazgatási 
bizottság azonban megállapíthatja a megtérítendő kiadások jellegét és 
azt az összeghatárt, amely felett a megtérítés igénybe vehető. 

(3) A tagállamok hatóságai és intézményei e rendelet végrehajtása 
érdekében egymással és az érintett személyekkel vagy azok képviselő
ivel közvetlen kapcsolatot tarthatnak fenn. 

(4) Az e rendelet hatálya alá tartozó intézmények és személyek köte
lesek egymást kölcsönösen tájékoztatni, és egymással együttműködni a 
rendelet helyes végrehajtásának biztosítása céljából. 

Az intézmények a helyes igazgatás elvének megfelelően kötelesek 
ésszerű időn belül válaszolni minden megkeresésre, és ezzel összefüg
gésben kötelesek az érintett személyeket ellátni minden olyan informá
cióval, amely az e rendelet által rájuk ruházott jogok gyakorlásához 
szükséges. 

Az érintett személyek kötelesek a lehető leghamarabb értesíteni az ille
tékes tagállamok és a lakóhely szerinti tagállamok intézményeit a 
személyi vagy családi helyzetükben bekövetkezett minden olyan válto
zásról, amely befolyásolja az e rendelet szerint az ellátásokra való jogo
sultságukat. 

(5) A (4) bekezdés harmadik albekezdésében megállapított tájékozta
tási kötelezettség tiszteletben tartásának elmulasztása a nemzeti jog 
szerinti arányos intézkedések alkalmazását vonhatja maga után. Mind
azonáltal ezek az intézkedések egyenértékűek a hazai jog szerint 
hasonló helyzetekben alkalmazandó intézkedésekkel, és az igénylők 
számára nem tehetik lehetetlenné, illetve túlzottan bonyolulttá az e 
rendelet által rájuk ruházott jogok gyakorlását. 
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(6) Az e rendelet értelmezésével vagy alkalmazásával kapcsolatos 
olyan nehézségek esetén, amelyek egy, a hatálya alá tartozó személy 
jogait veszélyeztethetik, az illetékes tagállam vagy az érintett személy 
lakóhelye szerinti tagállam intézménye kapcsolatba lép az érintett 
tagállam(ok) intézményével (intézményeivel). Ha ésszerű időn belül 
nem sikerül megoldást találni, az érintett hatóságok kérhetik az igazga
tási bizottság beavatkozását. 

(7) Egy tagállam hatóságai, intézményei és bíróságai nem utasíthatják 
el a hozzájuk benyújtott kérelmeket vagy egyéb dokumentumokat azon 
az alapon, hogy azokat egy másik tagállamnak a Szerződés 290. cikkével 
összhangban a közösségi intézmények egyik hivatalos nyelveként 
elismert hivatalos nyelvén készítették. 

77. cikk 

Személyes adatok védelme 

(1) Ha e rendelet vagy a végrehajtási rendelet értelmében egy 
tagállam hatóságai vagy intézményei személyes adatokat közölnek egy 
másik tagállam hatóságaival vagy intézményeivel, az ilyen közlésre a 
küldő tagállam adatvédelmi jogszabályai vonatkoznak. A fogadó 
tagállam hatósága vagy intézménye részéről történt minden közlésre, 
valamint az említett tagállam által közölt adatok tárolására, megváltoz
tatására és megsemmisítésére a fogadó tagállam adatvédelmi jogszabá
lyai vonatkoznak. 

(2) Az e rendelet és a végrehajtási rendelet alkalmazásához szükséges 
adatokat egyik tagállamból egy másik tagállamba a személyes adatok 
kezelése és szabad mozgása tekintetében a természetes személyek védel
méről szóló közösségi rendelkezésekkel összhangban kell továbbítani. 

78. cikk 

Adatkezelés 

(1) A tagállamok progresszív módon használják az új technológiákat 
az e rendelet és a végrehajtási rendelet alkalmazásához szükséges adatok 
cseréje, kezelése és az azokhoz történő hozzáférés céljából. Az 
►M3 Európai Bizottság ◄ támogatást nyújt a közös érdekű tevékeny
ségekhez, amint a tagállamok létrehozzák az ilyen adatkezelési szolgál
tatásokat. 

(2) Az egyes tagállamok felelősek az adatkezelési szolgáltatások saját 
részükről, a személyes adatok kezelése és szabad mozgása tekintetében 
a természetes személyek védelméről szóló közösségi rendelkezéseknek 
megfelelően történő irányításáért. 

(3) Az e rendelettel és a végrehajtási rendelettel összhangban egy 
intézmény által küldött vagy kiadott elektronikus dokumentum nem 
utasítható vissza egy másik tagállam bármely hatósága vagy intézménye 
által azon az alapon, hogy azt elektronikus úton kapták, ha a fogadó 
intézmény kinyilvánította, hogy képes elektronikus dokumentumokat 
fogadni. Az ilyen dokumentumok megjelenítése és rögzítése az eredeti 
dokumentum, illetve az általa érintett információ helyes és pontos 
megjelenítésének számít feltéve, hogy nincs bizonyíték az ellenkezőjére. 
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(4) Az elektronikus dokumentum akkor tekinthető érvényesnek, ha a 
rögzítéséhez használt számítógépes rendszer megfelelő biztonsági 
elemeket tartalmaz ahhoz, hogy a rögzített anyag módosítását, felfedé
sét, vagy az ahhoz való jogtalan hozzáférést meg lehessen akadályozni. 
Lehetőséget kell teremteni a rögzített információ bármikori megjeleníté
sére azonnal olvasható formában. Ha egy szociális biztonsági intézmény 
elektronikus dokumentumot továbbít egy másik intézménybe, megfelelő 
biztonsági intézkedéseket kell hozni a személyes adatok kezelése és 
szabad mozgása tekintetében a természetes személyek védelméről 
szóló közösségi rendelkezésekkel összhangban. 

79. cikk 

A szociális biztonság területén végzett tevékenységek finanszírozása 

E rendelettel és a végrehajtási rendelettel kapcsolatban az 
►M3 Európai Bizottság ◄ részben vagy egészben finanszírozhatja a 
következőket: 

a) a tagállamok szociális biztonsági hatóságai és intézményei közötti 
információcsere –különösen az elektronikus adatcsere – javítására 
irányuló tevékenységek; 

b) az e rendelet hatálya alá tartozó személyek és képviselőik részére az 
e rendeletből származó jogaikról és kötelezettségeikről szóló infor
máció nyújtását célzó bármely egyéb tevékenység, a legmegfelelőbb 
eszközök használatával. 

80. cikk 

Mentességek 

(1) Egy tagállam jogszabályai alkalmazásában bemutatandó iratok és 
okmányok tekintetében e tagállam jogszabályaiban előírt adó-, bélyeg
illeték-, eljárási vagy bejegyzési illetékmentességet vagy csökkentést ki 
kell terjeszteni a más tagállamok jogszabályai, illetve e rendelet alkal
mazásában bemutatandó hasonló iratokra és okmányokra is. 

(2) Az e rendelet alkalmazásában bemutatandó nyilatkozatok, okmá
nyok és iratok mentesek a diplomáciai vagy konzuli hatóságok általi 
hitelesítéstől. 

81. cikk 

Igények, nyilatkozatok vagy fellebbezések 

Azt az igényt, nyilatkozatot vagy fellebbezést, amelyet egy tagállam 
jogszabályainak alkalmazásában e tagállam hatóságához, intézményéhez 
vagy bíróságához meghatározott időn belül be kellett volna nyújtani, el 
kell fogadni, ha azokat az előírt határidőn belül egy másik tagállam 
hasonló hatóságához, intézményéhez vagy bíróságához benyújtották. 
Ez esetben az a hatóság, intézmény vagy bíróság, amelyhez az igény, 
nyilatkozat vagy fellebbezés beérkezik, késedelem nélkül, közvetlenül 
vagy az érintett tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságainak közve
títésével továbbítja azt az először említett tagállam hatáskörrel rendel
kező hatósága, intézménye vagy bírósága számára. Az ilyen igény, 
nyilatkozat vagy fellebbezés hatáskörrel rendelkező hatósághoz, intéz
ményhez vagy bírósághoz történő benyújtása napjának azt a napot kell 
tekinteni, amelyik napon azt a másodszor említett tagállam hatóságához, 
intézményéhez vagy bíróságához benyújtották. 
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82. cikk 

Orvosi szakvélemény 

Egy tagállam jogszabályaiban előírt orvosi szakvéleményeket az ille
tékes intézmény kérelmére más tagállamokban is el lehet készíteni az 
igénylő vagy az ellátásra jogosult személy lakóhelye vagy tartózkodási 
helye szerinti intézmény által, a végrehajtási rendeletben megállapított 
vagy az érintett tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságai közötti 
megállapodásban rögzített feltételek szerint. 

83. cikk 

A jogszabályok végrehajtása 

Az egyes tagállamok jogszabályainak végrehajtására vonatkozó különös 
szabályokat a XI. melléklet tartalmazza. 

84. cikk 

A járulékok beszedése és az ellátások visszatérítése 

(1) Az egyik tagállam intézményének járó járulékok beszedése és az 
egyik tagállam intézménye által nyújtott, de nem járó ellátások vissza
térítése végrehajtható egy másik tagállamban az utóbbi tagállam 
megfelelő intézményének járó járulékok beszedésére és a jogosulatlanul 
felvett ellátások visszatérítésére vonatkozó eljárásoknak megfelelően és 
az alkalmazandó garanciák és kiváltságok alapján. 

(2) A bíróságoknak és közigazgatási hatóságoknak a járulékok, 
kamat és egyéb díjak beszedésére, illetve az egyik tagállam jogszabályai 
szerint jogosulatlanul felvett ellátások visszatérítésére vonatkozó végre
hajtható határozatait el kell ismerni, és végre kell hajtani a másik 
tagállam illetékes intézményének kérelmére, az utóbbi tagállam jogsza
bályaiban megállapított korlátokon belül és eljárásoknak megfelelően, 
valamint a hasonló határozatokra alkalmazandó egyéb eljárások szerint. 
Ezeket a határozatokat végrehajthatónak kell tekinteni az említett 
tagállamban, ha azt annak a tagállamnak a jogszabályai és egyéb eljá
rásai megkövetelik. 

(3) Az egyik tagállam intézményének követelései egy másik 
tagállamban zajló végrehajtási, csőd- vagy elszámolási eljárásokban 
ugyanazon kiváltságokat élvezik, mint amilyeneket az utóbbi tagállam 
jogszabályai a hasonló követelésekre megállapítottak. 

(4) Az e cikk végrehajtására vonatkozó eljárást, a költségek megtérí
tésével együtt, a végrehajtási rendelet vagy – szükség esetén és kiegé
szítő intézkedésként – a tagállamok közötti megállapodások szabályoz
zák. 

85. cikk 

Az intézmények jogai 

(1) Ha egy személy egy tagállam jogszabályai szerint egy másik 
tagállamban bekövetkezett eseményekből eredő kár tekintetében ellá
tásban részesül, az ellátások nyújtására kötelezett intézmény jogaira a 
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kártérítésre kötelezett harmadik személlyel szemben a következő szabá
lyok vonatkoznak: 

a) ha az ellátások nyújtására kötelezett intézményt az általa alkalmazott 
jogszabályok értelmében a kedvezményezettnek a harmadik személy
lyel szemben fennálló jogaival ruházzák fel, ezt a jogátruházást az 
egyes tagállamok elismerik; 

b) ha az ellátások nyújtására kötelezett intézmény közvetlen jogokkal 
rendelkezik a harmadik személlyel szemben, e jogokat az egyes 
tagállamok elismerik. 

(2) Ha egy személy egy tagállam jogszabályai szerint egy másik 
tagállamban bekövetkezett eseményekből eredő kár tekintetében ellá
tásban részesül, az említett személy vagy az illetékes intézmény tekin
tetében az említett jogszabályok azon rendelkezéseit kell alkalmazni, 
amelyek meghatározzák azokat az eseteket, amikor a munkáltatók 
vagy alkalmazottaik polgári jogi felelősségét ki kell zárni. 

Az (1) bekezdést kell alkalmazni az ellátások nyújtására kötelezett intéz
mény munkáltatókkal vagy azok alkalmazottaival szemben fennálló 
jogaira is, ha felelősségük nem zárható ki. 

(3) Ha a 35. cikk (3) bekezdésével, illetve a 41. cikk (2) bekezdé
sével összhangban két vagy több tagállam vagy azok hatáskörrel rendel
kező hatóságai megállapodást kötöttek arról, hogy a joghatóságuk alá 
tartozó intézmények lemondanak az egymás közötti megtérítésekről, 
vagy ha a megtérítés nem függ a ténylegesen nyújtott ellátások össze
gétől, a felelős harmadik személlyel szembeni jogokra a következő 
szabályokat kell alkalmazni: 

a) ha a lakóhely vagy ideiglenes tartózkodási hely szerinti tagállam 
intézménye a területén bekövetkezett kár után ellátást nyújt egy 
személy részére, az ilyen intézmény az általa alkalmazott jogszabá
lyok rendelkezéseivel összhangban jogátruházást gyakorol, vagy 
közvetlen keresetet indít a kár megtérítésére kötelezett harmadik 
személlyel szemben; 

b) az a) pont alkalmazásában: 

i. az ellátásokban részesülő személyt úgy kell tekinteni, mintha a 
lakóhely vagy ideiglenes tartózkodási hely szerinti intézménynél 
lenne biztosítva, 

és 

ii. az említett intézményt kell az ellátások biztosításáért felelős intéz
ménynek tekinteni; 

c) az (1) és (2) bekezdés alkalmazandó marad az olyan ellátásokra 
nézve, amelyek nem tartoznak a lemondásról szóló megállapodás 
vagy olyan megtérítés hatálya alá, amely nem függ a ténylegesen 
nyújtott ellátások összegétől. 

86. cikk 

Kétoldalú megállapodások 

Az egyrészről Luxemburg és másrészről Franciaország, Németország és 
Belgium közötti kapcsolatok tekintetében a 65. cikk (7) bekezdésében 
említett időszak alkalmazása és tartama kétoldalú megállapodások 
megkötésének függvénye. 
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VI. CÍM 

ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

87. cikk 

Átmeneti rendelkezések 

(1) Ez a rendelet az alkalmazását megelőző időszakra vonatkozóan 
nem keletkeztet jogot. 

(2) E rendelet hatálybalépése előtt egy tagállam jogszabályai szerint 
szerzett biztosítási, szükség esetén szolgálati, önálló vállalkozóként foly
tatott tevékenységi vagy tartózkodási időt figyelembe kell venni az e 
rendelet szerinti ellátásra való jogosultság meghatározásánál. 

(3) Az (1) bekezdés rendelkezéseire is figyelemmel, e rendelet szerint 
jogosultság keletkezik arra az eseményre vonatkozóan is, amely e rende
letnek az érintett tagállamban történő alkalmazását megelőző időszakban 
következett be. 

(4) Azt az ellátást, amelyet az érintett személy állampolgársága vagy 
lakóhelye miatt nem állapítottak meg, vagy amelyet felfüggesztettek, az 
érintett személy kérelmére a rendeletnek az érintett tagállamban való 
alkalmazásától folyósítani kell, feltéve, hogy az előzőleg meghatározott 
jogosultságokat egy összegben nem váltották meg. 

(5) Azon személy jogosultságait, akinek e rendeletnek egy 
tagállamban történő alkalmazását megelőzően nyugdíjat folyósítottak, 
az érintett személy kérelmére e rendelet figyelembevételével felül 
lehet vizsgálni. 

(6) Ha a (4) és (5) bekezdésben említett kérelmet a rendeletnek egy 
tagállamban történő alkalmazása napjától számított két éven belül 
nyújtják be, az e rendelet szerint szerzett jogosultságok ettől az 
időponttól hatályosak, és más tagállamok jogszabályainak e jogosultság 
elvesztésére vagy elévülésére vonatkozó rendelkezései az érintett 
személlyel szemben nem érvényesíthetők. 

(7) Ha a (4) vagy az (5) bekezdésben említett kérelmet a rendeletnek 
az érintett tagállamban való alkalmazása napjától számított két éven túl 
nyújtják be, a nem elveszett és nem elévült jogosultságok a kérelem 
benyújtásának napjától hatályosak, más tagállamok jogszabályainak 
kedvezőbb rendelkezéseire is figyelemmel. 

▼M1 
(8) Ha egy személy e rendelet következtében az 1408/71/EGK 
rendelet II. címével összhangban megállapítottól eltérő tagállam jogsza
bályainak 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, kivéve, ha az érintett 
személy kérelmezi, hogy az e rendelet alapján alkalmazandó jogszabá
lyok hatálya alá tartozzon. A kérelmet attól a naptól számított három 
hónapon belül kell benyújtani, hogy ezt a rendeletet alkalmazzák annak 
a tagállamnak az illetékes intézményére, amelynek jogszabályai e 
rendelet alapján alkalmazandók, ha az érintett személynek az említett 
tagállam jogszabályai alá kell tartoznia e rendelet alkalmazásának napjá
tól. Ha a kérelmet a kijelölt határidőn túl nyújtják be, az alkalmazandó 
jogszabályváltozás a következő hónap első napján történik meg.; 
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(9) E rendelet 55. cikkét csak azokra a nyugdíjakra kell alkalmazni, 
amelyek e rendelet alkalmazásának napján nem tartoznak az 
1408/71/EGK rendelet 46c. cikkének hatálya alá. 

(10) A 65. cikk (2) és (3) bekezdése második mondatának rendelke
zéseit e rendelet alkalmazásának napjától számított legkésőbb két éven 
belül alkalmazni kell Luxemburgban. 

▼M1 
(10a) A III. melléklet Észtországra, Spanyolországra, Olaszországra, 
Litvániára, Magyarországra és Hollandiára 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 
rendelkezések végrehajtásának abszolút és relatív értelemben vett jelen
tőségét, gyakoriságát, mértékét és költségeit. A jelentés felméri továbbá 
a rendelkezések esetleges hatályon kívül helyezésének hatásait azon 
tagállamok esetében, amelyek a (10a) bekezdésben említett határidőt 
követően még szerepelnek a mellékletben. E jelentés fényében a 
Bizottság határoz arról, hogy javaslatot tesz-e a lista felülvizsgálatára, 
azzal az elvi céllal, hogy a lista hatályon kívül kerüljön, hacsak az 
igazgatási bizottság jelentése meggyőző bizonyítékkal nem szolgál 
arra, hogy az nem célszerű.; 

▼B 
(11) A tagállamok biztosítják a megfelelő tájékoztatást a jogok és 
kötelezettségek tekintetében az e rendelet és a végrehajtási rendelet 
által bevezetett változásokról. 

▼M3 

87a. cikk 

A 465/2012/EU rendelet alkalmazására vonatkozó átmeneti 
rendelkezés 

(1) Ha a 465/2012/EU rendelet hatálybalépésének eredményeképpen 
egy személy - e rendelet II. címével összhangban - olyan tagállam 
jogszabályainak hatálya alá tartozik, amely eltér attól, amelyhez a 
hatálybalépést megelőzően tartozott, az adott személyre továbbra is a 
tagállamnak az ezen időpont előtt alkalmazandó jogszabályait kell alkal
mazni, amíg az adott helyzet változatlan marad, de legfeljebb a 
465/2012/EU rendelet hatálybalépését követő 10 éves átmeneti 
időszakra. Az ilyen személy kérheti, hogy az átmeneti időszak többé 
ne legyen rá nézve alkalmazandó. E kérelmet a lakóhely szerinti 
tagállam hatáskörrel rendelkező hatósága által kijelölt intézményhez 
kell benyújtani. A 2012. szeptember 29-ig benyújtott kérelmek 2012. 
június 28-án válnak hatályossá. A 2012. szeptember 29. után benyújtott 
kérelmek a benyújtásukat követő hónap első napján válnak hatályossá. 

(2) Az igazgatási bizottság legkésőbb 2014. június 29-ig értékeli az e 
rendelet 65a. cikkében meghatározott rendelkezések végrehajtását, és 

▼B 
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jelentést nyújt be alkalmazásukról. E jelentés alapján az Európai 
Bizottság adott esetben javaslatokat terjeszthet elő az említett rendelke
zések módosítása céljából. 

▼B 

88. cikk 

A mellékletek naprakésszé tétele 

E rendelet mellékleteit rendszeresen felül kell vizsgálni. 

89. cikk 

Végrehajtási rendelet 

Az e rendelet végrehajtására vonatkozó eljárást egy további rendelet 
állapítja meg. 

90. cikk 

Hatályon kívül helyezés 

(1) Az 1408/71/EGK tanácsi rendelet e rendelet hatálybalépésének 
napjától hatályát veszti. 

Az 1408/71/EGK rendelet azonban hatályban marad és továbbra is 
joghatással bír a következők alkalmazásában: 

a) az 1408/71/EGK és az 574/72/EGK rendelet rendelkezéseinek vala
mely harmadik ország e rendelkezések által pusztán állampolgár
ságuk okán nem érintett állampolgáraira való kiter jesztéséről szóló, 
2003. május 14-i 859/2003/EK tanácsi rendelet ( 1 ), amíg az említett 
rendeletet nem helyezik hatályon kívül, vagy nem módosítják; 

b) Grönland tekintetében a migráns munkavállalók szociális biztonsá
gára vonatkozó közösségi szabályok technikai kiigazításainak 
megállapításáról szóló, 1985. június 13-i 1661/85/EGK tanácsi 
rendelet ( 2 ), amíg az említett rendeletet nem helyezik hatályon kívül, 
vagy nem módosítják; 

c) az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás ( 3 ), és az 
egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Svájci 
Államszövetség közötti, a személyek szabad mozgásáról szóló 
megállapodás ( 4 ) és más megállapodások, amelyek hivatkoznak az 
1408/71/EGK rendeletre, amíg az említett megállapodásokat e 
rendelet fényében nem módosítják. 

(2) A Közösségen belül mozgó munkavállalók és önálló vállalkozók 
kiegészítő nyugdíjra való jogosultságának védelméről szóló, 1998. 
június 29-i 98/49/EK tanácsi irányelvben ( 5 ) az 1408/71/EGK rendeletre 
való hivatkozásokat erre a rendeletre való hivatkozásoknak kell tekin
teni. 

▼M3 
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( 4 ) HL L 114., 2002.4.30., 6. o. A legutóbb az EU–Svájc Bizottság 2/2003 

határozatával (HL L 187., 2003.7.26., 55. o.) módosított megállapodás. 
( 5 ) HL L 209., 1998.7.25., 46. o.



 

91. cikk 

Hatálybalépés 

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését 
követő huszadik napon lép hatályba. 

Ezt a rendeletet a végrehajtási rendelet hatálybalépésének napjától kell 
alkalmazni. 

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó 
valamennyi tagállamban. 

▼B 
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I. MELLÉKLET 

TARTÁSDÍJ MEGELŐLEGEZÉSE ÉS KÜLÖNLEGES SZÜLÉSI ÉS 
ÖRÖKBEFOGADÁSI TÁMOGATÁSOK 

(az 1. cikk z) pontja) 

I. Tartásdíj megelőlegezése 

▼M1 
BELGIUM 

▼B 
Tartásdíj megelőlegezése a Pénzügyminisztériumon belüli tartásdíj-fizetési 
szolgálat létrehozásáról szóló 2003. február 21-i törvény szerint. 

▼M1 
BULGÁRIA 

Az állam által fizetett tartásdíjak a családjogi törvény 92. cikke szerint. 

DÁNIA 

▼B 
A gyermektartásdíj megelőlegezése a gyermekgondozási ellátásokról szóló 
törvényben megállapítva. 

A gyermektartásdíj megelőlegezése egységes szerkezetbe foglalva a 2002. 
szeptember 11-i 765. számú törvénnyel. 

▼M1 
NÉMETORSZÁG 

▼B 
Tartásdíj megelőlegezése a tartásdíj megelőlegezéséről szóló 1979. július 23-i 
német törvény szerint (Unterhaltsvorschussgesetz). 

▼M1 
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. 

FRANCIAORSZÁG 

▼B 
Családi támogatás fizetése olyan gyermek részére, akinek az egyik vagy 
mindkét szülője elmulasztja tartási kötelezettségeit vagy a bírósági hatá
rozatban megállapított tartásdíj megfizetését, illetve nem képes eleget tenni 
azoknak. 

▼M5 
HORVÁTORSZÁG 

A családjogi törvény (OG 116/03, módosítva) szerinti ideiglenes tartási köte
lezettség alapján a szociális jóléti központok által fizetett tartásdíj ideiglenes 
megelőlegezése. 

▼M1 
LITVÁNIA 

A Gyermektartásdíj-alapból fizetendő tartásdíj a Gyermektartásdíj-alapról 
szóló törvény szerint. 

LUXEMBURG 

Tartásdíjak megelőlegezése és beszedése az 1980. július 26-i törvény szerint. 

AUSZTRIA 

▼B 
Tartásdíj megelőlegezése a gyermektartásdíj előlegeinek kifizetéséről szóló 
szövetségi törvény szerint (Unterhaltsvorschussgesetz 1985 – UVG). 

▼B 
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LENGYELORSZÁG 

A Tartásdíjalapból nyújtott juttatás a tartásdíjra jogosult személyeknek nyúj
tott támogatásról szóló törvény szerint. 

PORTUGÁLIA 

▼B 
Tartásdíj megelőlegezése (1998. november 19-i 75/98 törvény a kiskorúak 
tartásának garantálásáról). 

▼M1 
SZLOVÉNIA 

Tartásdíj pótlása a Szlovén Köztársaság 2006. július 25-i állami garancia- és 
tartásdíjalapról szóló törvényével összhangban. 

SZLOVÁKIA 

Póttartásdíj a későbbi jogszabályok által módosított, helyettes tartásdíjról 
szóló 452/2004. sz. Coll. törvény szerint. 

FINNORSZÁG 

▼B 
Tartásdíj a gyermektartásdíj biztosításáról szóló törvény szerint (671/1998). 

▼M1 
SVÉDORSZÁG 

▼B 
Tartásdíj a tartási támogatásról szóló törvény szerint (1996:1030). 

II. Különleges szülési és örökbefogadási támogatások 

▼M1 
BELGIUM 

▼B 
Szülési támogatás és örökbefogadási juttatás. 

▼M1 
BULGÁRIA 

Átalányösszegű anyasági támogatás (Gyermekekre vonatkozó családi támoga
tásokról szóló törvény). 

CSEH KÖZTÁRSASÁG 

Szülési támogatás. 

ÉSZTORSZÁG 

a) Szülési juttatás; 

b) Örökbefogadási támogatás. 

SPANYOLORSZÁG 

Egyszeri szülési és örökbefogadási támogatás. 

FRANCIAORSZÁG 

▼B 
Szülési vagy örökbefogadási juttatások a „kisgyermekkori ellátások” részeként 
►M1 , kivéve, ha olyan személynek fizetik ki, aki a 12. vagy 16. cikk 
szerint továbbra is a francia jogszabályok hatálya alá tartozik ◄. 

▼M5 
HORVÁTORSZÁG 

Egyszeri pénzbeli ellátás újszülött gyermek esetén, az anyasági és szülői 
ellátásokról szóló törvény alapján (OG 85/08, módosítva). 

Egyszeri pénzbeli ellátás örökbe fogadott gyermek esetén, az anyasági és 
szülői ellátásokról szóló törvény alapján (OG 85/08, módosítva). 

▼M1 
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A helyi és regionális önkormányzatokról szóló rendeletekben előírt egyszeri 
pénzbeli ellátás újszülött vagy örökbe fogadott gyermek esetén, az anyasági és 
szülői ellátásokról szóló törvény (OG 85/08, módosítva) 59. cikke alapján. 

▼M1 
LETTORSZÁG 

a) Szülési juttatás; 

b) Örökbefogadási támogatás. 

LITVÁNIA 

Átalányösszegű gyermektámogatás. 

LUXEMBURG 

▼B 
Terhességi támogatások. 

Szülési támogatások. 

▼M1 
MAGYARORSZÁG 

Anyasági ellátás. 

LENGYELORSZÁG 

Egyszeri szülési juttatás (a családi ellátásokról szóló törvény). 

ROMÁNIA 

a) Szülési juttatás; 

b) Babakelengye az újszülöttek számára. 

SZLOVÉNIA 

Szülési támogatás. 

SZLOVÁKIA 

a) Szülési juttatás; 

b) A szülési juttatás kiegészítése. 

FINNORSZÁG 

▼B 
Anyasági csomag, anyasági átalányösszegű juttatás és segély átalányösszeg 
formájában a nemzetközi örökbefogadás költségeinek kiegyenlítése céljából, 
az anyasági juttatásról szóló törvény szerint. 

▼M5 
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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 egyez
ményeknek a tagállamok között továbbra is alkalmazandó rendelkezéseit. Ez 
érvényes például a harmadik országokban szerzett biztosítási idők beszámítására 
vonatkozó rendelkezéseket előíró egyezményekből származó tagállami kötelezett
ségekre is. 

A szociális biztonsági egyezmények továbbra is alkalmazandó rendelkezései: 

BELGIUM–NÉMETORSZÁG 

Az 1957. december 7-i általános egyezmény ugyanazon a napon kelt záró jegy
zőkönyvének 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) bekezdé
sének b) pontja (a Bulgária és a volt Német Demokratikus Köztársaság között 
létrejött egyezményeknek az 1996-os évet megelőzően már nyugdíjban részesült 
személyek tekintetében való fenntartása). 

▼M5 
BULGÁRIA–HORVÁTORSZÁG 

A 2003. július 14-i szociális biztonsági egyezmény 35. cikkének (3) bekezdése 
(az 1957. december 31-ét megelőzően szerzett biztosítási idők elismerése azon 
szerződő állam költségére, amelynek a területén volt a biztosított személy lakó
helye 1957. december 31-én). 

▼M1 
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) bekez
dése (az 1957. december 31. előtt szerzett 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 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 szerzett biztosítási idők kiszámítása azon személyeket illetően, akik 
ezen időkre vonatkozóan 2002. szeptember 1-jén a másik szerződő államtól, 
annak területén lakóhelyet létesítve már részesültek nyugdíjban). 

CSEH KÖZTÁRSASÁG–CIPRUS 

Az 1999. január 19-i szociális biztonsági egyezmény 32. cikkének (4) bekezdése 
(amely meghatározza az 1976. évi vonatkozó egyezmény értelmében a foglalkoz
tatásban töltött időszak kiszámítására vonatkozó hatáskört); e rendelkezés alkal
mazása továbbra is a hatálya alá tartozó személyekre korlátozódik. 

▼M1 
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CSEH KÖZTÁRSASÁG–LUXEMBURG 

A 2000. november 17-i szociális biztonsági egyezmény 52. cikkének (8) bekez
dése (a politikai menekültek nyugdíjbiztosítási 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 vonatkozó hatáskört határozza meg). 

DÁNIA–FINNORSZÁG 

A szociális biztonságról szóló, 2003. augusztus 18-i skandináv egyezmény 
7. cikke (a lakóhely szerinti országba történő költségesebb visszautazást szük
ségessé tevő, más skandináv országban való tartózkodás alatt bekövetkezett 
betegség esetén felmerülő többlet utazási költségek megtérítéséről). 

DÁNIA–SVÉDORSZÁG 

A szociális biztonságról szóló, 2003. augusztus 18-i skandináv egyezmény 
7. cikke (a lakóhely szerinti országba történő költségesebb visszautazást szük
ségessé tevő, más skandináv országban való tartózkodás alatt bekövetkezett 
betegség esetén felmerülő többlet utazási költségek megtérítéséről). 

NÉMETORSZÁG–SPANYOLORSZÁG 

Az 1973. december 4-i szociális biztonsági egyezmény 45. cikkének (2) bekez
dése (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 bizto
sítási 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). 

▼M5 
NÉMETORSZÁG–HORVÁTORSZÁG 

Az 1997. november 24-i szociális biztonsági egyezmény 41. cikke (a másik 
szerződő állam szociális biztonsági rendszere szerint 1956. január 1-jét megelő
zően szerzett jogosultságok elszámolása); e rendelkezés alkalmazása továbbra is a 
hatálya alá tartozó személyekre korlátozódik. 

▼M1 
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). 

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 részesült 
személyek tekintetében való fenntartása). 

▼M1 
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NÉMETORSZÁG–HOLLANDIA 

Az 1951. március 29-i egyezmény 1956. december 21-i 4. kiegészítő megálla
podásának 2. és 3. cikke (a holland munkavállalók által a német társadalombiz
tosítási rendszerben 1940. május 13. és 1945. szeptember 1. között szerzett 
jogosultságok 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 munkanélküli- 
járadékok 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) bekezdé
sének g), h), i) és j) pontja (amely a két országnak a korábbi biztosítási 
esetekre és a szerzett biztosítási időkre vonatkozó hatásköreit állapítja meg); 
e rendelkezés alkalmazása továbbra is a hatálya alá tartozó személyekre korlá
tozódik. 

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 Köztár
saság és Lengyelország között 1957-ben létrejött egyezmény alapján fizetett 
nyugdíjjogosultság fenntartása; a lengyel munkavállalók által a volt Német 
Demokratikus Köztársaság és Lengyelország között 1988-ban létrejött egyez
mény 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 személyek 
tekintetében való fenntartása). 

NÉMETORSZÁG–SZLOVÉNIA 

Az 1997. szeptember 24-i szociális biztonsági egyezmény 42. cikke (a másik 
szerződő állam szociális biztonsági rendszere szerint 1956. január 1-jét megelő
zően 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) bekezdé
sének 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 fenntar
tása; a szerződő államok egyikében szerzett 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 teljesítő civil személyekre alkalmazandó 
jogszabályok). 

▼M1 
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ÍRORSZÁG–EGYESÜLT KIRÁLYSÁG 

A 2004. december 14-i szociális biztonsági megállapodás 19. cikkének (2) bekez
dése (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 alkalmazásának időpontjától számított két 
éven keresztül marad érvényes. 

▼M5 
HORVÁTORSZÁG–OLASZORSZÁG 

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

b) A Horvát Köztársaság és az Olasz Köztársaság közötti 1997. június 27-i 
szociális biztonsági egyezmény 44. 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 említett 
egyezmény hatálya alá tartozó személyekre korlátozódik. 

HORVÁTORSZÁG–MAGYARORSZÁG 

A 2005. február 8-i szociális biztonsági egyezmény 43. cikkének (6) bekezdése 
(az 1956. május 29-ét megelőzően szerzett biztosítási idők elismerése azon szer
ződő állam költségére, amelynek a területén volt a biztosított személy lakóhelye 
1956. május 29-én). 

HORVÁTORSZÁG–AUSZTRIA 

Az 1997. január 16-i szociális biztonsági egyezmény 35. cikke (az 1956. január 
1-jét megelőzően szerzett biztosítási idők kiszámítása); e rendelkezés alkalmazása 
továbbra is a hatálya alá tartozó személyekre korlátozódik. 

HORVÁTORSZÁG–SZLOVÉNIA 

a) Az 1997. április 28-i szociális biztonsági megállapodás 35. cikkének (3) 
bekezdése (a korábbi közös állam jogszabályai alapján bónusz évnek számító 
időszakok elismerése); 

b) Az 1997. április 28-i szociális biztonsági megállapodás 36. és 37. cikke (az 
1991. október 8-át megelőzően szerzett ellátások nyújtása továbbra is annak a 
szerződő államnak a kötelezettsége, amely megítélte őket; az 1991. október 8. 
és az említett megállapodás hatálybalépésének időpontja, azaz 1998. február 
1. között megítélt nyugdíjakat a másik szerződő államban 1998. január 31-ét 
megelőzően szerzett biztosítási idők tekintetében újraszámítják). 

▼M1 
OLASZORSZÁG–SZLOVÉNIA 

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

b) Az 1997. július 7-i szociális biztonsági egyezmény 45. cikkének (3) bekez
dése 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. 

▼M1 
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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 nyugdíjbiztosítási ideinek kiszámítása). 
MAGYARORSZÁG–AUSZTRIA 

Az 1999. március 31-i szociális biztonsági egyezmény 36. cikkének (3) bekez
dése (az 1961. november 27-ét megelőzően szerzett biztosítási idők kiszámítása); 
e rendelkezés alkalmazása továbbra is az említett egyezmény hatálya alá tartozó 
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 alkalma
zása továbbra is az említett egyezmény hatálya alá tartozó személyekre korláto
zódik. 

MAGYARORSZÁG–SZLOVÁKIA 

Az 1959. január 30-i szociális biztonsági egyezmény 34. cikkének (1) bekezdése 
(amely előírja, hogy az egyezmény aláírásának napját megelőzően megállapított 
biztosítási időket kell az azon szerződő állam vonatkozásában érvényes biztosítási 
időnek tekinteni, amelynek területén a jogosult személy lakóhellyel rendelkezett); 
e rendelkezés alkalmazása továbbra is a hatálya alá tartozó személyekre korláto
zódik. 

AUSZTRIA–LENGYELORSZÁG 

Az 1998. szeptember 7-i szociális biztonsági egyezmény 33. cikkének (3) bekez
dése (az 1961. november 27-ét megelőzően szerzett biztosítási idők kiszámítása); 
e rendelkezés alkalmazása továbbra is a hatálya alá tartozó személyekre korláto
zódik. 
AUSZTRIA–ROMÁNIA 

A 2005. október 28-i szociális biztonsági egyezmény 37. cikkének (3) bekezdése 
(az 1961. november 27-ét megelőzően szerzett biztosítási idők kiszámítása); e 
rendelkezés alkalmazása továbbra is a hatálya alá tartozó személyekre korlátozó
dik. 
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) bekez
dése (az 1961. november 27-ét megelőzően szerzett biztosítási idők kiszámítása); 
e rendelkezés alkalmazása továbbra is a hatálya alá tartozó személyekre korláto
zódik. 

FINNORSZÁG–SVÉDORSZÁG 

A szociális biztonságról szóló, 2003. augusztus 18-i skandináv egyezmény 
7. cikke (a lakóhely szerinti országba történő költségesebb visszautazást szük
ségessé tevő, más skandináv országban való tartózkodás alatt bekövetkezett 
betegség esetén felmerülő többlet utazási költségek megtérítéséről). 

▼M1 
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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 időtar
tamban érvényes) 
ÍRORSZÁG 

SPANYOLORSZÁG (ez a bejegyzés a 87. cikk (10a) bekezdésében említett 
időtartamban érvényes) 

▼M5 
HORVÁTORSZÁG 

▼M1 
OLASZORSZÁG (ez a bejegyzés a 87. cikk (10a) bekezdésében említett időtar
tamban 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 időtar
tamban érvényes) 
FINNORSZÁG 

SVÉDORSZÁG 
EGYESÜLT KIRÁLYSÁG 

▼M1 
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IV. MELLÉKLET 

KIEGÉSZÍTŐ JOGOSULTSÁGOK AZ ILLETÉKES TAGÁLLAMBA 
VISSZATÉRŐ NYUGDÍJASOK RÉSZÉRE 

(a 27. cikk (2) bekezdése) 

BELGIUM 
▼M1 

BULGÁRIA 
CSEH KÖZTÁRSASÁG 

▼B 
NÉMETORSZÁG 
GÖRÖGORSZÁG 

SPANYOLORSZÁG 
FRANCIAORSZÁG 

▼M1 
CIPRUS 

__________ 

▼B 
LUXEMBURG 

▼M1 
MAGYARORSZÁG 

HOLLANDIA 
▼B 

AUSZTRIA 
▼M1 

LENGYELORSZÁG 

SZLOVÉNIA 
▼B 

SVÉDORSZÁG 

▼B 
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V MELLÉKLET 

KIEGÉSZÍTŐ JOGOSULTSÁGOK OLYAN KORÁBBI HATÁR MENTI 
MUNKAVÁLLALÓK SZÁMÁRA, AKIK MUNKAVÁLLALÓKÉNT 
VAGY ÖNÁLLÓ VÁLLALKOZÓKÉNT TÉRNEK VISSZA AZ ELŐZŐ 
TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSE SZERINTI TAGÁLLAMBA (CSAK ABBAN 
AZ ESETBEN ALKALMAZHATÓ, HA AZ A TAGÁLLAM IS 
SZEREPEL A JEGYZÉKBEN, AMELYBEN A NYUGDÍJASNAK A 
LAKÓHELYE SZERINTI TAGÁLLAMBAN NYÚJTOTT TERMÉSZET
BENI ELLÁTÁSOK KÖLTSÉGEIÉRT FELELŐS ILLETÉKES INTÉZ

MÉNY TALÁLHATÓ) 

(a 28. cikk (2) bekezdése) 

BELGIUM 
NÉMETORSZÁG 

SPANYOLORSZÁG 
FRANCIAORSZÁG 

LUXEMBURG 
AUSZTRIA 

PORTUGÁLIA 

▼B 
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VI. MELLÉKLET 

A KÜLÖNLEGES KOORDINÁCIÓ ALÁ TARTOZÓ „A” TÍPUSÚ 
JOGSZABÁLYOK MEGHATÁROZÁSA 

(a 44. cikk (1) bekezdése) 

▼M1 
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 ellátásairól szóló 
törvény, valamint a köztársasági elnök hivatalos ellátmányairól szóló törvény 
alapján jutatott rokkantsági nyugdíjak. 

ÍRORSZÁG 

A 2005. évi konszolidált szociális jóléti törvény 2. részének 17. fejezete 

GÖRÖGORSZÁG 

▼B 
A mezőgazdasági biztosítási rendszerre (OGA) vonatkozó jogszabály a 
4169/1961 törvény szerint. 

▼M5 
HORVÁTORSZÁG 

a) A nyugdíjbiztosítási törvény (OG 102/98, módosítva) 52. cikkének (5) bekez
dése szerinti, foglalkozási sérülés vagy megbetegedés következtében járó 
rokkantsági nyugdíj. 

b) A nyugdíjbiztosítási törvény (OG 102/98, módosítva) 56. cikke szerinti, 
fizikai sérülés következtében járó juttatás. 

▼M1 
LETTORSZÁG 

Az állami nyugdíjakról szóló, 1996. január 1-jei törvény 16. cikkének (1) és (2) 
bekezdése szerinti rokkantsági nyugdíjak (harmadik csoport). 

▼M4 
MAGYARORSZÁG 

A megváltozott munkaképességű személyekről szóló, 2011. évi CXCI sz. 
törvénynek, valamint bizonyos egyéb törvények módosításainak megfelelően 
2012. január 1-jétől: 

a) a rehabilitációs ellátás; 

b) a rokkantsági ellátás. 

SZLOVÁKIA 

Az eltartott gyermekként vagy a nappali tagozaton végzett doktori tanulmányok 
alatt rokkanttá vált olyan, 26 év alatti személynek járó rokkantsági nyugdíj, aki 
esetében az előírt biztosítási időszak minden esetben teljesítettnek tekintendő (a 
társadalombiztosításról szóló, módosított 461/2003 törvény 70. cikkének (2) 
bekezdése, 72. cikkének (3) bekezdése, valamint 73. cikkének (3) és (4) bekez
dése). 

▼M1 __________ 

▼B 
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FINNORSZÁG 

Fogyatékosnak született vagy fiatal korban fogyatékossá vált személyeknek nyúj
tott állami nyugdíj (állami nyugdíjtörvény, 568/2007). 

Az átmeneti szabályok szerinti és 1994. január 1-jét megelőzően megállapított 
rokkantsági nyugdíj (az állami nyugdíjtörvény végrehajtásáról szóló törvény, 
569/2007). 

SVÉDORSZÁG 

▼B 
Jövedelem alapú betegségi ellátás és jövedelemkompenzáló kifizetések. ►M4 (a 
szociális biztonsági törvény (2010:110) 34. fejezete) ◄ 

▼M4 
EGYESÜLT KIRÁLYSÁG 

Foglalkoztatási és támogatási juttatás 

a) Nagy-Britannia 

A jóléti reformról szóló, 2007. évi törvény 1. része. 

b) Észak-Írország 

A jóléti reformról szóló, 2007. évi törvény (Észak-Írország) 1. része. 

▼M1 
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VII. MELLÉKLET 

A ROKKANTSÁG FOKÁVAL KAPCSOLATOS FELTÉTELEK EGYEZÉSE A TAGÁLLAMOK JOGSZABÁLYAI KÖZÖTT 

(A rendelet 46. cikkének (3) bekezdése) 

BELGIUM 

Tagállamok 

A tagállamok olyan intézményei által alkalma
zott biztosítási rendszerek, amelyek a 

rokkantság fokának megállapításával kapcso
latban határozatot hoztak 

Azon belga intézmények által alkalmazott biztosítási rendszerek, amely intézményekre egyezés esetén a határozat kötelező 

Általános biztosítási rend
szer 

Bányászokra vonatkozó biztosítási rendszerek 
Általános rokkantság Foglalkozási rokkantság Tengerészekre vonatkozó 

biztosítási rendszer Ossom 

FRANCIA
ORSZÁG 

1. Általános rendszer 

— III. csoport (állandó gondozás) Egyezés Egyezés Egyezés Egyezés Nincs egyezés 

— II. csoport Egyezés Egyezés Egyezés Egyezés Nincs egyezés 

— I. csoport Egyezés Egyezés Egyezés Egyezés Nincs egyezés 

2. Mezőgazdasági rendszer 

— Teljes általános rokkantság Egyezés Egyezés Egyezés Egyezés Nincs egyezés 

— Kétharmados általános rokkant
ság 

Egyezés Egyezés Egyezés Egyezés Nincs egyezés 

— Állandó gondozás Egyezés Egyezés Egyezés Egyezés Nincs egyezés 

3. Bányászokra vonatkozó rendszer 

— Részleges általános rokkantság Egyezés Egyezés Egyezés Egyezés Nincs egyezés 

— Állandó gondozás Egyezés Egyezés Egyezés Egyezés Nincs egyezés 

— Foglalkozási rokkantság Nincs egyezés Nincs egyezés Egyezés Nincs egyezés Nincs egyezés 

▼B
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Tagállamok 

A tagállamok olyan intézményei által alkalma
zott biztosítási rendszerek, amelyek a 

rokkantság fokának megállapításával kapcso
latban határozatot hoztak 

Azon belga intézmények által alkalmazott biztosítási rendszerek, amely intézményekre egyezés esetén a határozat kötelező 

Általános biztosítási rend
szer 

Bányászokra vonatkozó biztosítási rendszerek 

Általános rokkantság Foglalkozási rokkantság Tengerészekre vonatkozó 
biztosítási rendszer Ossom 

4. Tengerészekre vonatkozó rendszer 

— Általános rokkantság Egyezés Egyezés Egyezés Egyezés Nincs egyezés 

— Állandó gondozás Egyezés Egyezés Egyezés Egyezés Nincs egyezés 

— Foglalkozási rokkantság Nincs egyezés Nincs egyezés Nincs egyezés Nincs egyezés Nincs egyezés 

OLASZOR
SZÁG 

1. Általános rendszer 

— Rokkantság – fizikai dolgozók Nincs egyezés Egyezés Egyezés Egyezés Nincs egyezés 

— Rokkantság – szellemi munka
vállalók 

Nincs egyezés Egyezés Egyezés Egyezés Nincs egyezés 

2. Tengerészekre vonatkozó rendszer 

— Alkalmatlanság a tengeri szolgá
latra 

Nincs egyezés Nincs egyezés Nincs egyezés Nincs egyezés Nincs egyezés 

▼M1 __________ 

__________ 

▼B
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FRANCIAORSZÁG 

Tagállamok 

A tagállamok olyan intézményei 
által alkalmazott biztosítási rend

szerek, amelyek a rokkantság 
fokának megállapításával 

kapcsolatban határozatot hoztak 

Azon francia intézmények által alkalmazott biztosítási rendszerek, amely intézményekre egyezés esetén a határozat kötelező 

Általános rendszer Mezőgazdasági rendszer Bányászokra vonatkozó rendszer Tengerészekre vonatkozó rendszer 

I. csoport II. csoport 
III. csoport 

(Állandó 
gondozás) 

Kéthar
mados 

rokkantság 

Teljes 
rokkantság 

Állandó 
gondozás 

Kéthar
mados álta

lános 
rokkantság 

Állandó 
gondozás 

Foglalkozási 
rokkantság 

Kéthar
mados álta

lános 
rokkantság 

Teljes 
foglalkozási 
rokkantság 

Állandó 
gondozás 

BELGIUM 1. Általános rendszer Egyezés Nincs 
egyezés 

Nincs 
egyezés 

Egyezés Nincs 
egyezés 

Nincs 
egyezés 

Egyezés Nincs 
egyezés 

Nincs 
egyezés 

Nincs 
egyezés 

Nincs 
egyezés 

Nincs 
egyezés 

2. Bányászokra vonatkozó 
rendszer 

— részleges általános 
rokkantság 

Egyezés Nincs 
egyezés 

Nincs 
egyezés 

Egyezés Nincs 
egyezés 

Nincs 
egyezés 

Nincs 
egyezés 

Egyezés Nincs 
egyezés 

Nincs 
egyezés 

Nincs 
egyezés 

Nincs 
egyezés 

— foglalkozási 
rokkantság 

Nincs 
egyezés 

Nincs 
egyezés 

Nincs 
egyezés 

Nincs 
egyezés 

Nincs 
egyezés 

Nincs 
egyezés 

Nincs 
egyezés 

Nincs 
egyezés 

Egye
zés (2 ) 

3. Tengerészekre vonat
kozó rendszer 

Egye
zés (1 ) 

Nincs 
egyezés 

Nincs 
egyezés 

Egye
zés (1 ) 

Nincs 
egyezés 

Nincs 
egyezés 

Egye
zés (1 ) 

Nincs 
egyezés 

Nincs 
egyezés 

Nincs 
egyezés 

Nincs 
egyezés 

Nincs 
egyezés 

OLASZ
ORSZÁG 

1. Általános rendszer 

— rokkantság – fizikai 
dolgozók 

Egyezés Nincs 
egyezés 

Nincs 
egyezés 

Egyezés Nincs 
egyezés 

Nincs 
egyezés 

Egyezés Nincs 
egyezés 

Nincs 
egyezés 

Nincs 
egyezés 

Nincs 
egyezés 

Nincs 
egyezés 

— rokkantság – szel
lemi munkavállalók 

Egyezés Nincs 
egyezés 

Nincs 
egyezés 

Egyezés Nincs 
egyezés 

Nincs 
egyezés 

Egyezés Nincs 
egyezés 

Nincs 
egyezés 

Nincs 
egyezés 

Nincs 
egyezés 

Nincs 
egyezés 

▼B
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Tagállamok 

A tagállamok olyan intézményei 
által alkalmazott biztosítási rend

szerek, amelyek a rokkantság 
fokának megállapításával 

kapcsolatban határozatot hoztak 

Azon francia intézmények által alkalmazott biztosítási rendszerek, amely intézményekre egyezés esetén a határozat kötelező 

Általános rendszer Mezőgazdasági rendszer Bányászokra vonatkozó rendszer Tengerészekre vonatkozó rendszer 

I. csoport II. csoport 
III. csoport 

(Állandó 
gondozás) 

Kéthar
mados 

rokkantság 

Teljes 
rokkantság 

Állandó 
gondozás 

Kéthar
mados álta

lános 
rokkantság 

Állandó 
gondozás 

Foglalkozási 
rokkantság 

Kéthar
mados álta

lános 
rokkantság 

Teljes 
foglalkozási 
rokkantság 

Állandó 
gondozás 

2. Tengerészekre vonat
kozó rendszer 

— alkalmatlanság a 
tengeri szolgálatra 

Nincs 
egyezés 

Nincs 
egyezés 

Nincs 
egyezés 

Nincs 
egyezés 

Nincs 
egyezés 

Nincs 
gyezés 

Nincs 
egyezés 

Nincs 
egyezés 

Nincs 
egyezés 

Nincs 
egyezés 

Nincs 
egyezés 

Nincs 
egyezés 

▼M1 _______ 

▼B 

(1 ) Amennyiben a belga intézmény által elismert rokkantság általános rokkantság. 
(2 ) Csak ha a belga intézmény elismerte, hogy a munkavállaló alkalmatlan felszín alatti vagy felszíni munkára. 
►M1 _______ ◄ 

▼B



 

OLASZORSZÁG 

Tagállamok 

A tagállamok olyan intézményei által 
alkalmazott biztosítási rendszerek, 

amelyek a rokkantság fokának 
megállapításával kapcsolatban hatá

rozatot hoztak 

Azon olasz intézmények által alkalmazott biztosítási rendszerek, amely 
intézményekre egyezés esetén a határozat kötelező 

Általános rendszer 
Szellemi munkavállalók Tengerészek Alkalmat

lanság hajózásra Fizikai dolgozók 

BELGIUM 1. Általános rendszer Nincs egyezés Nincs egyezés Nincs egyezés 

2. Bányászokra vonatkozó 
rendszer 

— részleges általános 
rokkantság 

Egyezés Egyezés Nincs egyezés 

— foglalkozási rokkant
ság 

Nincs egyezés Nincs egyezés Nincs egyezés 

3. Tengerészekre vonatkozó 
rendszer 

Nincs egyezés Nincs egyezés Nincs egyezés 

FRANCIAOR
SZÁG 

1. Általános rendszer 

— III. csoport (állandó 
gondozás) 

Egyezés Egyezés Nincs egyezés 

— II. csoport Egyezés Egyezés Nincs egyezés 

— I. csoport Egyezés Egyezés Nincs egyezés 

2. Mezőgazdasági rendszer 

— teljes általános 
rokkantság 

Egyezés Egyezés Nincs egyezés 

— részleges általános 
rokkantság 

Egyezés Egyezés Nincs egyezés 

— állandó gondozás Egyezés Egyezés Nincs egyezés 

3. Bányászokra vonatkozó 
rendszer 

— részleges általános 
rokkantság 

Egyezés Egyezés Nincs egyezés 

— állandó gondozás Egyezés Egyezés Nincs egyezés 

— foglalkozási rokkant
ság 

Nincs egyezés Nincs egyezés Nincs egyezés 

4. Tengerészekre vonatkozó 
rendszer 

— részleges általános 
rendszer 

Nincs egyezés Nincs egyezés Nincs egyezés 

— állandó gondozás Nincs egyezés Nincs egyezés Nincs egyezés 

— foglalkozási rokkant
ság 

▼M1 __________ 

▼B 
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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 nyugdí
jakról szóló, 1996. január 1-jei törvény; az államilag finanszírozott nyugdí
jakról szóló, 2001. július 1-jei törvény). 

LITVÁNIA 

A túlélő hozzátartozói nyugdíj alapösszege alapján számított állami társadalom
biztosítási túlélő hozzátartozói nyugdíj iránti valamennyi kérelem (Az állami 
társadalombiztosítási nyugdíjakról szóló törvény). 

HOLLANDIA 

Az általános öregségi biztosításról szóló törvény (AOW) alapján benyújtott, öreg
ségi nyugdíj iránti valamennyi kérelem. 

AUSZTRIA 

a) Az általános társadalombiztosításról szóló, 1955. szeptember 9-i törvény 
(ASVG), a kereskedelemben dolgozó személyek társadalombiztosításáról 
szóló, 1978. október 11-i törvény (GSVG), a mezőgazdasági termelők társa
dalombiztosításáról 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 nyugdíj
számlán alapuló, rokkantsági nyugdíj iránti valamennyi kérelem. 

▼M4 
c) A 2004. november 18-i általános nyugdíjtörvény (APG) szerinti nyugdíj

számlán alapuló, túlélő hozzátartozói nyugdíj iránti valamennyi kérelem, 
kivéve a 2. részben említett eseteket. 

▼M1 
d) Az osztrák tartományi orvosi kamarák (Landesärztekammer) alapszolgálta

táson alapuló (alap- és kiegészítő ellátás vagy alapnyugdíj) rokkantsági és 
túlélő hozzátartozói nyugdíjai iránti valamennyi kérelem. 

e) Az Osztrák Állatorvosi Kamara nyugdíjpénztárából fizetett állandó foglalko
zási rokkantsági támogatás és túlélő hozzátartozói támogatás iránti valamennyi 
kérelem. 

f) Az osztrák ügyvédi kamarák (A. rész) jóléti intézményeinek alapszabálya 
szerinti, foglalkoztatási rokkantsági, özvegyi és árvasági nyugdíj iránti vala
mennyi kérelem. 

▼M4 
g) Az 1972. február 3-i jegyzői biztosítási törvény (NVG 1972) szerinti ellátások 

iránti valamennyi kérelem. 

▼M1 
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LENGYELORSZÁG 

Rokkantsági nyugdíjak, a meghatározott ellátás elvén alapuló rendszerek kere
tében nyújtott öregségi nyugdíjak és a túlélő hozzátartozói nyugdíjak iránti vala
mennyi kérelem. 

▼M2 
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 jogszabályok 
alá tartozó biztosítási idők összege legfeljebb 20 év, és a számítást a 2007. május 
10-i 187/2007. sz. törvényerejű rendelet 32. és 33. cikke alapján végezték. 

▼M1 
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 valamennyi kérelem. 

▼M4 
SVÉDORSZÁG 

a) Az öregségi nyugdíj formájában nyújtott garantált nyugdíj iránti kérelmek (a 
szociális biztonsági törvény (2010:110) 66. és 67. fejezete); 

b) A túlélő hozzátartozói nyugdíj formájában nyújtott garantált nyugdíj iránti 
kérelmek (a szociális biztonsági törvény (2010:110) 81. fejezete). 

▼M1 
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 értel
mében nem tekinthető jogosultságot biztosító évnek; 

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

Kiegészítő nyugdíjra irányuló valamennyi kérelem a szociális biztonsági járulé
kokról és ellátásokról szóló, 1992. évi törvény 44. szakasza és a szociális bizton
sági járulékokról és ellátásokról szóló, 1992. évi törvény (Észak-Írország) 44. 
szakasza értelmében. 

2. rész: Olyan esetek, amelyekben az 52. cikk (5) bekezdését kell alkalmazni 

BULGÁRIA 

A kötelező kiegészítő nyugdíjbiztosításból származó öregségi nyugdíjak, a szoci
ális biztonsági törvény II. részének II. címe szerint. 

▼M6 
CSEH KÖZTÁRSASÁG 

A 426/2011 Sb. számú törvény alapján létrehozott második pillér rendszeréből 
fizetett nyugdíjak. 

▼M4 
DÁNIA 

a) Személyi nyugdíjak; 

b) a halál esetén járó ellátások (a 2002. január 1-je előtt a munkaerő-piaci 
kiegészítő nyugdíjba (Arbejdsmarkedets Tillægspension) fizetett hozzájáru
lások alapján járó ellátások); 

▼M1 
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c) a halál esetén járó ellátások (a munkaerő-piaci kiegészítő nyugdíjról szóló, 
egységes szerkezetbe foglalt 942:2009 törvénynek megfelelően, 2002. január 
1-jét követően a munkaerő-piaci kiegészítő nyugdíjba (Arbejdsmarkedets 
Tillægspension) fizetett hozzájárulások alapján járó ellátások); 

▼M1 
ÉSZTORSZÁG 

Kötelező, finanszírozott öregséginyugdíj-rendszer. 

FRANCIAORSZÁG 

Alap- vagy kiegészítő nyugdíjrendszerek, amelyekben az öregségi ellátásokat 
nyugdíjpontok alapján számítják ki. 

▼M5 
HORVÁTORSZÁG 

A kötelező biztosítási rendszerből fizetett, az egyéni tőkésített megtakarítások 
alapján számított nyugdíjak a kötelező és az önkéntes nyugdíjalapokról szóló 
törvény (OG 49/99, módosítva), valamint a nyugdíjbiztosítókról és az egyéni 
tőkésített megtakarítások alapján számított nyugdíjak kifizetéséről szóló törvény 
(OG 106/99, módosítva) szerint, kivéve a kötelező és az önkéntes nyugdíjala
pokról szóló törvény 47. és 48. cikkében foglalt eseteket (teljes munkaképte
lenség alapján járó rokkantsági nyugdíj, illetve túlélő hozzátartozói nyugdíj). 

▼M1 
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 

▼M6 
a) A 2004. november 18-i általános nyugdíjtörvény (APG) szerinti nyugdíj

számlán alapuló öregségi nyugdíj és az az alapján számított túlélő hozzátar
tozói nyugdíj. 

▼M1 
b) Az osztrák gyógyszerészek szakmai pénztáráról (Pharmazeutische Gehalts- 

kasse 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 szolgáltatáson 
alapuló (kiegészítő vagy egyedi nyugdíj) valamennyi nyugellátása. 

d) Az Osztrák Állatorvosi Kamara nyugdíjpénztárából fizetett öregségi támoga
tás. 

e) Az osztrák ügyvédi kamarák (A. és B. rész) jóléti intézményeinek alapsza
bálya szerinti ellátások, kivéve az osztrák ügyvédi kamarák (A. rész) jóléti 
intézményeinek alapszabálya szerinti, rokkantsági, özvegyi és árvasági nyug
ellátás 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 nyújtott 
ellátások, a foglalkoztatási rokkantsági ellátások, valamint az utóbb említett 
ellátásokból eredő túlélő hozzátartozói ellátások kivételével. 

g) A könyvszakértőkre és adótanácsadókra vonatkozó osztrák törvény (Wirt- 
schaftstreuhandberufsgesetz) értelmében a könyvszakértők és adótanácsadók 
szövetségi kamarája jóléti intézményének szabályaival összhangban jutatott 
ellátások. 

▼M4 
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LENGYELORSZÁG 

A meghatározott járulékon alapuló rendszer szerinti öregségi nyugdíjak. 
▼M2 

PORTUGÁLIA 

Kiegészítő nyugdíjak a 2008. február 22-i 26/2008. sz. törvényerejű rendelet 
alapján (állami tőkefedezeti rendszer). 

▼M1 
SZLOVÉNIA 

A kötelező kiegészítő nyugdíjbiztosításból származó nyugdíj. 

SZLOVÁKIA 

Kötelező öregséginyugdíj-megtakarítás. 
▼M4 

SVÉDORSZÁG 

Jövedelmi nyugdíjak és prémium nyugdíjak (a szociális biztonsági törvény 
(2010:110) 62. és 64. fejezete). 

▼M1 

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 fize
tett progresszív nyugellátás. 

▼M1 
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IX. MELLÉKLET 

AZ 54. CIKK ALKALMAZÁSÁT LEHETŐVÉ TEVŐ ELLÁTÁSOK ÉS 
MEGÁLLAPODÁSOK 

I. Az e rendelet 54. cikke (2) bekezdésének a) pontjában említett ellátások, 
amelyek összege független a megszerzett biztosítási vagy tartózkodási idő 
hosszától 

▼M1 
BELGIUM 

▼B 
Az általános rokkantsági rendszerhez, valamint a bányászok rokkantságára 
vonatkozó különleges biztosítási rendszerhez és a kereskedelmi tengerészet 
tengerészeire vonatkozó különleges biztosítási rendszerhez kapcsolódó ellá
tások. 

Az önálló vállalkozók munkaképtelenségére vonatkozó biztosítással kapcso
latos ellátások. 

A tengerentúli társadalombiztosítási rendszer szerinti rokkantsággal, valamint 
a Belga-Kongó és Ruanda-Urundi korábbi munkavállalóira vonatkozó 
rokkantsági rendszerrel kapcsolatos ellátások. 

▼M1 
DÁNIA 

▼B 
10 éves tartózkodást követően megszerzett teljes körű dán nemzeti öregségi 
nyugdíj azon személyek részére, akik legkésőbb 1989. október 1-jével váltak 
jogosultak a nyugdíjra. 

▼M1 
ÍRORSZÁG 

„A” típusú rokkantsági nyugdíj. 

GÖRÖGORSZÁG 

▼B 
A mezőgazdasági biztosítási rendszerekről (OGA) szóló 4169/1961 törvény 
szerinti ellátások. 

▼M1 
SPANYOLORSZÁG 

▼B 
Az általános és különleges rendszerek alapján nyújtott túlélő hozzátartozói 
nyugdíjak, a köztisztviselőkre vonatkozó különleges rendszer kivételével. 

▼M1 
FRANCIAORSZÁG 

▼B 
Az általános szociális biztonsági rendszer vagy a mezőgazdasági munkavál
lalókra vonatkozó rendszer szerinti rokkantsági nyugdíj. 

Az általános szociális biztonsági rendszer vagy a mezőgazdasági munkavál
lalókra vonatkozó rendszer szerinti özvegyi rokkantsági nyugdíj, amelyet az 
elhunyt házastársnak az 52. cikk (1) bekezdése a) pontja szerint megállapított 
rokkantsági nyugdíja alapján számítanak ki. 

▼M1 
LETTORSZÁG 

Az állami nyugdíjakról szóló, 1996. január 1-jei törvény 16. cikkének (1) és 
(2) bekezdése szerinti rokkantsági nyugdíjak (harmadik csoport). 

__________ 

HOLLANDA 

▼M2 
A keresőképtelenség elleni biztosításról szóló 1966. február 18-i módosított 
törvény (WAO). 

Az önálló vállalkozók keresőképtelenségi ellátásáról szóló 1997. április 24-i 
módosított törvény (WAZ). 

▼B 
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Az 1995. december 21-i törvény a túlélő hozzátartozókra vonatkozó általános 
biztosításról (ANW). 

A munkaképességnek megfelelő munkáról és jövedelemről szóló 2005. 
november 10-i törvény (WIA). 

▼M1 
FINNORSZÁG 

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 megelő
zően megállapított állami nyugdíjak és házastársi nyugdíjak (az állami nyug
díjtörvény végrehajtásáról szóló törvény, 569/2007). 

Az állami nyugdíjtörvény (568/2007) szerinti önálló ellátás kiszámításakor 
számított árvasági nyugdíj kiegészítő összege. 

SVÉDORSZÁG 

Svéd jövedelemalapú betegségi és keresetpótló juttatás ►M4 (a szociális 
biztonsági törvény (2010:110) 34. fejezete) ◄ 

Az állami nyugdíjról szóló, 1993. január 1-je előtt hatályban levő jogszabá
lyok által biztosított teljes svéd állami nyugdíj helyébe lépő svéd garantált 
nyugdíj és garantált támogatás és a fenti időponttól hatályos jogszabályok 
átmeneti rendelkezéseinek értelmében megítélt teljes állami nyugdíj. 

▼B 
II. A rendelet 54. cikke (2) bekezdésének b) pontjában említett ellátások, 

amelyek összegét egy fiktív időszakra való hivatkozással határozzák 
meg, amelyet a biztosítási esemény bekövetkezésének napja és egy 
későbbi időpont között teljesítettnek tekintenek 

▼M1 
NÉMETORSZÁG 

▼B 
Rokkantsági és túlélő hozzátartozói nyugdíjak, amelyeknél egy kiegészítő 
időt vesznek figyelembe. Öregségi nyugdíjak, amelyeknél egy már megszer
zett kiegészítő időt vesznek figyelembe. 

▼M1 
SPANYOLORSZÁG 

▼B 
Az állami nyugdíjasokra vonatkozó törvény egységes szerkezetbe foglalt 
változatának I. címe alapján a köztisztviselőkre vonatkozó különleges rend
szerek szerinti nyugdíjak vagy a tartós fogyatékossági (rokkantsági) nyugdí
jak, ha a biztosítási esemény bekövetkeztekor a kedvezményezett aktív 
köztisztviselő volt, illetve ilyenként kezelték; az állami nyugdíjasokra vonat
kozó törvény egységes szerkezetbe foglalt változatának I. címe alapján a 
haláleseti és túlélő hozzátartozói (özvegyi, árvasági és szülői) nyugdíjak, 
ha a halál időpontjában a köztisztviselő aktív volt, illetve ilyenként kezelték. 

▼M1 
OLASZORSZÁG 

▼B 
A teljes munkaképtelenségre (inabilità) vonatkozó olasz nyugdíjak. 

▼M1 
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). 

▼M2 
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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 nyugdíja alapján kiszámított állami társada
lombiztosítási túlélő hozzátartozói és árvasági nyugdíjak. 

LUXEMBURG 

▼B 
Rokkantsági és túlélő hozzátartozói nyugdíjak. 

▼M1 
SZLOVÁKIA 

a) Szlovák rokkantsági nyugdíj és az abból származó túlélő hozzátartozói 
nyugdíj. 

▼M4 __________ 

▼M1 

FINNORSZÁG 

▼B 
Munkavállalói nyugdíj, amelynél jövőbeni időszakokat is figyelembe 
vesznek a nemzeti jogszabályok alapján. 

▼M4 
SVÉDORSZÁG 

Betegségi és keresetpótló juttatás garantált juttatás formájában (a szociális 
biztonsági törvény (2010:110) 35. fejezete). 
Beszámított biztosítási idő alapján számított özvegyi nyugdíj (a szociális 
biztonsági törvény (2010:110) 84. fejezete). 

▼B 

III. A rendelet 54. cikke (2) bekezdése b) pontjának i. alpontjában említett 
megállapodások, amelyek célja az ugyanazon fiktív időszakok kétszeri 
vagy többszöri figyelembevételének megakadályozása 

A Finn Köztársaság és a Németországi Szövetségi Köztársaság közötti 1997. 
április 28-i szociális biztonsági megállapodás. 
A Finn Köztársaság és a Luxemburgi Nagyhercegség közötti 2000. 
november 10-i szociális biztonsági megállapodás. 

▼M1 
A 2003. augusztus 18-i szociális biztonsági skandináv egyezmény. 

▼M1 
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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 alap
ellátással 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 ideig
lenes kiegészítő ellátásra. 

ÉSZTORSZÁG 

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

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

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 törvényerejű rendelet által jóváhagyott, a szociális 
biztonságról szóló általános törvény konszolidált szövege 38. cikkének (1) 
bekezdése szerint; valamint 

▼M1 
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ii. a fenti nyugdíjakat kiegészítő, az autonóm régiók jogszabályaiban előírt 
ellátások, amelyek az érintett autonóm régió gazdasági és társadalmi hely
zetére 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 törvény
könyv 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 törvénykönyv 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 jutta
tások (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). 

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 támogatá
sokról 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 ellátásokról szóló, 2003. január 1-jei 
törvény). 

▼M1 
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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 környe
zetben 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 közleke
dési 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. feje
zete). 

HOLLANDIA 

▼M3 
a) A fogyatékkal élő fiatalok munkavégzéséhez és foglalkoztatásához nyújtott 

támogatásról szóló, 1997. április 24-i törvény (Wet Wajong). 

▼M1 
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 társadalombiz
tosításáról – 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. végrehaj
tási rendelet). 

c) Szolidaritási öregségi juttatás (a 2006. december 11-i 236/2006. törvényerejű 
rendelettel módosított 2005. december 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 fogya
tékkal élő személyek biztosításáról szóló, 1999. december 23-i törvény). 

c) Létfenntartási támogatás (a nyugdíjakról és a fogyatékkal élő személyek bizto
sításáról szóló, 1999. december 23-i törvény). 
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SZLOVÁKIA 

a) A kizárólagos jövedelmi forrást jelentő nyugdíjak 2004. január 1-jét megelő
zően megítélt kiigazítása. 

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

FINNORSZÁG 

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

b) Munkaerő-piaci támogatás (1290/2002. sz. törvény a munkanélküli ellátások
ról). 

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). 

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG 

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

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

▼M3 __________ 

▼M1 
d) Fogyatékkal élők számára nyújtott megélhetési juttatás, mobilitási elem (a 

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

▼M3 
e) Jövedelemalapú foglalkoztatási és támogatási juttatás (a jóléti reformról szóló, 

2007. évi törvény és az észak-ír jóléti reformról szóló, 2007. évi törvény). 
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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 bejegy
zett 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 vállal
kozóként 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 
munkavállalóval, 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 automatikusan 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 
szerzett, munkavállalóként vagy önálló vállalkozóként teljesített tevékeny
ségi idő a hátrahagyott házastárs által Dániában szerzett tartózkodási 
időnek tekintendő, amennyiben a hátrahagyott házastárs a fenti időszak 
folyamán házastársi életközösségben élt a munkavállalóval vagy önálló 
vállalkozóval, illetve nem élt tőle összeférhetetlenség 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 figye
lembe 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. 

2. a) E rendelet 6. cikkének rendelkezései ellenére azok a személyek, akik egy 
vagy több tagállamban nem álltak munkaviszonyban, csak akkor jogo
sultak a dán szociális nyugdíjra, ha jelenleg legalább három éve vagy 
korábban legalább három évig Dániában állandó lakóhellyel rendelkeznek/ 
rendelkeztek, a dán jogszabályok által előírt 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 jogo
sultságot. 

b) A fent említett rendelkezések nem alkalmazandók azon személyek család
tagjainak dán szociális nyugdíjjogosultságára, akik jelenleg vagy korábban 
Dániában munkaviszonyban állnak/álltak, vagy diákok, illetve családtag
jaik jogosultságára. 

3. A „rugalmas munka” rendszerében („ledighedsydelse”) részt vevő munkanél
külieknek 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 személyek számára hasonló foglalkoztatási 
rendszerei vannak. 
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4. Ha a dán szociális nyugdíj kedvezményezettje egy másik tagállamtól is jogo
sult hátrahagyott hozzátartozói nyugdíjra, ezek a nyugdíjak a dán jogszabá
lyok 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 szociális nyug
díjra. 

NÉMETORSZÁG 

1. E rendelet 5. cikkének a) pontja és a szociális törvénykönyv VI. kiadása 
(Sozialgesetzbuch VI) 5. cikke (4) bekezdésének 1. pontja ellenére az olyan 
személy, aki egy másik tagállam jogszabályai értelmében teljes öregségi nyug
díjban részesül, kérelmezheti a német nyugdíjbiztosítási rendszer szerinti köte
lező biztosítást. 

▼M3 
2. E rendelet 5. cikkének a) pontja és a Sozialgesetzbuch VI (szociális törvény

könyv VI. könyve) 7. cikke ellenére az olyan személy, akinek egy másik 
tagállamban kötelező biztosítása van, vagy egy másik tagállam jogszabályai 
értelmében öregségi nyugdíjban részesül, Németországban csatlakozhat az 
önkéntes biztosítási rendszerhez. 

▼M1 
3. A valamely másik tagállamban élő biztosítottak számára a szociális törvény

könyv V. kiadása (Sozialgesetzbuch V) 47. cikkének (1) bekezdése, a szoci
ális törvénykönyv VII. kiadása (Sozialgesetzbuch VII) 47. cikkének (1) bekez
dése és a német társadalombiztosítási törvény (Reichsversicherungsordnung) 
200. cikkének (2) bekezdése szerinti pénzbeli ellátás nyújtásának céljából a 
német biztosítási rendszerek a nettó fizetést, amely alapján az ellátás mennyi
ségét 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 tartóz
kodási helye Németországon kívül található, és akik megfelelnek a német 
nyugdíjbiztosítási rendszer feltételeinek, csak abban az esetben fizethetnek 
önkéntes hozzájárulást, amennyiben korábban önkéntes vagy kötelező bizto
sítással 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 törvénykönyv VI. kiadása (Sozialgesetzbuch 
VI) 253. cikke értelmében kizárólag a Németországban szerzett időszakok 
alapján 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 alkalmazási körén belül továbbra is alkal
mazandók azok a német jogszabályok, amelyek olyan munkahelyi balesetekre 
és foglalkozási megbetegedésekre vonatkoznak, amelyekért a külföldi nyug
díjakról szóló jogszabályok értelmében kártérítést kell fizetni, továbbá azon 
német jogszabályok, amelyek az olyan biztosítási időkért járó ellátásokra 
vonatkoznak, amelyek a lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyek és a 
menekültekről szóló törvény (Bundesvertriebenengesetz) (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 elmé
leti összeg kiszámításánál a szabadfoglalkozásúak nyugdíjrendszerében az 
illetékes intézet a tagsági idő alatti hozzájárulások fizetése révén az érintett 
intézet tagjaként szerzett átlagos éves nyugdíjjogosultságot veszi alapul 
minden egyes, bármelyik tagállam jogszabályai alapján teljesített biztosítási 
év tekintetében. 

ÉSZTORSZÁG 

A szülői ellátás kiszámításához az Észtországon kívüli tagállamokban foglalkoz
tatásban töltött időszakok úgy tekintendők, hogy azok a szociális adó ugyanazon 
átlagos összegén alapulnak, mint amelyet az Észtországban foglalkoztatásban 
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 Észt
országban fizetett szociális adó átlagán alapul. 
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ÍRORSZÁG 

1. E rendelet 21. cikkének (2) bekezdése és 62. cikke ellenére, az ír jogszabá
lyok értelmében a biztosított – betegbiztosítási 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 kere
sőképtelenné, majd ebből eredően rokkanttá válik, miközben egy másik 
tagállam jogszabályai hatálya alá tartozik, Írország a 2005-ös, egységes szer
kezetbe 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 jogszabá
lyok értelmében keresőképtelennek minősült volna. 

GÖRÖGORSZÁG 

1. A görög állampolgároknak vagy görög származású külföldieknek a nyugdíj
biztosítási 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 kötelezően 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 valamely más tagállam joga alapján 
munkahelyi balesetből vagy foglalkozási betegségből kifolyólag nyugdíjban 
részesül, kérheti az OGA által alkalmazott jogszabályok szerinti kötelező 
biztosítását, amennyiben az ezen jogszabályok hatálya alá tartozó tevékeny
séget 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 szöve
gének 31. cikke (4) bekezdésében előírt nyugdíjkorhatár vagy a kötelező 
nyugdíjazás eléréséhez, csak akkor veszik figyelembe az államnak teljesített 
tényleges szolgálatként, ha a biztosítási esemény bekövetkeztekor, amelyből 
adódóan rokkantsági vagy haláleseti nyugdíj jár, a kedvezményezett a spanyol 
közalkalmazottakra vonatkozó különleges rendszerbe tartozott, vagy olyan 
tevékenységet végzett, amelyre e rendszer kiterjed, vagy ha a biztosítási 
esemény bekövetkeztekor, amelyből adódóan nyugdíj 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 igazságszolgáltatásban dolgo
zókra vonatkozó különleges rendszerbe tartozzon. 

2. a) E rendelet 56. cikke (1) bekezdésének c) pontja alapján a spanyol ellátások 
elméleti összegét az érintett személy 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 bizto
sítási és/vagy tartózkodási időket kell figyelembe venni, Spanyolországban 
azt a járulékalapot kell alkalmazni a fent említett időszakokra, amely 
időben legközelebb esik a referencia-időszakokhoz, figyelembe véve a 
kiskereskedelmi árindex alakulását. 

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

3. Más tagállamokban szerzett olyan időszakok, amelyeket a köztisztviselőkre, a 
fegyveres erőkre vagy az igazságügyi hatóságokra vonatkozó különleges rend
szerben kell beszámítani, e rendelet 56. cikkének alkalmazásában ugyanolyan 
elbírálásban részesülnek, mint az időtartam szempontjából azokhoz legköze
lebb álló, köztisztviselőként Spanyolországban szerzett időszakok. 
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4. Az általános szociális biztonsági törvény második átmeneti rendelkezésében 
említett, életkoron alapuló kiegészítés a rendelet valamennyi olyan kedvezmé
nyezettje tekintetében alkalmazandó, akik nevében 1967. január 1-jét megelő
zően 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. augusztus 1., a 
szénbányászok különleges szociális biztonsági rendszere esetében pedig 
1969. április 1. 

FRANCIAORSZÁG 

▼M3 __________ 

▼M1 
2. Azon személyek számára, akik e rendelet 17., 24. vagy 26. cikke értelmében 

Franciaországban természetbeni ellátásban részesülnek, és Haut-Rhin, Bas- 
Rhin vagy Moselle francia megyében élnek, a költségeik fedezéséért felelős, 
másik tagállam intézménye nevében nyújtott természetbeni ellátások tartal
mazzák mind az általános betegbiztosítási 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 jelenleg vagy korábban részt vevő 
személyre alkalmazandó francia jogszabályok egyaránt tartalmazzák az érintett 
személyre 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 valamennyi 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 naptári 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 rend 
őrségről 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 nyugdíj kizárólag e rendelet 1. cikkének e) 
pontja céljából tekintendő „köztisztviselőkre vonatkozó különleges rendszer
nek”. 

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 (Zorgverzeke
ringswet) 2. cikke értelmében biztosítást kell kötniük valamely egész
ségbiztosítóval; valamint 

ii. amennyiben nem tartoznak az i. alpontban meghatározottak közé, az 
aktív állományú katonai személyzet egy más tagállamban lakó család
tagjai, valamint egy más tagállamban lakóhellyel rendelkező és e 
rendelet értelmében a lakóhelyük szerinti országban a holland állam 
költségén egészségügyi ellátásra jogosult személyek. 
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b) Az 1. a) pont i. alpontjában említett személyek az egészségbiztosítási 
törvénnyel (Zorgverzekeringswet) összhangban kötelesek valamelyik 
egészségbiztosítónál biztosítást kötni, az 1. a) pont ii. alpontjában említett 
személyeknek pedig nyilvántartásba kell vetetniük magukat az egészség
biztosítási testületnél (College voor zorgverzekeringen). 

c) Az egészségbiztosítási törvénynek (Zorgverzekeringswet) és a rendkívüli 
egészségügyi költségekről szóló általános törvénynek (Algemene Wet 
Bijzondere Ziektekosten) a járulékfizetési kötelezettségre vonatkozó 
rendelkezéseit alkalmazni kell az a) pontban említett személyekre és 
családtagjaikra. A családtagokra vonatkozóan a járulékfizetési kötele
zettség azt a személyt terheli, aki által az ellátáshoz való jog fennáll, 
kivéve a más tagállamban élő katonai személyzet családtagjait, akiket a 
járulékfizetési kötelezettség közvetlenül terhel. 

d) Az egészségbiztosítási törvény (Zorgverzekeringswet) kései biztosításkö
tésről szóló rendelkezéseit értelemszerűen 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 biztosított
aknak kínált biztosítási kötvénynek megfelelően jogosultak természetbeni 
ellátásra, figyelembe véve az egészségbiztosítási törvény (Zorgverzeke
ringswet) 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 természetbeni 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: 

— a köztisztviselők és túlélő hozzátartozóik nyugdíjáról szóló, 1966. 
január 6-i törvény (Algemene burgerlijke 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 bizto
sított nyugdíjak, 

— a hadsereg személyi állományába tartozók keresőképtelensége esetén 
nyújtott ellátásokról szóló, 1972. június 7-i törvény (Wetarbeidsonges
chiktheidsvoorziening militairen– A hadsereg személyi állományának 
keresőképtelenségéről szóló törvény) értelmében biztosított, kereső
képtelenség esetén nyújtott ellátások, 

— a Holland Vasúttársaság (NV Nederlandse Spoorwegen) alkalmazotta
inak 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 nyugdíjrendszer keretében, amelynek célja, 
hogy időskorukban rendszeres jövedelemhez juttassa az egykori 
munkavállalókat, 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 kere
tében, 

— a hadsereg személyi állományának és a köztisztviselőknek létszámle
építés, nyugdíjazás vagy korengedményes nyugdíjazás esetén alkalma
zandó rendszer keretében nyújtott ellátások. 
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▼M7 __________ 

▼M3 __________ 

h) E rendelet 18. cikke (1) bekezdésének alkalmazása céljából az e melléklet 
1. bekezdése a) pontjának ii. alpontjában említett azon személyek, akik 
ideiglenesen Hollandiában tartózkodnak, a tartózkodási hely szerinti intéz
mény által a hollandiai biztosítottaknak kínált biztosítási kötvénynek 
megfelelően jogosultak természetbeni ellátásra, figyelembe véve az egész
ségbiztosítási törvény (Zorgverzekeringswet) 11. cikkének (1), (2) és (3) 
bekezdését, valamint 19. cikkének (1) bekezdését, továbbá jogosultak a 
rendkívüli egészségügyi költségekről szóló általános törvény (Algemene 
Wet Bijzondere Ziektekosten) által előírt természetbeni ellátásra is. 

▼M1 
2. ►M3 Az öregségi biztosításról szóló általános törvény ◄ (Algemene Ouder

domswet – AOW) alkalmazása 

a) ►M3 Az öregségi biztosításról szóló általános törvény ◄ (Algemene 
Ouderdomswet – AOW) 13. cikkének (1) bekezdésében említett csök
kentés nem alkalmazható az 1957. január 1-je előtti azon naptári évekre, 
amelyek során az a jogosult, aki nem felel meg az ezeknek az éveknek 
biztosítási időként 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 munkál
tatónál, vagy 

— a holland szociális biztonsági rendszer értelmében biztosítási idősz
aknak 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. 

b) Az AOW 13. cikkének (1) bekezdésében említett csökkentés nem alkal
mazható az 1989. augusztus 2-át megelőző 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 tagállam területén rendelkezett lakóhely
lyel, ha ezek a naptári évek egybeesnek az adott személy házastársa által 
►M3 a fent említett 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 tekin
tendő. 

c) Az AOW 13. cikke (2) bekezdésében említett csökkentés nem alkalmaz
ható az 1957. január 1-je előtti azon naptári évekre, amelyek során a 
nyugdíjas házastársa, aki nem felel meg az ezeknek az éveknek biztosítási 
időként 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 munkál
tatónál, vagy 
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— a holland szociális biztonsági rendszer értelmében biztosítási idősz
aknak tekintendő időszakok során másik tagállamban végzett munkát. 

d) Az AOW 13. cikkének (2) bekezdésében említett csökkentés nem alkal
mazható az 1989. augusztus 2-át megelőző 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 rendel
kezés 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 lakó
hellyel 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 bizto
sítással rendelkezik, engedélyt kap az említett jogszabályok szerinti 
önkéntes biztosítás megkötésére azokra az időszakokra, amelyekre a házas
társ 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 
►M3 túlélő hozzátartozókra vonatkozó általános törvény ◄ (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 bizto
sítási járulék meghatározására vonatkozó rendelkezéseivel összhangban 
kell meghatározni, és a jövedelmet úgy kell figyelembe venni, mintha 
Hollandiában szerzett jövedelem lenne. 

h) A 2. pont g) alpontjában említett engedély nem adható meg olyan 
személynek, aki másik tagállam jogszabályai értelmében rendelkezik nyug
díjakat vagy hátrahagyott hozzátartozói ellátást nyújtó biztosítási fedezet
tel. 

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. ►M3 Túlélő hozzátartozókra vonatkozó általános törvény ◄ (Algemene 
nabestaandenwet – ANW) alkalmazása 

a) Ha a hátrahagyott házastárs e rendelet 51. cikke (3) bekezdése értelmében 
a Hollandia hátrahagyott eltartottakra vonatkozó általános törvénye (Alge
mene nabestaandenwet – ANW) szerinti hátrahagyott hozzátartozói nyug
díjra 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 jogszabályok 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 munkál
tatónál, vagy 

— a holland szociális biztonsági rendszer értelmében biztosítási idősz
aknak tekintendő időszakok során másik tagállamban végzett munkát. 

b) Nem kell figyelembe venni azokat a 3. pont a) alpontja értelmében figye
lembe veendő időszakokat, amelyek egybeesnek egy másik tagállam 
jogszabályai alapján a hátrahagyott hozzátartozói nyugdíj tekintetében 
szerzett 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 személy, akinek a házastársa az 
ANW alapján kötelezően biztosított, engedélyt kap önkéntes biztosítás 
megkötésére ►M3 a fent említett jogszabály ◄ értelmében, feltéve, 
hogy ez a biztosítás e rendelet alkalmazásának napjáig már megkezdődött, 
de csak azokra az időszakokra, amelyekre a házastárs kötelezően biztosí
tott. 

Ez az engedély a házastárs ANW szerinti kötelező biztosítása megszűné
sének napjától hatályát veszti, kivéve, ha a házastárs kötelező biztosítása 
halála miatt szűnt meg, és a hátrahagyott hozzátartozó csak az ANW 
alapján 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 vonatkozó rendelkezéseivel összhangban kell 
meghatározni. Ha azonban az önkéntes biztosítás a 2. pont b) alpontjában 
említett biztosítási időből következik, a járulékot az ANW értelmében a 
kötelező biztosítási járulékok meghatározására vonatkozó rendelkezésekkel 
összhangban kell meghatározni, és a jövedelmet úgy kell figyelembe 
venni, mintha Hollandiában szerzett jövedelem lenne. 
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4. A keresőképtelenségre vonatkozó biztosításról szóló holland jogszabályok 
alkalmazása 

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

i. amennyiben közvetlenül a keresőképtelenség kialakulása előtt a 
személy utoljára munkavállalóként folytatott tevékenységet e rendelet 
1. cikkének a) pontja értelmében: 

— ►M3 a fogyatékkal élő személyek biztosításáról szóló törvény ◄ 
(Wet op arbeidsongeschiktheidsverzekering – WAO) rendelkezése
inek 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; 

ii. amennyiben a keresőképtelenné válást megelőzően az érintett személy 
utoljára önálló vállalkozóként folytatott tevékenységet e rendelet 
1. cikkének b) pontja értelmében, ►M3 az önálló vállalkozókra vonat
kozó munkaképtelenségi ellátásokról szóló törvény ◄ (Wet arbeidson
geschiktheidsverzekering zelfstandigen – WAZ) rendelkezéseinek 
megfelelően, ha a keresőképtelenség 2004. augusztus 1-je előtt követ
kezett be. 

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 munkavi
szonyban töltött és munkaviszonyként kezelt időszakok, 

— a WAO alapján szerzett biztosítási időszakok, 

— az érintett személy által 15. életéve betöltése után a keresőképtelen
ségről szóló általános törvény (Algemene 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 oktatási intézmény által kínált 
képzésben való részvétel úgy tekintendő, hogy az megfelel az általános társa
dalombiztosításról szóló törvény (Allgemeines Sozialversicherungsgesetz – 
ASVG) 227. cikke (1) bekezdésének 1. pontja és 228. cikke (1) bekezdésének 
3. pontja, a kereskedelemben dolgozó személyek társadalombiztosításáról 
szóló törvény (Gewerbliches Sozialversicherungsgesetz – GSVG) 116. cikke 
(7) bekezdése és a mezőgazdasági termelők társadalombiztosításáról szóló 
törvény (Bauern-Sozialversicherungsgesetz – BSVG) 107. cikke (7) bekezdése 
szerinti iskolai vagy oktatási intézmény által kínált képzésben való részvétel
nek, amennyiben az érintett személy valamikor osztrák jogszabályok hatálya 
alá tartozott olyan alapon, hogy munkavállalói vagy önálló vállalkozói tevé
kenységet 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 járulé
kokat befizette. 
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2. Az e rendelet 52. cikke (1) bekezdésének b) pontjában említett arányos ellátás 
kiszámításához a kiegészítő biztosítási 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 biztosítási járulék nem csökkentett különleges 
növekményeivel és a bányászati kiegészítő ellátással növekszik. 

3. Amennyiben e rendelet 6. cikkének értelmében egy osztrák nyugdíjbiztosítási 
rendszer szerint beszámítható időszakokat szereztek, de ezek az általános 
társadalombiztosításról szóló törvény (Allgemeines Sozialversicherungsgesetz 
– ASVG) 238. és 239. cikkével, a kereskedelemben dolgozó személyek társa
dalombiztosításáról szóló törvény (Gewerbliches Sozialversicherungsgesetz – 
GSVG) 122. és 123. cikkével, valamint a mezőgazdasági termelők társada
lombiztosításáról szóló törvény (Bauern-Sozialversicherungsgesetz – BSVG) 
113. és 114. cikkével összhangban 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 jogszabá
lyai alapján szerzett nyugdíjakat ugyanúgy kell kezelni, mint a finn jogsza
bályok alapján szerzett nyugdíjakat. 

2. Az e rendelet 52. cikk (1) bekezdése b) pontja i. alpontjának a jövedelem
alapú nyugdíjakra vonatkozó finn jogszabályok szerinti ellátásra jogosító 
időszakban szerzett jövedelmek kiszámítására való alkalmazásakor, ha a 
munkavállaló másik tagállamban teljesített munkavállalói vagy önálló vállal
kozói 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 hányadosá
val, amelyekre Finnországban a referencia-időszakban biztosítási időszak esik. 

SVÉDORSZÁG 

1. Amennyiben e rendelet 67. cikke értelmében egy munkanélküli családtagnak 
szülői szabadság esetén nyújtott támogatást fizetnek, a szülői szabadság esetén 
nyújtott támogatás az alap- vagy legalacsonyabb szintnek megfelelő szinten 
fizetendő ki. 

2. Az 1962:381. sz. nemzeti biztosítási törvény (Lag om allmän försäkrings) 4. 
fejezetének (6) bekezdésével összhangban a szülői szabadság esetén nyújtott 
munkaalapú ellátásra jogosult személyek tekintetében a szülői szabadság 
esetén nyújtott ellátás kiszámítására az alábbi rendelkezések vonatkoznak: 

Azon szülő számára, akinek betegségi ellátásra jogosító jövedelmét Svéd
országban folytatott jövedelemszerző tevékenységből származó jövedelem 
alapján számítják ki, az a követelmény, miszerint a gyermek születése előtt 
legalább 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 
biztosításnak megfelelő, jövedelemszerző tevékenységből származó jövede
lemmel rendelkezett. 

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 
Svédországban élő személyek garantált nyugdíjra való jogosultságára vonat
kozó átmeneti intézkedésekre (2000:798. törvény). 
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4. Az 1962:381. sz. nemzeti biztosítási törvény (Lag om allmän försäkring) 8. 
fejezetével összhangban a jövedelemalapú 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 tevékenysége 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 jöve
delem 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 rendelkezik 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 meghatározni, amikor a biztosítottnak Svéd
országban végzett keresőtevékenységéből jövedelme származott. 

5. a) A jövedelemalapú hátrahagyott hozzátartozói nyugdíj (2000:461. törvény) 
összegének megállapításához szükséges elvi nyugdíj kiszámításához – 
amennyiben a svéd jog által előírt azon követelmény, amely szerint a 
biztosított személynek a halálát közvetlenül megelőző 5 naptári évből 
legkevesebb 3-ban nyugdíjjogosultsággal kell rendelkeznie (referencia- 
időszak), nem teljesül – a többi tagállamban teljesített biztosítási idősza
kokat ugyanúgy kell figyelembe venni, mintha azok Svédországban telje
sültek volna. Az egyéb tagállamokban teljesített biztosítási időszakokat a 
Svédországban a nyugdíjalapba számító évek átlagán alapulóként veszik 
figyelembe. 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 megállapításához szükséges elvi nyugdíj kiszámí
tásához, amennyiben a svéd jog által előírt azon követelmény, amely 
szerint 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 – feltéve, hogy a házastárs vagy az egykori 
házastárs munkavállalói vagy önálló vállalkozói tevékenységet gyakorol(t), 
és kettő vagy annál több tagállam jogszabályai hatálya alá tartozott – az 
Egyesült Királyság jogszabályai alapján történő jogosultság megállapítá
sához minden egyes esetben e rendelet III. címe 5. fejezetének rendelke
zései alkalmazandók. Ilyen esetben az említett 5. fejezetben a „biztosítási 
időszakokra” történő hivatkozások úgy értendők, mint a következő 
személyek által szerzett biztosítási időszakok: 
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i. házastárs vagy volt házastárs, amennyiben a kérelmező: 

— házasságban élő asszony, vagy 

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

ii. volt házastárs, amennyiben a kérelmező: 

— megözvegyült férj, aki közvetlenül a nyugdíjkorhatár betöltése előtt 
nem jogosult megözvegyült szülőt illető támogatásra, vagy 

— megözvegyült feleség, aki közvetlenül a nyugdíjkorhatár betöltése 
előtt nem jogosult megözvegyült anyát illető támogatásra, megözve
gyült szülőt illető támogatásra vagy özvegyi nyugdíjra, illetve aki 
csak az e rendelet 52. cikke (1) bekezdésének b) pontja szerint 
számított, életkor alapján járó özvegyi nyugdíjra jogosult, és ezen 
alkalmazásban az „életkor alapján járó özvegyi nyugdíj” olyan 
özvegyi nyugdíjat jelent, amelyet a szociális biztonsági járulékokról 
és ellátásokról szóló, 1992. évi törvény 39(4) szakaszával össz
hangban csökkentett mértékben kell kifizetni. 

2. Az ápolási díjra, gondozói támogatásra és a fogyatékossággal élők megélhe
tési támogatására való jogosultságot szabályozó rendelkezésekre vonatkozóan 
e rendelet 6. cikke alkalmazásában az Egyesült Királyságon kívüli másik 
tagállam területén teljesített munkavállalói, önálló vállalkozói tevékenység 
vagy tartózkodási időszak olyan mértékben kerül figyelembevételre, ameny
nyire szükséges az Egyesült Királyságban való tartózkodás feltételei kielégíté
séhez az azt megelőző napon, hogy a szóban forgó ellátásra való jogosultság 
először felmerül. 

3. E rendelet 7. cikke alkalmazásában rokkantsági, időskori vagy túlélő hozzá
tartozói pénzbeli ellátás, továbbá munkahelyi balesetek vagy foglalkozási 
betegségek alapján járó nyugdíj vagy haláleseti juttatás esetében bármely, 
az Egyesült Királyság jogszabályai alapján kedvezményezettnek minősülő 
személy, aki valamely más tagállam területén tartózkodik, e tartózkodás 
ideje alatt úgy tekintendő, mintha azon tagállam területén rendelkezne lakó
hellyel. 

4. E rendelet 46. cikkének alkalmazásakor amennyiben az érintett személy kere
sőképtelenné válik, amely állapot rokkantsághoz vezet, miközben egy másik 
tagállam jogszabályainak hatálya alá tartozik, az Egyesült Királyság a szoci
ális biztonsági járulékokról és ellátásokról szóló, 1992. évi törvény 30A. 
szakaszának 5. pontja alkalmazásában figyelembe vesz minden olyan idősza
kot, 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, keresőképtelen
séget követő rokkantság tekintetében juttatott ellátások a másik tagállam 
jogszabályai alapján úgy, mintha az a szociális biztonsági járulékokról és 
ellátásokról 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 jogszabályai értelmében a személy kere
sőképtelen volt. 
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5. 1. A kereseti tényezőknek az Egyesült Királyság jogszabályai szerinti ellátá
sokra való jogosultság meghatározása céljából történő kiszámítása céljából 
minden munkahétre, amely folyamán egy munkavállaló egy másik 
tagállam jogszabályai hatálya alatt állt, és amely az Egyesült Királyság 
jogszabályainak értelmében az adott adóévben kezdődött el, az érintett 
személy úgy tekintendő, hogy munkavállalóként járulékot fizetett, vagy 
olyan jövedelme van, amely után járulékot fizetett az adott év felső jöve
delemhatára kétharmadának megfelelő jövedelem alapján. 

2. E rendelet 52. cikke (1) bekezdése b) pontja ii. alpontjának alkalmazásá
ban, 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 
tartózkodási időt, és a fenti 5. pont 1. alpontja alkalmazásának követ
keztében az adott év az Egyesült Királyság jogszabályai értelmében e 
rendelet 52. cikke (1) bekezdése b) pontjának i. alpontja alkalmazá
sában jogosultságot 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 rendelet 52. cikke (1) bekezdése 
b) pontjának i. alpontja alkalmazásában nem számítanak jogosultságot 
igazoló évnek, a fenti évben szerzett biztosítási, szolgálati vagy tartóz
kodási időt figyelmen kívül kell hagyni. 

3. 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 számát, 
feltéve, hogy az így kapott szám nem haladhatja meg azoknak a heteknek a 
számát, amelyek folyamán abban az évben az érintett személy azon jogsza
bályok hatálya alá tartozott. 
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