
 

GYERMEKGONDOZÁSI TÁMOGATÁS ÉS CSALÁDI PÓTLÉK EU POLGÁROK 

SZÁMÁRA 
A nem osztrák állampolgárságú EU polgároknak akkor van joguk ausztriai 
családtámogatási ellátásokra, tehát családi pótlékra, illetve gyermekgondozási 
támogatásra, ha ez a 883/2004/EK rendeletből következik. Lényeges feltétel, hogy az 
egyik szülő Ausztriában jövedelemszerző tevékenységet folytasson. 

A 883/2004/EK rendelet például azokra az esetekre, 

 ha a két szülő két különböző tagállamban dolgozik, vagy 
 ha a jövedelemszerző tevékenység és a családi lakhely két különböző tagállamban 

található, 

a több állam által folyósított, dupla, illetve többszörös családtámogatási ellátás 
megelőzése érdekében speciális szabályozásokat tartalmaz az ellátások folyósításának 
illetékességével kapcsolatban. 

A lényeg az, hogy azok a családtámogatási ellátások, amelyeket egy adott állam folyósít 
lakosai számára, nem függenek szigorúan csak attól, hogy egy adott lakos az illető állam 
állampolgára-e. 

Példa: 

Egy szlovák állampolgárságú szülői pár Bécsben lakik és dolgozik. A családtámogatási 
ellátások folyósítása Ausztria illetékességi körébe tartozik. 

Amikor az egyedül jövedelemszerző tevékenységet folytató szülő 
keresőtevékenységének színhelye egy másik tagállamban található, mint a családi 
lakhely 

Ha az EU több tagállamához léteznek csatlakozási pontok, például mivel az egyedül 
jövedelemszerző tevékenységet folytató szülő keresőtevékenységének színhelye egy 
másik tagállamban található, mint a családi lakhely, akkor a családtámogatási ellátást az 
a tagállam folyósítja, amelyben a keresőtevékenység történik. 

Példa: 

Egy szlovák állampolgár Ausztriában folytat keresőtevékenységet. A családja 
Szlovákiában lakik. A gyermekek édesanyja nem dolgozik. A családtámogatási ellátások 
folyósítása Ausztria illetékességi körébe tartozik. 

Ha a család az EU egy másik tagállamában lakik, mint amelyben az egyik szülő a 
keresőtevékenységét folytatja, a kompenzációs kifizetések igénylésének joga akkor áll 
fenn, ha abban a tagállamban, amelyben a családi lakhely található, a családtámogatási 
ellátások összege magasabb, mint abban a tagállamban, amelyben a szülő a 
keresőtevékenységét folytatja. 

Ezekben az esetekben a kompenzációs igény ama állam felé áll fenn, amelyben a családi 
lakhely található. 

 



Példa: 

Egy osztrák állampolgár Szlovákiában végez jövedelemszerző tevékenységet. A családja 
Ausztriában lakik. A gyermekek édesanyja nem dolgozik. 
A családtámogatási ellátások folyósítása Szlovákia illetékességi körébe tartozik. Ausztria 
kompenzációs kifizetéseket eszközölhet. 

Ha a szülők különböző tagállamokban folytatnak jövedelemszerző tevékenységet 

Amikor a két szülő két különböző tagállamban folytat jövedelemszerző tevékenységet, akkor a 
családtámogatási ellátás folyósítása ama EU tagállam illetékességi körébe tartozik, amelyben 
a gyermek lakóhelye található. 

Az a tagállam, amelyben a másik szülő végez jövedelemszerző tevékenységet, adott esetben 
kompenzációs kifizetéseket eszközölhet. 

Példa: 

Az anya, aki szlovák állampolgár, Ausztriában önálló jövedelemszerző tevékenységet folytat. A 
gyermek az apánál lakik, Szlovákiában. Az apa Szlovákiában dolgozik. 

A családtámogatási ellátások folyósítása Szlovákia illetékességi körébe tartozik. Ausztria 
kompenzációs kifizetéseket eszközölhet. 

Vigyázat! 

Ez a szabályozás a különélő (elvált) szülőkre is vonatkozik! 
Példa: 

Az anya, aki szlovák állampolgár, Ausztriában önálló jövedelemszerző tevékenységet folytat. A 
gyermek Szlovákiában lakik. A házasságot felbontották. Az apa Szlovákiában végez 
jövedelemszerző tevékenységet. Nem tartja a kapcsolatot gyermekével. 

A családtámogatási ellátások folyósítása Szlovákia illetékességi körébe tartozik. Ausztria 
kompenzációs kifizetéseket eszközölhet. 

Tipp! 

A családtámogatási ellátások odaítélésére vonatkozó kérvényt abban a tagállamban ajánlatos 
benyújtani, amelynek illetékességi körébe tartozik a családtámogatási ellátások folyósítása. 

Így a másik tagállam kiszámíthatja a pénzbeli kiegyenlítés összegét. 

Egészségbiztosítás 

Ha Ausztria pénzbeli kiegyenlítést fizet a gyermekgondozási támogatáshoz, akkor abban az 
esetben jár ezzel együtt a jövedelemszerző tevékenységet nem folytató szülő, illetve a 
gyermek betegbiztosítása Ausztriában, ha abban a tagállamban, amely az azonos, vagy 
hasonló családtámogatási ellátások folyósítása terén illetékes, a jövedelemszerző 
tevékenységet nem folytató szülő, illetve a gyermek számára nem jár ingyenes biztosítás, 
illetve a keresőtevékenységet folytató szülő biztosításának terhére történő biztosítás 
(Mitversicherung). 

Változat: 2015. augusztus 

Ez az információ az összes gazdasági kamara együttműködésének eredménye. Kérdés esetén kérjük, forduljon ide:  
Burgenland, tel. 0590 907-2330, Karintia, tel. 0590 904, Alsó-Ausztria, tel. (02742) 851-0,  

Felső-Ausztria, tel. 0590 909, Salzburg, tel. (0662) 8888-397, Stájerország, tel. (0316) 601-601,  
Tirol, tel. 0590 905-1111, Vorarlberg, tel. (05522) 305-1122, Bécs, tel. (01) 51450-1010,  

Tanács: Ez az információ az interneten is megtalálható a http://wko.at címen. A leggondosabb feldolgozás ellenére sem vállalunk 
felelősséget az adatok helyességéért. Ausztria gazdasági kamaráinak felelőssége kizárt. Minden személyre vonatkozó megnevezés 

esetében a szó adott alakja mindkét nemre vonatkozik! 
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