
S6. sz. HATÁROZAT 

(2009. december 22.) 

a 987/2009/EK rendelet 24. cikkében előírt, lakóhely szerinti tagállamban való nyilvántartásba 
vételről, és a 987/2009/EK rendelet 64. cikke (4) bekezdésében tárgyalt jegyzékek összeállításáról 

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

(2010/C 107/04) 

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 72. cikkének a) pontjára ( 1 ), amelynek értel
mében az igazgatási bizottság foglalkozik az igazgatási jellegű, 
illetve a 883/2004/EK és a 987/2009/EK ( 2 ) rendeletekkel 
kapcsolatos értelmezési kérdésekkel, 

tekintettel a fent említett 883/2004/EK rendelet 35. cikke (2) 
bekezdésére, 

tekintettel a 987/2009/EK rendelet 24. cikkére és 64. cikke (4) 
és (6) bekezdésére, valamint a 883/2004/EK rendelet 
74. cikkére, 

a 883/2004/EK rendelet 71. cikkének (2) bekezdésében előírt 
rendelkezéseknek megfelelően, 

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT: 

A 987/2009/EK rendelet (a továbbiakban: végrehajtási rendelet) 
24. cikke értelmében történő nyilvántartásba vételre, valamint a 
végrehajtási rendelet 64. cikkének (4) bekezdésében előírt 
jegyzék vezetésére vonatkozó szabályok a következőek: 

I. A végrehajtási rendelet 24. cikkében meghatározott 
nyilvántartásba vétel 

(1) A végrehajtási rendelet 24. cikkének alkalmazása céljából 
az alábbi eljárás alkalmazandó. 

A 883/2004/EK rendelet (a továbbiakban: alaprendelet) 17., 22., 
24., 25. és 26. cikkének, valamint a végrehajtási rendelet 
24. cikke (1) bekezdésének megfelelően az illetékes intézmény 
az érintett személy kérésére továbbítja számára a vonatkozó 
dokumentumot (a továbbiakban: jogosultságigazolás), amelyet 
az érintett személynek be kell nyújtania, amikor természetbeni 
ellátások nyújtása céljából a lakóhely szerinti intézménynél nyil
vántartásba vételét kéri. 

A lakóhely szerinti intézmény kérésére az illetékes intézmény 
továbbítja a jogosultságigazolást az előbbi részére. 

Az illetékes intézmény tájékoztatja a lakóhely szerinti intéz
ményt a jogosultságigazolást érintő bármely változásról vagy 
annak érvénytelenítéséről. A fogadó intézmény a feladó intéz
mény általi változtatást vagy törlést elfogadja vagy elutasítja. 

A lakóhely szerinti intézmény tájékoztatja az illetékes intéz
ményt az érintett személy nyilvántartásba vételéről, valamint a 
nyilvántartásba vételben történt változtatásokról, vagy a személy 
nyilvántartásból való törléséről. A lakóhely szerinti intézmény, 
amint megkapta az ehhez szükséges lényeges adatokat, ezt az 
információt rendelkezésre bocsátja. A fogadó intézmény a 
feladó intézmény általi változtatást vagy törlést elfogadja vagy 
elutasítja. 

(2) Az alaprendelet 35. és 41. cikke, valamint a végrehajtási 
rendelet 62. és 63. cikke értelmében a természetbeni ellátá
soknak az alábbi időponttól felmerült költségei térítendők meg: 

a) a természetbeni ellátásokra való jogosultság illetékes tagállam 
jogszabályai szerinti megszerzésének időpontja, mely a jogo
sultságigazoláson szerepel; 

b) a lakóhelyváltozás vagy nyilvántartásba vétel időpontja, 
amennyiben az az a) pontban említett időpontnál későbbi, 
és fel van tüntetve a lakóhely szerinti intézmény által a 
végrehajtási rendelet 24. cikke (2) bekezdésének alapján 
kibocsátott dokumentumon. 

Ha a biztosított családtagjai, illetve a nyugdíjas vagy annak vala
melyik családtagja a lakóhelyük szerinti ország vagy más 
tagállam jogszabályai értelmében még jogosult az ellátásra kere
sőtevékenységhez vagy jövedelempótló juttatáshoz kapcsoló
dóan, a nyilvántartásba vétel elsőbbségi alapon és a rendele
tekkel összhangban, a fent említett jogosultság végét követő 
első naptól számítandó. 

(3) Az alaprendelet 35. és 41. cikke és a végrehajtási rendelet 
62. és 63. cikke szerint a természetbeni ellátás költségeinek 
megtérítése attól az időponttól kezdve szűnik meg, amikortól 
a személyt törölték a nyilvántartásból – erről a lakóhely szerinti 
intézmény értesíti az illetékes intézményt, vagy amikortól 
érvénytelenítik a jogosultságigazolást – erről az illetékes intéz
mény értesíti a lakóhely szerinti intézményt.

HU C 107/6 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010.4.27. 

( 1 ) HL L 166., 2004.4.30., 1. o. 
( 2 ) HL L 284., 2009.10.30., 1. o.



A fenti időpont a törlési dokumentumban is feltüntetendő, és 
azt a napot jelenti, amikor a jogosultságigazolás alkalmazása 
megszűnik, azaz: 

i. az elhalálozás napja vagy az az időpont, amikor az érintett 
személy lakóhelyét másik tagállamba helyezi át; 

ii. annak időpontja, mikor az érintett személy a lakóhely 
szerinti ország vagy egy másik tagállam jogszabályai szerint, 
keresőtevékenység vagy nyugdíj folyósítása kapcsán jogosult
ságot szerez természetbeni ellátásra; 

iii. az az időpont, amikor a családtagok már nem felelnek meg 
azoknak a feltételeknek, amelyek a lakóhely szerinti tagállam 
jogszabályai szerint családtagként természetbeni ellátásra 
jogosítanák fel őket. 

A nemzeti intézmények feladata annak biztosítása, hogy minél 
kevesebb idő teljen el a jogosultság vagy a nyilvántartás időtar
tamának vége és a törlési dokumentum kibocsátása között. A 
biztosított személy lakóhelyét megfelelő, a végrehajtási rendelet 
11. cikke szerinti vizsgálatok alapján kell megállapítani. 

II. A végrehajtási rendelet 64. cikkének (4) bekezdésében 
meghatározott jegyzék 

Biztosított személyek családtagjai, nyugdíjasok és/vagy családtagjaik 

(1) A végrehajtási rendelet 3. mellékletében szereplő tagál
lamban lévő, lakóhely szerinti intézmény az alaprendelet 
17. cikke alapján egy – e célra naprakészen tartott – jegyzék 
alapul vételével kiszámítja a biztosított személy családtagjainak 
járó természetbeni ellátás, valamint az alaprendelet 24., 25. és 
26. cikke alapján a nyugdíjasoknak és/vagy családtagjaiknak járó 
természetbeni ellátás rögzített összegét; alapul véve a saját, vagy 

az illetékes intézmény által rendelkezésre bocsátott, a jogo
sultság megszerzésével, felfüggesztésével vagy visszavonásával 
kapcsolatos információkat. 

A végrehajtási rendelet 64. cikkének (4) bekezdésében hivatko
zott jegyzékek megadják az egy adott évben a biztosított vala
mennyi családtagja, a nyugdíjas és/vagy családtagja után havonta 
fizetendő rögzített összegek számát. 

(2) A havi átalányfizetések számának kiszámítása érdekében 
az ellátásokra való jogosultság időszaka hónapokban értendő. 

A hónapok számának kiszámításakor a rögzített összegek kiszá
mításának kezdeti napját tartalmazó naptári hónapot teljes 
hónapnak kell tekinteni. 

A jogosultság megszűnésének hónapja nem vehető figyelembe, 
kivéve, ha teljes hónapról van szó. 

Ha a jogosultság egy hónapnál rövidebb ideig tart, ez az időszak 
egy hónapnak tekintendő. 

Amennyiben az érintett személy a jogosultság időszakában 
másik korcsoportba kerül, a hónap, mely során bekövetkezett 
ez a változás, teljes egészében a magasabb korcsoportba számí
tandó. 

III. Záró rendelkezések 

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzé kell 
tenni. A határozat a végrehajtási rendelet hatálybalépésének 
napjától alkalmazandó. 

az igazgatási bizottság elnöke 

Lena MALMBERG
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