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a lakóhely szerinti államtól eltérő tagállamban részmunkaidős szakmai vagy kereskedelmi 
tevékenységet folytató munkanélküli személyekre alkalmazandó jogszabályokról 

(EGT-vonatkozású és az EK–Svájc-megállapodást érintő szöveg) 

(2010/C 106/15) 

A SZOCIÁLIS BIZTONSÁGI RENDSZEREK KOORDINÁCIÓJÁVAL 
FOGLALKOZÓ IGAZGATÁSI BIZOTTSÁG, 

tekintettel a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról 
szóló, 2004. április 29-i 883/2004/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet ( 1 ) 72. cikkének a) pontjára, amelynek értel
mében az igazgatási bizottság foglalkozik valamennyi igazgatási 
jellegű, illetve a 883/2004/EK rendelet és a szociális biztonsági 
rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK rendelet végre
hajtására vonatkozó eljárás megállapításáról szóló, 2009. szep
tember 16-i 987/2009/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendelet ( 2 ) rendelkezéseiből eredő értelmezési kérdéssel, 

tekintettel a 883/2004/EK rendelet 11. cikke (3) bekezdésének 
a) pontjára és 16. cikkének (1) bekezdésére, valamint a 
987/2009/EK rendelet 18. cikkére, 

mivel: 

(1) Amennyiben valamely tagállam területén lakóhellyel 
rendelkező személyek a rájuk alkalmazandó jogszabályok 
értelmében munkanélküli ellátásra jogosultak, lehetővé 
kell tenni számukra, hogy másik tagállam területén rész
munkaidős szakmai vagy kereskedelmi tevékenységet 
folytassanak, megtartva eközben a lakóhelyük szerinti 
államban nyújtott ellátásokra való jogosultságot. 

(2) Ebben a helyzetben – az esetleges kollízió elkerülése 
érdekében – meg kell határozni az ilyen személyekre a 
883/2004/EK rendelet 11. cikke alapján alkalmazandó 
jogszabályokat. 

(3) Az említett rendelet 11. cikkének (2) bekezdése értel
mében a munkavállalói vagy önálló vállalkozói tevékeny
ségük miatt vagy következtében pénzbeli ellátásokban 
részesülő személyeket úgy kell tekinteni, mint akik foly
tatják az említett tevékenységet. 

(4) Az említett rendelet 11. cikke (3) bekezdésének a) pontja 
értelmében a munkavállalóként vagy önálló vállalkozó
ként egy tagállamban tevékenységet folytató személyek 
az adott tagállam jogszabályainak a hatálya alá tartoznak. 

(5) A fenti (1) preambulumbekezdésben említett személyek 
érdekében kívánatos, hogy az ilyen személyek továbbra is 
a lakóhelyük szerinti ország jogszabályainak hatálya alá 
tartozzanak mind a szakmai vagy kereskedelmi tevékeny
ségük alapján esedékes járulékok fizetése, mind pedig az 
ellátások nyújtása tekintetében. 

(6) A 883/2004/EK rendelet 16. cikkének (1) bekezdése 
lehetővé teszi, hogy a tagállamok az említett rendelet 
11–15. cikke alól kivételekről rendelkezzenek. 

A 883/2004/EK rendelet 71. cikkének (2) bekezdésében 
megállapított feltételekkel összhangban eljárva, 

A KÖVETKEZŐKET AJÁNLJA AZ ILLETÉKES SZOLGÁLATOKNAK ÉS 
INTÉZMÉNYEKNEK: 

1. Az érintett tagállamok illetékes hatóságai a 883/2004/EK 
rendelet 16. cikkének (1) bekezdése alapján, az alábbi felté
telek mellett kössenek megállapodásokat, vagy utasítsák az 
általuk kijelölt szerveket ilyen megállapodások megkötésére: 

A megállapodásoknak rendelkezniük kell arról, hogy a lakó
helyük szerinti államban munkanélküli ellátásban részesülő 
és azzal egy időben valamely tagállamban részmunkaidős 
szakmai vagy kereskedelmi tevékenységet folytató személyek 
kizárólag az első állam jogszabályainak hatálya alá tartoznak 
úgy a járulékok fizetése, mint az ellátások nyújtása tekinte
tében. 

Az érintett személy lakóhelye szerinti államban a munkanél
küli ellátást nyújtó intézmény tájékoztatja az adott állam 
illetékes hatósága által kijelölt intézményt az érintett személy 
által egy másik tagállamban folytatott bármely részmunka
idős szakmai vagy kereskedelmi tevékenységről. 

Az utóbbi intézmény haladéktalanul tájékoztatja az érintett 
személy részmunkaidős tevékenysége folytatásának helye 
szerinti tagállam területén lévő illetékes hatóság által kijelölt 
intézményt arról, hogy a személy továbbra is a lakóhelye 
szerinti tagállam jogszabályainak hatálya alá tartozik.
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2. E megállapodások értelmében a 987/2009/EK rendelet 
19–21. cikkében megállapított igazgatási eljárásokat kell 
alkalmazni. 

3. Az ezen ajánlás mellékletét képező, a tagállamok által az 
1986. február 28-i 18. ajánlás értelmében megkötött megál
lapodás a 883/2004/EK és a 987/2009/EK rendelet alapján 
továbbra is érvényes marad, ezen ajánlás 2. pontjára is figye
lemmel. 

4. Ezt az ajánlást ki kell hirdetni az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában. Ezt az ajánlást a 987/2009/EK rendelet hatálybalé
pésének napjától kell alkalmazni. 

az igazgatási bizottság elnöke 

Gabriela PIKOROVÁ 

MELLÉKLET 

A Belgium és Luxemburg közötti, 1986. október 28-án kelt megállapodás a két állam valamelyikében lakóhellyel 
rendelkező és ebben az államban munkanélküli ellátásban részesülő, a másik államban ugyanakkor részmunkaidős 
tevékenységet folytató munkanélküli személyekre alkalmazandó jogszabályok meghatározásáról.
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