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A tájékoztatóban szereplő információkat az EU szociális védelemről szóló kölcsönös 

tájékoztatási rendszerének (MISSOC) nemzeti kapcsolattartóival szoros 

együttműködésben állítottuk össze és tettük naprakésszé. A MISSOC hálózatáról 

további tájékoztatás olvasható a következő címen: 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=hu&catId=815 

 

A tájékoztató általánosan ismerteti az egyes országokban alkalmazandó szociális 

biztonsági előírásokat. .Részletesebb információkat a MISSOC egyéb kiadványaiban 

talál,amelyek a fenti hivatkozásra kattintva érhetők el. Felveheti a kapcsolatot a 

tájékoztató I. mellékletében felsorolt illetékes hatóságokkal és intézményekkel is. 

 

Az Európai Bizottság, valamint a nevében eljáró személyek nem vállalnak felelősséget 

az ebben a kiadványban szereplő információk felhasználásáért. 
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I. fejezet: Általános tudnivalók, szervezet és 
finanszírozás 

Általános tudnivalók 

A német szociális biztonsági rendszer öt ellátási ágazatból áll: betegbiztosítás, tartós 

ápolás-gondozási ellátások, nyugdíjbiztosítás, balesetbiztosítás és munkanélküli 

ellátás. Ez a fejezet valamennyi ág tekintetében kifejti, hogy kik a biztosítók és kik a 

biztosítottak, valamint ismerteti a bejelentési és járulékfizetési eljárásokat.  

 

A mezőgazdasági termelők társadalombiztosítása, a kézművesek biztosítása, valamint 

a művészek és az újságírók-tudósítók szociális biztonsága nem szerepel ebben az 

útmutatóban. E tekintetben minden szükséges tájékoztatást megkap az illetékes 

biztosítási szervezetektől. 

 

Ezek a szociális biztonsági ágazatban az Európai Unió többi tagállamával való 

kapcsolattartás vonatkozásában kapcsolattartó szerveket alakítottak ki. Németország, 

illetve egy vagy több tagállam szociális biztonságával kapcsolatos probléma vagy 

kérdés esetén forduljon az illetékes kapcsolattartó szervhez.  

 

Néhány foglalkozástól eltekintve (például a köztisztviselők, a bírák és a katonák) 

minden munkavállaló kötelező biztosítás alá tartozik. Ezzel szemben azok, akik havi 

400 eurót meg nem haladó, marginális munkát végzenek, valamint azok az ideiglenes 

alkalmazottak, akik 50 napnál kevesebb dolgoznak egy naptári évben, nem 

biztosítottak. 

 

A munkanélküli-biztosítás elvileg lehetővé teszi, hogy a Szövetségi Munkaügyi 

Hivatalhoz benyújtott kérelem alapján ezt a biztosítást továbbra is szabadon 

választani lehessen. Ehhez az szükséges, hogy az érintett az önálló tevékenység 

megkezdése előtti 24 hónap alatt 12 hónapig biztosítási kötelezettség alá tartozzon 

vagy munkanélküli-járadékban részesüljön. Tájékoztatásért vagy tanácsadásért 

forduljon a helyi munkaügyi hivatalhoz! 

 

A fent említett szociális biztonsági ágakon kívül létezik még állami szociális segély, 

minimális ellátások munkakeresők és időskorúak számára, valamint csökkent 

keresőképesség esetén, valamint különféle családi ellátások és lakhatási támogatások. 

Bejelentési eljárás 

Amint munkavállalóként dolgozni kezd, munkáltatójának meg kell tennie a szükséges 

intézkedéseket ahhoz, hogy Ön a szociális biztonsági rendszer tagja legyen. 

Mindenekelőtt a betegbiztosítási pénztár (Krankenkasse) tagja lesz, amely erről 

értesíti a tartós ápolás-gondozási, a nyugdíjbiztosítási és a munkanélküli-biztosítási 

szerveket. Szociális biztonsági azonosító számot (Versicherungsnummer) kap, 

amelynek alapján a nyugdíjbiztosításra kötelezett szerv rögzíti biztosítási időszakait és 

a járulékköteles keresetét. 

 

Az első foglalkoztatáskor a nyugdíjbiztosítási szervtől kap egy szociális biztonsági 

igazolást (SV-Ausweis). Ez az igazolás tartalmazza családnevét, születési nevét, 

keresztnevét és szociális biztonsági azonosító számát. Bizonyos szakmák esetében 

(például az építőiparban) munkaidőben be kell tudni mutatni az azonosító 

dokumentumokat (útlevél, személyi igazolvány). Munkaadója tájékoztatni fogja. 
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Mindenki, aki új biztosítási azonosító számot kap, azonnal értesítést is kap arról, hogy 

esetében mely nyugdíjbiztosítási szerv az illetékes. Az önálló vállalkozók a 

nyilvántartásba vételt maguk intézik az illetékes betegbiztosítási pénztárnál. 

 

A szociális védelem szerkezete 

Törvényes nyugdíjbiztosítás 

A törvényes nyugdíjbiztosítást (Gesetzliche Rentenversicherung) a Német 

Nyugdíjbiztosítási Szövetség (Deutsche Rentenversicherung Bund), a Német 

Nyugdíjbiztosítás Regionális Intézményei (Regionalträger der Deutschen 

Rentenversicherung), a Német Bányászati, Vasúti, Tengerészeti Nyugdíjbiztosítás 

(Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn- See) és a Mezőgazdasági Termelők 

Öregségi Nyugdíjpénztárai (Landwirtschaftliche Alterskassen) szervezik.  

Törvényes betegbiztosítás 

A törvényes betegbiztosítás (Gesetzliche Krankenversicherung) körülbelül 145 

biztosítási pénztár kezében van, amelyek közül bizonyos pénztárak regionálisan 

működnek (azaz helyi betegbiztosítási pénztárak, Ortskrankenkassen), míg más 

pénztárak országos szintűek (például a legtöbb helyettesítő pénztár, Ersatzkassen). 

Ezek a pénztárak foglalkozástól és vállalkozásnál való foglalkoztatástól függetlenül 

minden tag számára nyitva állnak (kivéve a mezőgazdasági termelők mezőgazdasági 

pénztárait). Néhány meghatározott kategóriától eltekintve (például köztisztviselők, 

bírák, katonák) minden munkavállaló kötelező biztosítás alá tartozik, kivéve, ha éves 

jövedelme meghaladja a megállapított éves felső határértéket. A csekély mértékű 

foglalkoztatásra külön szabályok vonatkoznak. Az általános szociális biztonsági 

járulékok beszedésének felügyelete valamennyi ágazatban a betegbiztosítási 

pénztárak feladata. 

Törvényes tartós ápolási biztosítás 

Minden törvényes betegbiztosítási alap létrehozott egy tartós ápolásbiztosítási 

pénztárat, amely a tartós ápolás-gondozásra szoruló kedvezményezettek számára 

nyújtandó ellátásokért önállóan felel. A törvényes betegbiztosítási pénztár minden 

tagja ugyanazon pénztár keretében tartós ápolás-gondozásra szorulás kockázatával 

szembeni biztosítási fedezettel rendelkezik. A magán-betegbiztosítási fedezettel 

rendelkező személyeknek tartós ápolási-gondozási magánbiztosítási szerződést kell 

kötniük. (Ezenfelül magánbiztosítókkal önkéntes tartós ápolási-gondozási biztosítás 

köthető). 

Törvényes balesetbiztosítás 

A törvényes balesetbiztosítás (Gesetzliche Unfallversicherung) illetékes szervezetei az 

ipari és mezőgazdasági ágazat balesetbiztosítási intézményei 

(Berufsgenossenschaften) és az állami szektor balesetbiztosítási intézményei. 

Törvényes munkanélküli-biztosítás 

A törvényes munkanélküli-biztosítás (Gesetzliche Arbeitslosenversicherung) kötelező 

és a Szövetségi Munkaügyi Hivatal (Bundesagentur für Arbeit, BA) felügyelete alá 

tartozik. A Hivatal keretében működik egy központi iroda, a regionális igazgatóságok 

és a helyi kirendeltségek.  A törvényes munkanélküli-biztosítás jogként kezelendő, és 
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minden munkavállaló (fizikai dolgozók, szellemi dolgozók, gyakornokok és fogyatékkal 

élő fiatalok) biztosítási fedezettel rendelkezik. 

Önigazgatás 

A szociális biztonság egyes ágait az önigazgatás elve alapján a biztosítási intézmények 

igazgatják. E célból a biztosítási intézmények létrehoztak önigazgatási 

testületeket(képviselői ülések és igazgatósági ülések vagy igazgatási tanácsok), 

melyek egyenlő számú munkáltatói képviselőből és biztosítottból állnak. A 

munkanélküli-biztosítás területén az állami szektor képviselői harmadik félként 

vesznek részt az igazgatásban.  Az önigazgatási testületek tagjait a munkáltatók és a 

biztosított személyek forgó rendszer alapján hatévente választják. 

Felügyelet 

Az önigazgatással működő társadalombiztosítási intézetek a törvényi előírásoknak és 

egyéb vonatkozó szabályozásoknak megfelelően saját felelősségi körben 

tevékenykednek. Az állam felügyelete alá tartoznak, és a felügyeleti jogot a felügyeleti 

hatóság gyakorolja. Általában a Szövetségi Biztosítási Hivatal 

(Bundesversicherungsamt) felügyeli azokat a szövetségi biztosítási intézményeket, 

amelyek illetékessége háromnál több tartományra terjed ki. A többi (szövetségi) 

biztosítási intézmény annak a tartománynak a felügyelete alatt áll, ahol található. Az 

Ön biztosítási intézménye tájékoztatja Önt, hogy melyik felügyelő szervhez tartozik. 

Míg az alapvető kérdések és a horizontális funkciók a Német Nyugdíjbiztosítási 

Szövetség felelősségébe tartoznak, addig a felügyeletet általában a Szövetségi 

Munkaügyi és Szociális Minisztérium és a Szövetségi Biztosítási Hivatal látja el. 

Finanszírozás 

A szociális biztonsági rendszert a munkavállalók és a munkáltatók által befizetett 

szociális biztonsági járulékokból és az általános adóbevételekből finanszírozzák.  

 

Ha munkavállalóként olyan tevékenységet folytat, amelynek jövedelme meghaladja a 

marginális szintet, a betegbiztosításnak, az ápolási biztosításnak, a munkanélküli-

biztosításnak és a nyugdíjbiztosításnak köteles járulékot fizetni. Törvényes biztosítása 

után fizetendő járulékának összege keresetének egy meghatározott százalékos 

aránya. A járulék 53%-a Önt, 47%-a munkáltatóját terheli. Ezzel szemben az önálló 

vállalkozók a beteg-, ápolási és nyugdíjbiztosítási járulékokat teljes egészében maguk 

fizetik. A balesetbiztosítási járulékok kizárólag a munkáltatót terhelik. 

 

A járulékszámításokért és -fizetésekért munkáltatója felelős. Az Önt terhelő részt 

minden egyes keresetéből levonja. A járulék megfelelő százalékát megtartja, és a 

teljes társadalombiztosítási járulékot (vagyis a betegbiztosítási, a tartós ápolási-

gondozási, a nyugdíj- és a munkanélküli-biztosítási járulékot) befizeti az Ön által 

választott törvényes betegbiztosítási pénztárnak (a járulékbeszedések felelősének). 

 

A teljes betegbiztosítási járulék jelenleg keresetének 15,5%-a, egy évente 

meghatározott mértékig (a járulékalap felső határértéke : évi 45 900 EUR). A járulék 

7,3%-a a munkáltatót terheli. Amennyiben a jövedelemalapú járulék nem fedezi a 

vonatkozó betegbiztosító pénztárak pénzügyi igényeit, a biztosítópénztárak nem 

jövedelemalapú kiegészítő járulékot vethetnek ki. Ha a törvényes betegbiztosításnak 

fizetett kiegészítő járulék átlaga meghaladja a 2%-ot, Ön szociális kompenzációra 

jogosult (Sozialausgleich). 
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A tartós ápolási-gondozási biztosítási (Pflegeversicherung) járulék mértéke 1,95%. Az 

1940 után született gyermektelen biztosítottak ezenfelül, ha elérték a 23 éves kort, 

0,25%-os járulékpótlékot fizetnek. 

 

A kötelező betegbiztosítási és a tartós ápolási biztosítási kötelezettségre vonatkozó 

felső határérték évi 50 850 EUR. 

 

Az általános nyugdíjbiztosítási járulék a kereset 19,6%-a, a járulékalap felső határáig. 

(Ennek összege évi 67 200 EUR a régi tartományokban és évi 57 600 EUR az új 

tartományokban). A járulék fele általában a munkáltatót terheli. 

 

A munkanélküli-biztosítási járulék a kereset 3,0%-a, a munkanélküli-biztosításra 

vonatkozó járulékalap felső határáig. A járulék fele a munkáltatót, fele pedig a 

munkavállalót terheli. 

 

A családi támogatások után (amelyeket állami pénzeszközökből finanszíroznak) 

semmiféle járulékfizetést nem kell teljesíteni. 
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II. fejezet: Egészségügyi ellátások 

Mikor jogosult egészségügyi ellátásokra? 

A törvényes vagy a magán egészségbiztosításhoz való csatlakozás a lakosság minden 

tagja számára kötelező (kivéve, ha a jövedelem meghaladja a kötelező biztosítás 50 

850 eurós határértékét). 

 

A következő személyek jogosultak ellátásokra:  

 keresőtevékenységet folytató személyek és a szakképzésben részesülők, beleértve a 

gyakornokokat; 

 elegendő biztosítási idővel rendelkező nyugdíjasok; 

 a munkanélküli-járadékban részesülő munkanélküliek; 

 védett munkahelyen dolgozó fogyatékkal élők; 

 szakmai átképzésben résztvevő személyek és fiatalokat segítő speciális képzési 

intézményekben valamilyen foglalkoztatási formára történő képzésben részt vevő 

személyek (Jugendhilfe); 

 elismert felsőoktatási képzésben részt vevő diákok; 

 mezőgazdasági termelők és segítő családtagjaik; 

 művészek és írók; 

 egészségügyi szolgáltatások igénybevételére más jogosultsággal nem rendelkező 

személyek (bizonyos feltételekkel). 

 

Nincsen a minimális biztosítási idővel kapcsolatos követelmény. 

Finanszírozott ellátások 

Szűrővizsgálatok  

A betegségek felismerését szolgáló intézkedések keretében Ön és családja a 

következő orvosi szűrővizsgálatokra jogosult: 

 gyermekbetegségek felismerésére szolgáló vizsgálatok hat éves kor végéig, 

valamint tíz éves kor végéig; 

 nőknél 20 éves kortól, férfiaknál 45 éves kortól éves vizsgálat a rák felismerésére; 

 a biztosítottak számára 35 éves kortól kétévente orvosi szűrővizsgálat, különösen a 

szív- és érrendszeri betegségekre, a vesebetegségekre és a cukorbajra 

vonatkozóan. 

Orvosi ellátások 

Mindaddig, amíg biztosított, Ön és családja háziorvosi, szakorvosi és fogorvosi 

ellátásra jogosult. 

 

Egy felnőttnek 10 euró egyedi díjat (Praxisgebühr) kell fizetnie negyedévente minden 

első orvosi vagy fogorvosi vizsgálatkor. Nem kell megfizetni az egyedi díjat 

(Praxisgebühr), ha egy orvos utalta be ugyanabban a negyedévben, ill. a félévenkénti 

fogorvosi ellenőrzés esetében. 
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Gyógyszerek, paramedikális kezelések és protézisek 

A gyógyszereket a szerződött orvosok rendelvénye alapján szolgálják ki, és minden 

gyógyszertárban kiválthatók. Általában minden gyógyszertárban vásárolt gyógyszer 

után a vételár 10%-ának megfelelő, de legalább 5 euró és legfeljebb 10 euró pótlékot 

kell fizetni. A pótlék azonban nem lehet magasabb a gyógyszer áránál. A meghűlés és 

az influenzás megbetegedések elleni gyógyszerek, valamint a recept nélküli 

gyógyszerek költségeit Önnek kell viselnie. Ezek közé tartoznak az orrdugulás elleni 

gyógyszerek, a fájdalomcsillapítók, köhögéscsillapítók és köptetőszerek, száj- és 

torokmegbetegedések elleni készítmények, kivéve a gombás fertőzéseket, hashajtókat 

és úti betegség elleni gyógyszereket. 

 

Nem nyújt fedezetet a biztosítás azokra a gyógykészítményekre sem, melyek 

elsődleges célja az életminőség javítása. Ide tartoznak különösen a merevedési 

problémák kezeléséhez, az izgatáshoz és a szexuális vágy fokozásához, a 

dohányzásról való leszoktatáshoz, a fogyókúrához és az étvágycsökkentéshez, a 

testsúlyszabályozáshoz és a hajnövesztéshez használt gyógyszerek. A vény nélkül 

kapható gyógyszerek árának visszatérítése egy esetben lehetséges. Például a 12 év 

alatti, fejlődési rendellenességben szenvedő gyermekek gyógyszereinek, valamint 

azoknak a gyógyszerkészítményeknek az árát, amelyek a Közös Szövetségi Bizottság 

(Gemeinsamer Bundesausschuss) iránymutatásai szerint súlyos betegségek 

kezeléséhez terápiás előírásként szerepelnek, (részben) visszatérítik. 

 

A biztosítottak paramedikális kezelésekre (fizikoterápia, logopédia, foglalkozásterápia, 

lábápolás) is jogosultak. A biztosítottak 10%-os árpótlék, valamint orvosi 

rendelvényenként 10 euró megfizetésére kötelezettek. 

 

A betegbiztosítási pénztár egy bizonyos megállapodott rögzített összegig megtéríti az 

orvosi szempontból indokolt hallókészülékek és más eszközök vagy protézisek árát. A 

biztosított személyek csak korlátozottan jogosultak látásjavító eszközökre. A 

segédeszközök és készülékek beszerzése esetén a betegbiztosítási pénztártól előzetes 

jóváhagyás szükséges, amennyiben a pénztár el nem áll ettől. A segédeszközök és 

készülékek árpótléka az ár 10%-a, legalább 5 és legfeljebb 10 EUR, 

 de nem haladhatja meg a vásárolt termék árát. A fogyasztásra való segédeszköz 

árpótléka havi szinten nem haladhatja meg a 10 EUR összeget. 

Fogászati ellátások 

A betegbiztosítási pénztár az orvosilag szükséges megőrző fogászati kezelések és 

sebészeti beavatkozások árát teljes mértékben visszatéríti. 

 

A fogszabályozási kezelések esetében (a nem megfelelően álló állkapocs és fogazat 

megelőzése és kiigazítása) a biztosított hozzájárulása 20%. A 20%-os összeget a 

biztosítottnak a betegbiztosítási pénztár a kezelés végén visszatéríti. A 18 évesnél 

fiatalabb biztosítottak esetében (bizonyos esetekben idősebb biztosítottak esetén is) a 

szükséges fogszabályozás árát teljes mértékben megtérítik. 

 

A biztosítottak diagnózistól függő fix támogatást kapnak fogprotézisekre és koronákra, 

mely támogatás a fix standard ellátás (Regelleistung) költségeinek 50%-a. A fix 

támogatás a normál bevált megelőzéssel nő. A fix támogatás mellett a meghatározott 

összegnél alacsonyabb jövedelmű biztosítottak is túlzott költségek nélkül jogosultak 

ugyanarra az összegre, valamint az orvosilag szükséges standard ellátásra. 
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Otthoni ápolás és segítség 

Amennyiben betegsége esetén egy Önnel közös háztartásban élő személy nem tud 

ápolást és segítséget biztosítani Önnek, a betegbiztosítási pénztár az orvosi ellátáson 

felül szakértő személyzet által, otthon nyújtott ápolói ellátást is térít. Ez a jogosultság 

ugyanakkor csak akkor áll fenn, ha a kórházi körülmények közötti kezelés szükséges, 

de nem megoldható, vagy ha az említett kezelés az otthoni ellátással elkerülhető vagy 

lerövidíthető. Elvileg az otthoni ápolás betegségenként legfeljebb négy hétig tarthat. 

 

Elvileg az otthoni segítség betegség esetén alkalmanként legfeljebb négy hétig 

tarthat, ha a háztartását önmaga nem képes ellátni. Ez az ellátás azonban csak akkor 

biztosított, ha Önnel közös háztartásban él egy 12 évesnél fiatalabb gyermek vagy egy 

fogyatékkal élő gyermek, akiről senki más nem tud gondoskodni. 

Kórházi ápolás 

Ön minden szükséges kórházi ápolásra jogosult. A kórházi ápolás szükségességét 

orvosnak kell igazolnia. A sürgős eseteket kivéve a költségek átvállalását a 

betegbiztosítási pénztárnál előzetesen kell igényelni. Naptári évenként 28 napig 

minden kórházi tartózkodási nap után 10 euró hozzájárulást kell fizetnie. 

Közlekedési költségek 

Az orvosi ellátás igénybevételéhez szükséges közlekedési költségeket bizonyos 

feltételekkel teljesen vagy részben átvállalhatja a betegbiztosítási pénztár. A 

biztosítottak utazásonként a közlekedési költségek 10%-át, de legalább 5 eurót és 

legfeljebb 10 eurót maguk fizetnek. 

Az egészségügyi ellátások igénybevétele 

Ellátása megkezdése előtt az orvosnak be kell mutatnia betegbiztosítási kártyáját 

(Krankenversichertenkarte). Sürgős esetben az orvos a kártya bemutatása nélkül is 

ellátja Önt, de az ellátást követő 10 napon belül be kell mutatnia betegbiztosítási 

kártyáját. 

 

Az ellátást szerződött orvosok és fogorvosok végzik − ilyen a gyakorló orvosok 90%-a 

−, akik közül a kezelés megkezdése előtt vagy minden naptári negyedév kezdetén 

választhat. 

 

Az orvosok listájáról betegbiztosítási pénztáránál tájékozódhat. 

 

Amennyiben orvosa úgy ítéli meg, hogy szakorvoshoz, rendelőintézetbe vagy hasonló 

intézménybe kell küldenie Önt, beutalót (Überweisungsschein) kap. 
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III. fejezet: Táppénz 

Mikor jogosult táppénzre? 

Németországban amennyiben Ön munkavállaló és betegség miatt munkaképtelenné 

válik, heti vagy havi munkaidejétől függetlenül munkáltatójától továbbra is megkapja 

a fizetését. A bérek kifizetésének folytatására (Entgeltfortzahlung) való jogosultság 

csak abban az esetben létezik, ha megszakítás nélkül négyheti munkaviszonnyal 

rendelkezik. 

Finanszírozott ellátások  

Amennyiben Ön betegség miatt munkaképtelen és ez önhibáján kívül következett be, 

munkáltatója a munkaképtelenség első hat hetében továbbra is fizeti a bérét. 

 

Azok a betegek akiknek nem fizet vagy már nem fizet bért a munkáltató, a 

betegbiztosítási pénztár által fizetett táppénzre (Krankengeld) jogosultak. Ennek 

összege a szokásos kereset (Regelentgelt) 70%-a, de nem haladhatja meg e kereset 

nettó összegének 90%-át. 

 

A táppénzt az orvosi igazolással fedezett munkaképtelenség időtartamának végéig 

folyósítják. Ugyanarra a betegségre azonban hároméves időszak alatt legfeljebb 78 

héten át fizethető. A hároméves időszak letelte után a táppénz folyósítása bizonyos 

feltételekkel egy újabb hároméves időszakra meghosszabbítható. 

 

Egyéb ellátások, például teljes rokkantsági vagy foglalkoztatói nyugdíj, vagy külföldi 

ellátások igénybevétele esetén a táppénz megszűnik vagy csökken. 

A táppénz igénybevétele 

Betegségét, valamint annak várható időtartamát haladéktalanul közölnie kell 

munkáltatójával. 

 

Amennyiben munkaképtelensége három naptári napnál tovább tart, legkésőbb 

betegsége negyedik napján munkáltatójának orvosi igazolást kell bemutatnia. A 

táppénzre való jogosultság elvileg az orvos által megállapított munkaképtelenség 

napját követő naptól jár. Az orvosi igazolás tartalmazza a munkaképtelenség várható 

időtartamát. Ezt az igazolást továbbítania kell munkáltatójának.  

 

Az előírt orvosi vizsgálatokon köteles pontosan megjelenni. Minden jelentős indok 

nélküli távolmaradásnak a táppénz megvonása lehet a következménye. 

 

Ha más ellátásban (például nyugdíjban) is részesül, vagy ha betegsége munkahelyi 

baleset vagy foglalkozási megbetegedés következménye, erről értesítenie kell 

betegbiztosítási pénztárát. Munkaképtelensége alatt annak érdekében, hogy pénzügyi 

veszteség ne érje, fontos, hogy Németországot csak betegbiztosítási pénztára 

beleegyezésével hagyja el. Amennyiben ezt elmulasztja, elveszítheti az ellátásra 

vonatkozó jogosultságokat. 
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Táppénzre való jogosultság gyermeke betegsége esetén 

Amennyiben rendelkezik törvényes betegbiztosítással, és (legfeljebb 12 éves) 

gyermeke beteg és ápolásra szorul (az orvos igazolása szerint), naptári évenként és 

gyermekenként legfeljebb 10 munkanapon át táppénzre jogosult (összesen legfeljebb 

25 munkanapon át), amennyiben az Önnel közös háztartásban élők közül nincs más, 

aki ápolni tudná a gyermeket.  
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IV. fejezet: Anyasági és apasági ellátások 

Mikor jogosult anyasági vagy apasági ellátásokra? 

Minden nő, aki természetbeni betegbiztosítási ellátásban  részesül, terhessége alatt és 

a szülést követően természetbeni ellátásra is jogosult.  

 

A törvényes betegbiztosítással rendelkező nők a szülési szabadság idejére és a szülés 

napjára naptári naponként 13 EUR anyasági ellátásban részesülnek, amennyiben 

munkaképtelenség esetén táppénzre jogosultak, és ha a szülési szabadság idején nem 

kapnak fizetést. Azok a munkavállaló nők, akik maguk nem rendelkeznek törvényes 

betegbiztosítással (például a magánbiztosítónál biztosított nők vagy azok a nők, akik 

származtatott jog alapján rendelkeznek törvényes betegbiztosítással 

(„familienversichert”)) a szövetségi állam által fizetett, összesen legfeljebb 210 EUR 

anyasági ellátásban részesülnek. 

Finanszírozott ellátások 

A természetbeni anyasági ellátások a következők:  

 orvosi ellátás és egy szülésznő segítsége a terhesség alatt és a szülés után; 

 a szülés alatt szülésznő segítsége és szükség esetén orvosi segítség is; 

 gyógyszerek, kötszerek, segédeszközök és paramedikális kezelések; 

 intézményben történő szülés esetén a szülés során felmerülő költségek átvállalása; 

 otthoni ápolói gondozás; 

 családi segítség. 

 

Az anyasági ellátást a szülés előtt hat hétig és a szülés után nyolc hétig (koraszülés 

vagy ikerszülés esetén 12 hétig) folyósítják. Koraszülés esetén a szülést követően a 

szülési szabadság annyi nappal meghosszabbodik, ahány napot a szülés előtt nem 

vettek igénybe. Összege az Ön keresetétől függ, de naptári naponként nem haladhatja 

meg a 13 eurót. Az e támogatások összege és az Ön keresete közötti különbözetet 

munkáltatója fizeti. 

Az anyasági és az apasági ellátások igénybevétele 

Ha Ön terhes, kap egy anyasági kártyát (Mutterschaftspass), amely tartalmazza a 

szükséges orvosi vizsgálatokat. 
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V. fejezet: Rokkantsági ellátások 

Mikor jogosult rokkantsági ellátásokra? 

A kötelező nyugdíjbiztosítás alá tartozók (azaz minden munkavállaló és az önálló 

vállalkozók bizonyos csoportjai, akik a minimáljövedelemnél többet keresnek) 

rokkantság esetére biztosítási fedezettel rendelkeznek.  

Keresőképtelenség esetére járó nyugdíj (Erwerbsminderung) 

Ezt a nyugdíjat abban az esetben nyújtják, ha a biztosított egészségügyi okok miatti 

munkaképesség-csökkenése következtében a munkaerőpiaci szokásos feltételek 

melletti tevékenység végzésére már nem képes, még hat órán át sem (részleges 

keresőképtelenség esetére járó nyugdíj) vagy három órán át sem (teljes 

keresőképtelenség esetére járó nyugdíj). 

 

A nyugdíj igénybevételéhez legalább 60 havi járulékbefizetést kell igazolnia (szolgálati 

idő). Ezenfelül igazolnia kell, hogy az általános keresőképtelenség kezdetét megelőző 

öt évben három évig a kötelező rendszer szerint fizetett járulékot. Ezt az ötéves 

időszakot meghosszabbíthatják például a munkaképtelenségi, a munkanélküliségi, az 

iskolai képzési és a gyermeknevelési időszakok. Ha egy biztosított egy képzés 

befejezését követő hat éven belül lesz általánosan keresőképtelen, a szolgálati időre 

vonatkozó feltételek enyhébbek. 

Részleges keresőképtelenség esetére járó nyugdíj (teilweise 

Erwerbsminderung) 

A bizalom védelme címén a biztosítottak részleges munkaképesség-csökkenés esetén 

is részesülhetnek nyugdíjban, ha a biztosításokra vonatkozó jogszabályokban 

meghatározott feltételeknek megfelelnek, ha 1961. január 2-a előtt születtek, és ha 

egészségügyi okok miatti munkaképesség-csökkenésük megakadályozza, hogy 

jelenlegi szakmájukban vagy egy nekik megfelelő másik szakmában legalább napi hat 

órát dolgozzanak. 

Jövedelemhalmozási korlát 

Amennyiben keresőtevékenységéből kiegészítő jövedelemre tesz szert, elveszítheti 

nyugdíját. Fontos tehát, hogy az ilyen tevékenység megkezdése előtt tájékozódjon az 

illetékes nyugdíjintézetnél. 

A bányászokra vonatkozó különleges szabályok 

Munkaképessége csökkentnek tekinthető, ha betegség vagy rokkantság következtében 

már nem képes a bányában kifejteni korábbi tevékenységét vagy egy ahhoz hasonló 

tevékenységet, kivéve ha egy, a bányászati ágazaton kívüli hasonló állásban 

helyezkedett el. A korábbi foglalkoztatásával pénzügyi szempontból nem 

összehasonlítható tevékenységből származó pótlólagos jövedelem nem befolyásolja 

nyugdíját. 

 

A bányászok 50 éves kortól nyugdíjat kaphatnak, ha már nem végeznek a korábban a 

bányában végzett munkájuknak pénzügyi szempontból megfelelő munkát. Ehhez 

azonban 25 éves szolgálati idő szükséges. 
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Rehabilitációs intézkedések 

A nyugdíjakra vonatkozó jogszabályok a nyugdíjfolyósítással szemben a rehabilitációt 

részesítik előnyben. Amennyiben a rehabilitációs intézkedések fenn tudják tartani és 

javítani tudják a biztosított munkaképességét, a nyugdíjbiztosítási szerv az érintettnek 

nyugdíj helyett inkább ilyen orvosi vagy foglalkoztatási rehabilitációs lehetőségek 

igénybevételét nyújtja. 

Finanszírozott ellátások 

A nyugdíj összege biztosítottként fizetett szociális biztonsági járulékainak összegétől 

függ. A járulékfizetési időszakokon kívül a járulékmentességi vagy a csökkentett 

járulékfizetési időszakok is növelhetik a nyugdíjat. 

A rokkantsági ellátások igénybevétele 

A nyugdíjat főszabályként csak igénylés alapján folyósítják. Az igénylést az illetékes 

szociális biztonsági intézményhez kell benyújtani. 
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VI. fejezet: Öregségi nyugdíjak és ellátások 

Mikor jogosult öregségi ellátásokra? 

A kötelező nyugdíjbiztosítás alá tartozók (azaz minden munkavállaló és az önálló 

vállalkozók bizonyos csoportjai, akik a minimáljövedelemnél többet keresnek) öregségi 

nyugdíjbiztosítási fedezettel rendelkeznek.  

 

Az öregségi nyugdíjat a foglalkoztatás során nyújtott munka ellentételezéseként 

biztosítják. Életkorhoz és minimális biztosítási időszakhoz kötött (a jogosultság 

megszerzéséhez előírt idő általában öt éves járulékfizetési és beszámítható időszak). 

 

Az 5, 15 és 25 éves szolgálati időszakok számításánál figyelembe veszik azokat a 

naptári hónapokat, amelyekre járulékot fizetett és azokat az időszakokat, amikor 

három év alatti gyermeket nevelt. A 35 éves szolgálati időszak esetében azokat az 

időszakokat veszik figyelembe, amelyek nyugdíjjogosultságot biztosítanak. Ilyenek 

például a képzési időszakok és a tíz év alatti gyermek nevelésével töltött időszakok. 

 

Amennyiben a nyugdíjkorhatár elérésekor csak csökkenteni szeretné 

keresőtevékenységét, részleges nyugdíjat kérhet (a teljes nyugdíj egyharmada, fele 

vagy kétharmada), vagy le is mondhat a nyugdíjigénylésről. Ha 65 éves korában nem 

igényelt öregségi nyugdíjat vagy csak részleges nyugdíjat igényelt, az Ön későbbi 

teljes mértékű nyugdíját az igénybe nem vett összeg 0,5%-ával havonta (6%-ával 

évente) megemelik. 

Szokásos öregségi nyugdíj (Regelaltersrente) 

Az általános nyugdíjkorhatárt 2012-től 2029-ig fokozatosan 67 évre emelik, kezdve az 

1947-ben születettekkel. 

 

Az 1963 után születettekre az általános nyugdíjkorhatár már 67 év lesz. A 

biztosítottak 65 éves korukban nyugdíjcsökkentés nélkül mehetnek nyugdíjba, ha 

foglalkoztatottként és ápolást végzőként, valamint a legfeljebb 10 éves gyermekek 

nevelésével töltött időszakok során teljesítették a 45 év kötelező járulékfizetést.  

 

A normál öregségi nyugdíj jövedelemmel történő halmozása korlátozás nélkül 

megengedett. 

Előrehozott nyugdíj 

A korai nyugdíjakra vonatkozó nyugdíjkorhatárt az új általános nyugdíjkorhatárhoz 

fogják igazítani. A fokozatosan megszüntetendő nyugdíjtípusok esetében azonban nem 

történik kiigazítás; ezekre a nyugdíjakra az általános nyugdíjkorhatár a 65 éves 

életkor marad. 

 

Korai nyugdíjat (csökkentett összeggel) 63 éves kortól, 35 év nyugdíjbiztosítási 

időszak után lehet igényelni. 

 

A súlyos fogyatékossággal élők öregségi nyugdíját azok a biztosítottak igényelhetik, 

akik elérték a 65 éves kort, akik a nyugdíjfolyósítás kezdetekor elismerten súlyos 

fogyatékkal élnek, és akik 35 éves szolgálati idővel rendelkeznek. Az ilyen, 

csökkentett összegű öregségi nyugdíj folyósítása 62 éves kortól lehetséges. 
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Az 1952. január 1-je előtt született biztosítottak 63 éves korukban csökkentett 

öregségi nyugdíjat igényelhetnek, amennyiben: 

 rendelkeznek a jogosultság megszerzéséhez előírt 15 évvel; 

 a nyugdíj kezdete előtti tíz évben nyolc éven át, biztosított foglalkoztatás alapján 

fizették a kötelező járulékokat; 

 a nyugdíj kezdetén munkanélküliek; 

 58 és fél éves koruk után összesen 52 hétig munkanélküliek voltak, vagy a nyugdíj 

kezdete előtt koruk miatt legalább 24 hónapon át részmunkaidőben dolgoztak 

(Altersteilzeitarbeit). 

 

A hosszabb időszakon át történő nyugdíjkifizetés ellentételezéseként a nyugdíjat az 

általános nyugdíjkorhatár eléréséig minden nyugdíjkifizetéssel érintett hónapban 

0,3%-kal csökkentik (a súlyos fogyatékkal élők öregségi nyugdíja esetében 65 éves 

kor előtt). 

 

A bányászokra különleges szabályok vonatkoznak. Ők 60 éves koruktól és 25 év 

szolgálati idő után részesülhetnek öregségi nyugdíjban. 

Öregségi nyugdíj nőknek 

A nők csökkentett összegű öregségi nyugdíjban 60 éves koruktól részesülhetnek, ha a 

kötelező rendszerbe negyvenéves koruk után több mint tíz évig járulékot fizettek. A 

nyugdíjjogosultsághoz tizenöt éves szolgálati idő szükséges. Az 1952-ben és azután 

születettek azonban ezt az öregségi nyugdíjat már nem igényelhetik. 

Finanszírozott ellátások 

A nyugdíj összege elsősorban biztosítottként fizetett szociális biztonsági járulékainak 

összegétől függ. A járulékfizetési időszakokon kívül a járulékmentességi vagy a 

csökkentett járulékfizetési időszakok is növelhetik a nyugdíjat. 

Az öregségi ellátások igénybevétele 

A nyugdíjat főszabályként csak igénylés alapján folyósítják. Az igénylést az illetékes 

szociális biztonsági intézményhez kell benyújtani. 
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VII. fejezet: Túlélő hozzátartozói ellátások 

Mikor jogosult túlélő hozzátartozói ellátásokra? 

A kötelező nyugdíjbiztosítás alá tartozók (azaz minden munkavállaló és az önálló 

vállalkozók bizonyos csoportjai, akik a minimáljövedelemnél többet keresnek) túlélő 

hozzátartozói biztosítási fedezettel rendelkeznek.   

 

Özvegyi nyugdíjat a túlélő házastárs, a regisztrált élettársi kapcsolatban élő túlélő 

élettárs és bizonyos esetekben az elvált házastárs kap.  

 

Az özvegyi nyugdíjra való jogosultság megszerzéséhez öt év járulékfizetési és 

beszámítható idővel kell rendelkezni. A jogosultság megszerzéséhez előírt időt 

teljesítettnek tekinthetik, ha a biztosított munkahelyi balesetben vagy röviddel 

tanulmányai/képzése befejezése után hunyt el. Ezenkívül a túlélő házastárs 

nyugdíjjogosultságához a házasságnak elvileg legalább egy évig fenn kellett állnia.  

 

Árvasági nyugdíjat egy biztosított halálát követően elvileg gyermekeknek 

biztosítanak 18 éves korig. A korhatár 27 év, ha az árva iskolai vagy szakmai 

képzésben vesz részt, ha egyéves önkéntes szociális vagy ökológiai munkát végez, 

vagy ha fogyaték miatt nem tudja önmagát eltartani. Ha az iskolai vagy a szakmai 

képzés törvényes katonai vagy polgári szolgálat teljesítése miatt megszakad, az 

árvasági nyugdíjjogosultság ennek megfelelő idővel meghosszabbodik 27 éves kor 

felett is. Az árvasági nyugdíj összegének felét folyósítják, ha az egyik szülő még él. 

Teljes árvasági nyugdíj akkor jár, ha mindkét szülő elhunyt. 

Finanszírozott ellátások 

Özvegyi nyugdíjak (Witwen-und Witwerrenten) 

 Az özvegyi nyugdíj az elhunyt teljes rokkantsági nyugdíjának (Rente wegen voller 

Erwerbsminderung) 25%-a (elnevezése: özvegyi kisnyugdíj). Ezt az ellátást két évig 

folyósítják. A nyugdíjat megemelik, ha a kedvezményezettnek eltartott gyermeke van, 

ha elérte a 45 éves kort (2012-től ez a korhatár 2029-ig fokozatosan 47 évre 

emelkedik), vagy ha munkaképesség-csökkenése eléri az 55%-ot (elnevezése özvegyi 

nagynyugdíj). A gyermeket felnevelt özvegyek ezenkívül pótlékban részesülnek. Válás 

esetén az öregségi és rokkantsági biztosításra való közösen megszerzett jogok a volt 

házastársak között megoszlanak.  

Nyugdíj megosztása 

A házastársi ellátás és az özvegyi nyugdíj szokásos eljárás szerinti kifizetése helyett a 

házastársak közös nyilatkozattal kérhetik, hogy a közös életük során szerzett 

nyugdíjjogosultságokat osszák ketté. Ebben az esetben egy feltételnek kell megfelelni: 

a két házastársnak fejenként legalább 25 éves, nyugdíjjogosultságot biztosító 

időszakkal kell rendelkeznie. A házasságkötésnek 2001. december 31. előtt kellett 

történnie és/vagy a házastársaknak ebben az időpontban 40 évesnél fiatalabbnak 

kellett lenniük. Ha a fenti feltételek teljesülnek, a bejegyezett élettársi kapcsolatban 

élő élettársak is kérhetik a nyugdíjak megosztását. 



 
 

Foglalkoztatás, szociális ügyek és társadalmi összetartozás 
 Az Ön szociális biztonsági jogai Németországban 

2012. július  20 

Árvasági nyugdíj (Waisenrente) 

Azok az árvák, akik egyik szülőjüket elveszítették, az elhunyt szülő nyugdíjának 10%-

át kitevő árvasági nyugdíjban és árvasági pótlékban részesülnek. Azok az árvák, akik 

mindkét szülőjüket elveszítették, az elhunyt szülők nyugdíjának 20%-át kitevő 

nyugdíjban és árvasági pótlékban részesülnek. Az árvasági nyugdíjat legfeljebb 

10,8%-kal csökkentik, ha a biztosított 63 éves kora előtt hal meg. 

A jövedelmek figyelembe vétele 

A haláleseti nyugdíjak meghatározáshoz bizonyos mértékig figyelembe veszik a 

keresőtevékenységből származó jövedelmet vagy a kedvezményezett helyettesítési 

jövedelmét, és adott esetben a vagyonból származó jövedelmeit is. A havi 

átalányösszegű juttatás jelenleg a régi tartományokban 718,08 EUR, az új 

tartományokban pedig 637,03 EUR. amely minden árvasági nyugdíjra jogosult 

gyermek után emelkedik. Az árvasági nyugdíjak esetében a jövedelmeket csak akkor 

veszik figyelembe, ha az árva elmúlt 18 éves. A havi átalányösszegű árvasági juttatás 

jelenleg a régi tartományokban 478,72 EUR, az új tartományokban pedig 424,69 EUR. 

Ha a saját jövedelmek meghaladják a mentesség alá eső összeget, a fennmaradó 

nettó jövedelem 40%-ával csökkentik az özvegyi , illetve az árvasági nyugdíjakat. 

A hozzátartozói ellátások igénybevétele 

A nyugdíjat főszabályként csak igénylés alapján folyósítják. Az igénylést az illetékes 

szociális biztonsági intézményhez kell benyújtani. 
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VIII. fejezet: Munkahelyi balesetek és foglalkozási 
megbetegedések esetében nyújtott ellátások 

Mikor jogosult munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések 
esetében nyújtott ellátásokra? 

A balesetbiztosítás a munkavállalók és a képzésben részt vevők esetében kötelező. Az 

emberek más csoportjai szintén rendelkeznek kötelező biztosítással. Ilyenek a 

gyermekek, akik napközben óvodában vannak, vagy szakemberek vigyáznak rájuk, az 

iskolások az iskolában az általános oktatás alatt, a rehabilitációban részt vevők, 

valamint a felsőoktatási hallgatók képzésük vagy felsőfokú intézményben történő 

továbbképzésük alatt. Az önálló vállalkozók elvileg nem kötelezettek biztosításra, 

kivéve, ha az illetékes balesetbiztosító alapszabályának rendelkezése kifejezetten 

tartalmazza, hogy biztosítási fedezettel rendelkeznek. Mindenesetre az önálló 

vállalkozók önkéntes alapon köthetnek biztosítást. 

 

A balesetbiztosítási ellátásokat csak biztosítási esemény bekövetkezésekor fizetik. 

Biztosítási esemény a munkahelyi baleset és a foglalkozási megbetegedés.  

 

A munkahelyi baleset nemcsak biztosított tevékenység gyakorlása közben 

bekövetkezett baleset, hanem a munkába vezető úton bekövetkezett baleset is. Ez 

utóbbi az a baleset, amelynek a biztosított a biztosított tevékenység elvégzése 

érdekében történő odautazás során vagy onnan visszafelé válik áldozatává. A 

foglalkozási megbetegedés olyan betegség, amelynek a biztosított tevékenységéből 

következően vagy annak végzése során válik áldozatává; ezeket a foglalkozási 

megbetegedésekre vonatkozó rendelkezés határozza meg (73 elismert betegséget 

tartalmazó lista). Adott esetben a listán nem szereplő valamely betegségről is 

bizonyítható, hogy foglalkozási megbetegedés (vegyes rendszer). 

 

A biztosított tevékenység és a baleset/betegség, valamint a baleset/betegség és az 

egészségkárosodás között ok-okozati összefüggésnek kell lennie. 

Finanszírozott ellátások 

A biztosítási esemény miatt bekövetkező egészségkárosodás ellentételezéseként a 

következő ellátásokra lehet jogosult: 

Orvosi kezelés  

A gyógykezelések magukban foglalják az orvosi ellátást, a gyógyszereket, a 

paramedikális kezeléseket és a segédeszközöket, az otthoni ápolást, valamint az 

orvosi rehabilitációs ellátásokat. 

A munka világában való részvételhez kapcsolódó ellátások 

A foglalkoztatásban való részvételhez nyújtott ellátások magukban foglalják az állás 

megtartását vagy megszerzését célzó ellátásokat, a munkakeresést, a szakmai 

gyakorlatokat, az állásra való felkészítést, valamint a szakmai képzést, továbbképzést 

és átképzést. 
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A társadalmi életben való részvételhez nyújtott ellátások 

Ezen ellátások célja, hogy az érintett személyeket ismét integrálják a közösségi 

életbe, és különösen támogassák a következőkben: 

 ismeretek és gyakorlati készségek megszerzése, 

 a környezet megismerése, 

 fogyatékkal élők számára megfelelő lakás megszerzése, fenntartása és felszerelése, 

 önálló életvitel egy közösségi szálláson, 

 részvétel a kulturális és a társadalmi életben. 

Kiegészítő ellátások 

A kiegészítő ellátások közé tartozik az orvosi előírásra és orvosi felügyelet alatt 

végzett, csoportos rehabilitációs sportolás, az ennek gyakorlásával összefüggésben 

felmerülő közlekedési költségek, a közlekedéshez szükséges segítségnyújtás és a 

háztartás vezetéséhez szükséges segítségnyújtás, valamint a gyermekgondozás 

költségei. 

Tartós ápolási-gondozási ellátások 

Amennyiben biztosítási esemény folytán önellátásra képtelenné válik, ápolási ellátásra 

vagy ápolási táppénzre jogosult (még akkor is, ha már nyugdíjban részesül). 

Baleseti táppénz és átmeneti juttatások 

Baleseti táppénzt a munkaképtelenség idejére biztosítanak. Összege 

munkaképtelenségét megelőző bruttó keresetének 80%-a, de nem haladhatja meg 

nettó bérét. A baleseti ellátás folyósítása általában a munkabér fizetésének lejáratát 

követően kezdődik, és legfeljebb 78 héten át tart. A baleseti táppénz a kórházi ápolás 

teljes időszakára jár. Ez az ellátás megszűnik, ha munkahelyi baleset vagy foglalkozási 

megbetegedés esetére nyújtott nyugdíjat biztosítanak Önnek. 

 

A munka világában való részvételhez kapcsolódó ellátások folyósításának idejére 

ideiglenes ellátásban részesül; az ideiglenes juttatás összege a baleseti ellátásnál 

kissé alacsonyabb. 

Nyugdíj  

Ha munkahelyi baleset vagy foglalkozási megbetegedés következtében 

keresőképessége az esemény bekövetkezését követően 26 héten át legalább 20%-kal 

csökken, nyugdíjban részesül. Ennek összege munkaképesség-csökkenésének 

mértékétől, valamint éves keresőtevékenységből származó jövedelmétől (a biztosítási 

eseményt megelőző tizenkét havi jövedelem) függ. 

Túlélő hozzátartozói nyugdíjak (Hinterbliebenenrenten) 

Amennyiben házastársa halálát munkahelyi baleset vagy foglakozási megbetegedés 

okozta, túlélő hozzátartozói nyugdíjban részesül. A nyugdíj az elhunyt 

keresőtevékenységből származó éves jövedelmének 40%-a, ha Ön legalább 47 éves, 

ha foglalkozási rokkant vagy általánosan keresőképtelen, vagy ha árvaellátásra 

jogosult gyermeket nevel. Ha ennél fiatalabb és nem nevel gyermeket, két éven át az 

elhunyt keresőtevékenységből származó éves jövedelmének 30%-át kitevő éves 

nyugdíjra jogosult. A nyugdíj ugyanakkor a kétéves időszakon túl is fenntartható, ha a 
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haláleset 2002. január 1-je előtt történt, vagy ha a házastársak, akik közül legalább 

az egyik 1962. január 2-a előtt született, 2002. január 1-je előtt házasodtak össze. 

 

A 18 év alatti gyermekek árvasági nyugdíjat (Waisenrente) kapnak. Az apátlan, illetve 

anyátlan árvák a biztosított keresőtevékenységből származó éves jövedelmének 20%-

át, míg az apátlan-anyátlan árvák annak 30%-át kapják. Ha a gyermek még 

képzésben vesz részt, a nyugdíjat 27 éves korig kapja. 

 

Amennyiben a nyugdíj kedvezményezettje saját jövedelemmel rendelkezik, adott 

esetben ezt levonhatják nyugdíjából. 

Átalányösszeg 

Bizonyos esetekben egyszeri tőkekifizetés (Abfindung) léphet a nyugdíj helyébe. 

Haláleseti juttatás 

Munkahelyi baleset vagy foglalkozási megbetegedés miatt bekövetkező halál esetén 

haláleseti juttatást folyósítanak a temetést szervező személy számára. A juttatás 

összege a referenciabér (2010-ben 4200 euró) hetedrésze (régi tartományok: 4500 

EUR – új tartományok: 3840 EUR). 

Munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések esetében 
nyújtott ellátások igénybevétele 

Az illetékes balesetbiztosítási szerv hivatalból határozza meg, hogy egy adott baleset 

biztosítási eseménynek számít-e, és hogy ellátásra feljogosít-e. Ezzel kapcsolatban 

nem kell igénylést benyújtania. Munkáltatója köteles minden balesetet bejelenteni a 

balesetbiztosítási intézménynek. 

 

Amennyiben balesetet szenvedett, általában konzultálnia kell a balesetbiztosítási 

intézmény által kijelölt szakorvossal (átmeneti orvos vagy Durchgangsarzt). Az orvosi 

kezelésről az átmenti orvos az ön illetékes baleseti intézményével együttesen dönt. 
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IX. fejezet: Családi ellátások 

Mikor jogosult családi ellátásokra? 

Amennyiben az alábbiakban felsorolt feltételek teljesülnek, minden Németországban 

lakóhellyel rendelkező személy saját vagy örökbefogadott, illetve házastársa 

gyermekei (mostohagyermekek) után családi támogatásra (Kindergeld) és nevelési 

támogatásra (Elterngeld) jogosult. A gyermek utáni ellátásra való jogosultság 

esetében az ugyanabban a háztartásban élő unokák, illetve nevelt gyermekek is 

figyelembe vehetők. 

Gyermek utáni ellátás 

Családi támogatást 18. életévének betöltéséig minden gyermek után folyósítanak. 

Nagykorú gyermek továbbra is részesülhet ebben: 

 ha még nem érte el a 21 éves kort, ha még nem volt munkaviszonya és 

munkakeresőként bejelentkezett egy munkaközvetítő irodánál Németországban 

vagy az Európai Unió egy másik tagállamában, Izlandon, Liechtensteinben, 

Norvégiában vagy Svájcban; 

 ha még nincs 25 éves és iskolai vagy szakmai képzésben vesz részt, vagy legfeljebb 

négy hónapja két képzési ciklus között van, vagy ha önkéntes munkát végez a 

jövedelemadó-jog (EStG) 32. § 4. bek. 1. mondat 2. sz. d pontja értelmében, vagy 

ha hely hiányában nem tud megkezdeni vagy folytatni egy szakmai képzést  

 ha fizikai, mentális vagy pszichikai fogyatékossága miatt nem képes magát eltartani 

25 éves koráig. 

 

Nagykorú gyermekek csak az első szakmai képzés befejezését követően vehetők 

figyelembe, ha nem állnak alkalmazásban. A normál heti munkadiőt tekintve 

legfeljebb 20 órában való alkalmazás, szakmai képzés vagy jelentéktelen alkalmazás 

megengedett. 

 

Ha a gyermek katonai szolgálatot vagy alternatív civil szolgálatot teljesít, gyermek 

utáni ellátás fizethető a képzésben résztvevő vagy átmeneti időszakban lévő 

gyermekek után, vagy a fent említett korhatárt túllépő, álláskereső gyermekek után. 

Ebben az esetben a figyelembe veendő időszak vége a szolgálat idejével kitolódik. A 

gyermek után ellátás azonban a katonai szolgálat vagy az alternatív civil szolgálat 

idejére nem jár. 

 

Nem jogosult gyermek utáni ellátásra azok után a gyermekek után, akik után Ön, az 

Ön házastársa vagy egy másik személy, akivel a gyermek szülő/gyermek kapcsolatban 

áll, már részesül a gyermek utáni ellátáshoz hasonló ellátásban.  

Szülői támogatás (Elterngeld) 

A szülői támogatást az anyának és/vagy az apának fizetik, amennyiben a szülők a 

gyermekkel egy háztartásban élnek és a gyermeket saját maguk nevelik. A 

támogatásban részesülő szülő heti harminc órát meg nem haladó részmunkaidős 

keresőtevékenységet folytathat. A gyermek 14 hónapos koráig folyósítható.  

 

A gyermek megszületése után a gyermekről gondoskodó házastársak vagy élettársak 

(még akkor is, ha a gyermek nem a sajátjuk), ugyanolyan feltételekkel részesülhetnek 
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szülői támogatásban. Ugyanez vonatkozik a rokonokra, legfeljebb a harmadik 

rokonsági fokig, ha a szülők valamilyen nehézség (betegség, fogyatékosság vagy a 

szülők halála) miatt nem tudnak maguk gondoskodni a gyermekről.   

 

Az örökbefogadott gyermekek vagy az örökbefogadás céljából a családba fogadott 

gyermekek esetében a szülői támogatás legfeljebb 14 hónapig fizethető. A 14 hónapos 

időszak akkor kezdődik, amikor a gyermek a családba kerül. A jogosultság megszűnik, 

ha a gyermek elérte a nyolcéves kort. 

Finanszírozott ellátások 

Gyermek utáni ellátás 

A gyermek utáni ellátás az első két gyermek esetében havi 184 EUR, a harmadik 

gyermek esetében 190 EUR, valamint a negyedik és az azt követő gyermekek 

esetében 215 EUR. 

Szülői támogatás  

A szülők szülői támogatásban legalább két hónapig (minimum referenciaidő), és 

legfeljebb 12 hónapig részesülhetnek. Elvileg a két szülő közösen összesen 12 havi 

folyósításra jogosult, amelyet a gyermek életkorának minden hónapjában fizetnek. A 

szülők két további havi kifizetésre jogosultak, ha mindkét szülő igénybe veszi a szülői 

támogatást és keresőtevékenységből származó jövedelmük legalább két hónapon át 

csökken (megosztott hónapok). Az egyedülálló szülők legfeljebb 14 hónapig 

jövedelempótlásként szülői támogatásban részesülhetnek. 

 

A szülői támogatás (Elterngeld) elvileg a módosított nettó jövedelem legalább 67%-

ának helyébe lép. 1200 EUR-nál magasabb szülés előtti nettó jövedelem esetén ez az 

érték fokozatosan 65%-ra csökken. Az alacsony jövedelemmel rendelkezők esetében a 

jövedelempótlás aránya 100%-ra emelkedik. Abszolút számokban a szülői támogatás 

legalább havi 300 EUR (jövedelemtől függetlenül) és legfeljebb 1800 EUR. Több 

kisgyermekkel rendelkező családok a jogosultságuk alapján kapott szülői támogatás 

10%-ának megfelelő „testvérbónuszban” részesülnek, amely havonta legalább 75 

EUR. 

A családi ellátások igénybevétele 

A családi ellátásokat írásbeli igénylés alapján biztosítják. Az igénylési 

formanyomtatvány a munkaügyi hivatalnál (családtámogatási pénztár) beszerezhető. 

További tájékoztatás a következő honlapon érhető el:  http://www.familienkasse.de. 

 

A munkaügyi hivatal (családtámogatási pénztár) a támogatást a gyermek utáni 

ellátásra előírt hónapban a megjelölt bankszámlára utalja. 

 

A munkaügyi hivatallal az igénylésben szereplő adatokban bekövetkező, a családi 

támogatásokra való jogosultságát esetlegesen befolyásoló valamennyi változást 

felszólítás nélkül, haladéktalanul köteles közölni (például a gyermek szakmai 

képzésének befejeződése). 

 

A gyermek utáni ellátásért felelős családtámogatási pénztár a lakóhely szerint változik. 

Tájékoztatásért forduljon családtámogatási pénztárához. A felelős szervet a következő 

honlapon találja: http://www.familien-wegweiser-regional.de/Kindergeld.113.0.html. 

http://www/
http://www.familien-wegweiser-regional.de/Kindergeld.113.0.html
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Szülői támogatást kizárólag írásbeli igénylés alapján nyújtanak. Kérelme elbírálásáért 

és az ellátás fizetéséért a szülői támogatással foglalkozó hivatalok felelősek. 

Szövetségi tartománytól (Bundesland) függően ezt a feladatot különböző hivatalok 

látják el. Az Ön esetében felelős, szülői támogatással foglalkozó hivatal, valamint az 

igénylési formanyomtatványok a következő helyen érhetők el: http://www.familien-

wegweiser-regional.de/Elterngeld.73.0.html 

 

http://www.familien-wegweiser-regional.de/Elterngeld.73.0.html
http://www.familien-wegweiser-regional.de/Elterngeld.73.0.html
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X. fejezet: Munkanélküliség 

Mikor jogosult munkanélküli-ellátásokra? 

Munkanélküli-járadék 

Elvileg ha Ön munkavállaló vagy gyakornok, és elveszíti a munkáját, munkanélküli-

járadékra jogosult, ha: 

 munkanélküliségét bejelentette a munkaügyi irodának és járadék iránti igénylést 

nyújtott be; 

 semmiféle tevékenységet nem folytat vagy csak heti tizenöt órán át folytat 

tevékenységet; 

 a munkaközvetítő iroda (Arbeitsvermittlung) rendelkezésére áll (azaz 

munkavégzésre alkalmas és kész minden Önnek felajánlott megfelelő állás 

elfogadására) és önmaga is aktívan munkát keres annak érdekében, hogy 

megszűnjön a munkanélkülisége; 

 rendelkezik a munkanélküli-ellátásra való jogosultsághoz előírt szolgálati idővel, 

azaz az utóbbi két évben legalább tizenkét hónapig járulékfizetés alá eső 

keresőtevékenységet folytatott. Bizonyos esetekben 2012 júliusáig hathavi 

munkaviszony elegendő a jogosultság megszerzéséhez előírt idő teljesítéséhez.  

 

Munkanélküliként minden lehetőséget ki kell használnia, hogy munkát találjon. A 

munkaügyi hivatal és az Ön között létrejött integrációs megállapodásban előírt 

kötelezettségeket teljesítenie kell. 

 

Az ellátást legfeljebb tizenkét hétig nem biztosítják (Sperrzeit), ha megalapozott indok 

nélkül: 

 ön szakította meg a munkaviszonyát; 

 visszautasítja a munkaügyi iroda által felajánlott munkát; 

 visszautasít egy szakmai beilleszkedési programon való részvételt; 

 a munkaügyi irodában való megjelenésre szóló felhívást figyelmen kívül hagyja vagy 

elmulasztja, hogy munkakeresőként nyilvántartásba vetesse magát.  

Munkakeresőknek járó minimális ellátás (II. munkanélküli-járadék/szociális 

juttatások) 

A munkanélküli-ellátás után vagy azon felül II. típusú munkanélküli-ellátásban 

részesülhet, ha: 

 képes a munkavégzésre;  

 rászoruló; 

 15 év és 65 év közötti (vagy a Szociális Törvénykönyv II. könyve (Sozialgesetzbuch 

SGB II) 7. cikke szerint elérte a megkülönböztetésre jogosító életkort); és 

 szokásos lakóhelye a Német Szövetségi Köztársaságban van. 

 

A munkavégzésre képtelen kedvezményezettek, akik egy munkavégzésre képes 

kedvezményezettel egy „szükségközösségben” élnek, megélhetésükhöz szociális 

juttatásban részesülnek, ha nem tartoznak a Szociális Törvénykönyv XII. könyvében 

(Sozialgesetzbuch, SGB XII) meghatározott kategóriába. 
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Finanszírozott ellátások 

Munkanélküli-járadék; 

Az ellátás a fizetésétől, az adókártyájában szereplő adózási kategóriától és attól függ, 

hogy vannak-e gyermekei. 

 

Az ellátás kiszámításához a legutóbbi évi átlagos napi bért veszik figyelembe, a régi 

tartományokban havi 5500 eurós, az új tartományokban pedig havi 4800 eurós felső 

határig. 

 

Azok a kedvezményezettek, akiknek vannak gyermekei, nettó jövedelmük 67%-át, 

míg a gyermektelenek nettó jövedelmük 60%-át kapják. 

 

Az ellátások folyósításának időtartama a járulékfizetési időszak hosszától és az Ön 

korától függ. A leghosszabb időtartam 24 hónap. Hat hónap azoknak az esetében, akik 

12 havi kötelező biztosítás alá tartoztak, és 24 hónap az időskorúak esetében, akik 48 

hónapig tartoztak kötelező biztosítás alá. Az ellátások időtartama meghatározott 

esetekben háromtól öt hónapig terjed, amennyiben a jogosultság megszerzéséhez 

előírt 6–10 havi munkaviszonyt jelentő időre vonatkozó feltétel teljesül. Ez a 

rendelkezés 2012. júliusig van érvényben.  

Munkakeresőknek járó minimális ellátás (II. munkanélküli-járadék/szociális 

juttatások) 

A munkakeresőknek járó minimális ellátás rászorultsági alapon nyújtott, 

jövedelemfüggő jóléti támogatás, amelynek összegét a társadalmi-kulturális 

létminimum biztosítása érdekében a szociális segéllyel összhangban állapítják meg.  A 

szükséges létminimumot szövetségi szinten a „szokásos szükségleteknek” 

(Regelbedarfe) megfelelően biztosítják, amely egész Németországban egyforma. A 

tényleges lakhatási és fűtési költségeket, amennyiben ezek arányosak, teljes 

egészében fedezik. A mértékadó normál szükségletek az étkezéssel, a személyi 

higiéniával, a háztartási felszerelésekkel és a mindennapi élet személyes 

szükségleteivel kapcsolatos költségek fedezésére átalányösszegként biztosítják. 

Ezenfelül „többletszükségletek” (Mehrbedarfe) (például az étkezésre vagy az 

egyedülálló szülők számára stb.) is kielégíthetők, valamint speciális ellátások is 

nyújthatók. 2011. január 1-jétől átszervezték a gyermekek, a fiatalok és a fiatal 

felnőttek társadalmi-kulturális létminimumára vonatkozó minimumjövedelem-

rendszert (az úgynevezett „oktatási csomagot”). E csomagon keresztül az iskolai 

kirándulásokhoz, a személyes iskolai felszerelésekhez, a közös étkezésekhez, az 

iskolai szállításokhoz, sporttevékenységekhez, kulturális és szabadidős 

tevékenységekhez kapcsolódó igényeket, valamint bizonyos esetekben a tanulási 

támogatást veszik figyelembe.  

 

A munkakeresőknek járó minimális ellátás időtartama elvileg korlátlan, mindaddig, 

amíg a jogosultsági feltételek fennállnak; az ellátást azonban általában hat hónapra 

biztosítják, majd ismételten igazolni kell a jogosultságot. 
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Egyéb ellátások 

Munkanélkülisége idején a munkanélküli-biztosítási rendszer az Ön nevében a 

következőket fizeti: 

 betegbiztosítási járulékok; az ellátások folyósítására az egészségügyi ellátásokról 

szóló részben meghatározott feltételek vonatkoznak; 

 tartós ápolási-gondozási biztosítással kapcsolatos járulékok; 

 a kötelező nyugdíjbiztosítási rendszernek fizetendő járulékok. 

 

A munkanélküli-ellátások folyósítása alatt bizonyos balesetekre is rendelkezik 

biztosítási fedezettel. 

 

Németországban a jogszabályok nem rendelkeznek korkedvezményes nyugdíjról. A 

kollektív megállapodásra vonatkozó jogszabályok keretében azonban több 

tevékenységi ágazatnak vannak az előrehozott nyugdíj tekintetében rendelkezései.  

A munkanélküli-ellátások igénybevétele 

- munkanélküli-járadék; 

Az ellátás igényléséhez munkanélküliként regisztráltatnia kell magát a munkaügyi 

hivatalnál és ellátás iránti igénylést kell benyújtania. 

 

A munkaügyi irodával a saját helyzetében bekövetkező, az ellátási jogosultságát 

esetlegesen befolyásoló valamennyi változást felszólítás nélkül köteles közölni (például 

nyugdíjfolyósítás, munkához jutás). 

Munkakeresőknek járó minimális ellátás (II. munkanélküli-járadék/szociális 

juttatások) 

Az ellátások igénylésekor köteles megjelenni a minimális ellátások ügyében illetékes 

intézmény (az úgynevezett munkaügyi központ) előtt, ha erre felszólítják. 

Amennyiben az ilyen felszólításnak érvényes indok nélkül nem tesz eleget, annak az 

ellátások megvonásával járó következményei lehetnek.  

 

A munkakeresőknek járó minimális ellátást külön állapítják meg.  Az ellátások iránti 

igényeket a munkaügyi központ bírálja el. A munkaképtelenséget szintén a munkaügyi 

központ állapítja meg. Fellebbezés esetén továbbá szakértői véleményt kell 

beszereznie ettől a központtól. Az ellátásokkal való visszaélések elleni küzdelem a 

munkaügyi központ külső szolgálatának feladata. 
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XI. fejezet: Minimumjövedelem 

Mikor jogosult a minimumjövedelemhez kapcsolódó ellátásokra? 

Támogatási ellátások 

Aki saját pénzügyi (jövedelem és vagyon) vagy fizikai (munkaerő) forrásaiból, vagy 

harmadik személy segítségével képtelen biztosítani megélhetését, szociális segélyt 

igényelhet, amennyiben Németországban ténylegesen lakóhellyel rendelkezik. 

 

A szociális segélyekről szóló jogszabályok több területet ölelnek fel, amelyek 

különleges helyzet fennállása esetén folyósított ellátásokat érintenek. Az itt tárgyalt 

ellátások a jövedelemfüggő minimumforrások adókból finanszírozott rendszerének 

részét képezik, amelynek célja, hogy azoknak a rászorultaknak, akik 

munkaképtelenek, és akiknek a jövedelme nem teszi lehetővé családjuk 

szükségleteinek kielégítését (Bedarfsgemeinschaft), vagy akik másoktól nem kapják 

meg a szükséges támogatást, elfogadható életszínvonalat biztosítson. Azok a 65 év 

alattiak, akik nem tudják önmagukat eltartani és akik ideiglenesen munkaképtelenek, 

megélhetési segélyben részesülnek (Hilfe zum Lebensunterhalt). A 65 évesnél 

idősebbek és azok a 18 évesnél idősebbek, akik egészségügyi okokból tartósan és 

teljesen munkaképtelenek, idős korban és csökkent keresőképesség esetén 

rászorultságon alapuló nyugdíj-kiegészítést igényelhetnek (Grundsicherung im Alter 

und bei Erwerbsminderung). A munkaképtelen rászoruló munkanélküliek 

munkakeresőknek járó minimális ellátást (II. munkanélküli-ellátás/szociális juttatások) 

igényelhetnek. 

 

A jogosult család minden tagja saját jogon jogosult szociális segély igénylésére. A 

teljes összeg a család méretével arányosan emelkedik. Az ellátások kiszámításánál 

figyelembe veszik az igénylő, valamint a vele egy háztartásban élő házastársa vagy 

élettársa jövedelmét és vagyonát.   

Vakok juttatása és ápolási juttatások 

Az egyes tartományok jogszabályainak megfelelően a részleges vagy teljes vakságban 

szenvedők bizonyos feltételekkel, tartományoktól függően vakok juttatásában és 

ápolási juttatásban (Landesblindengeld et Landespflegegeld) részesülhetnek. Bizonyos 

tartományokban a siketek és egyes súlyos fogyatékossággal élők szintén 

igényelhetnek ápolási juttatást. Az ezekre az ellátásokra való jogosultság azonban az 

adott tartományban lakóhellyel való rendelkezéshez vagy szokásos tartózkodáshoz 

kapcsolódik. 

Finanszírozott ellátások 

Támogatási ellátások 

A standard összeget (Regelsätze) a tartományok határozzák meg. A standard 

összegek kortól és a kedvezményezett családon belüli helyzetétől függően változnak. 

2011. január 1-jétől a „szokásos szükségletek” (Regelbedarfe) Németországban a 

következők: 
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 a családfő, valamint az egyedülálló esetében a szokásos szükséglet 374 EUR, 

 ha házastársak vagy élettársak élnek együtt, a szokásos szükséglet 337 EUR, 

 felnőtt személy esetében, aki nem rendelkezik saját háztartással vagy nem él közös 

háztartásban házastársként, élettársként vagy kvázi házastársként: 299 EUR, 

 a közös háztartásban élő, 6 éves kor alattiak esetében: 219 EUR, 

 a közös háztartásban élő, 6 és 14 év közöttiek esetében: 251 EUR, 

 a közös háztartásban élő, 14 év felettiek esetében: 287 EUR. 

 

A standard összegek a következőkkel egészülhetnek ki: 

 bizonyos csoportok (például gyermekek, egyedülálló szülők, terhes nők, bizonyos 

betegségek következtében különleges táplálkozási igényű személyek stb.) sajátos 

igényeinek kielégítésére szolgáló kiegészítések; 

 a standard összegben átalányösszegként nem szereplő egyszeri ellátások pl. kezdeti 

ruházkodásra (többek között terhesség és szülés esetén) vagy a lakás kezdeti 

berendezésére (beleértve a háztartási készülékeket); 

 a gyermekeknek és a fiataloknak szóló oktatási csomag, amely különösen az iskolai 

kirándulásokhoz, a személyes iskolai felszerelésekhez, az iskolai szállításokhoz, 

közös étkezésekhez, sporttevékenységekhez, kulturális és szabadidős 

tevékenységekhez kapcsolódó igényeket, valamint bizonyos esetekben a tanulási 

támogatást foglalja magában. 

 

 

A minimumjövedelemhez kapcsolódó ellátások igénybevétele 

Támogatási ellátások 

Az ellátások iránti igényről a szociális segélyért felelős intézmény dönt. Az állami 

nyugdíjbiztosító intézet állapítja meg egy személy maradandó teljes 

munkaképtelenségét, ami az idős korban és csökkent keresőképesség esetén 

rászorultsági alapon nyújtott nyugdíj-kiegészítésre (Grundsicherung im Alter und bei 

Erwerbsminderung) való jogosultság feltétele. Az egyes esetekben a szociális 

segélyért felelős intézmény külső szolgálata vizsgálja az élet- és 

munkakörülményeket. 
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XII. fejezet: Tartós ápolás-gondozás 

Mikor jogosult tartós ápolás-gondozásra? 

Németországban tartós ápolási-gondozási ellátásokat ápolásra való rászorultság 

(„önellátásra való képtelenség”) esetén a törvényes tartós ápolási-gondozási 

rendszerben kérelem alapján nyújtanak. 

 

A szociális tartós ápolási-gondozási biztosítás (a Szociális Törvénykönyv XI. könyve 

(Sozialgesetzbuch SGB XI) a szociális biztonság független ága, amely a betegség-, 

baleset-, munkanélküliség- és az öregségi biztosításhoz hasonlóan a tartós ápolás-

gondozás kockázatával szemben nyújt biztosítást. A tartós ápolási-gondozási ellátások 

számos formája segít az ápolásra szorulókra, valamint a tartós ápolásra-gondozásra 

való rászorultság miatt a családjukra nehezedő fizikai, szellemi és pénzügyi terhek 

enyhítésében, és támogatja őket abban, hogy az ápolásra való rászorultság ellenére 

méltóságban és kívánságuk szerint élhessenek. 

 

Mindenki, aki törvényes vagy magán betegbiztosítással rendelkezik, automatikusan és 

kötelezően törvényes vagy magán tartós ápolási-gondozási biztosítással is 

rendelkezik. A törvényes tartós ápolási-gondozási biztosítás alapján történő 

ellátásokra való jogosultság megszerzéséhez előírt idő két év. A törvényes tartós 

ápolási-gondozási biztosításra vonatkozó feltételek szerint az a személy tekinthető 

ápolásra szoruló személynek, aki fizikai, pszichikai vagy mentális megbetegedés vagy 

fogyatékosság következtében a napi tevékenységek elvégzéséhez várhatóan legalább 

hat hónapon át tartós segítségnyújtásra szorul. A segítségnyújtásra való rászorultság 

adott esetben kiterjed a személyi higiénia, az étkezés, a mobilitás, valamint az 

általános ápolás és az otthoni segítség területére. A tartós ápolási-gondozási ellátások 

összege nem életkortól vagy jövedelemtől, hanem az ápolásra való rászorultság 

mértékétől függ, amelyet a betegbiztosító egészségügyi szolgálata állapít meg. Ez azt 

jelenti, hogy elvileg csak a legalább I. kategóriába sorolt személyek részesülhetnek 

tartós ápolási-gondozási ellátásban. Egyes ellátások (az úgynevezett „alacsony 

küszöbértékű ellátások”) esetében az ellátásra való rászorultság alacsonyabb szintje 

elegendő az ezekre az ellátásokra való jogosultsághoz. 

 

Az ápolásra való rászorultság tekintetében kevésbé rászorult személyek (napi 90 

percnél rövidebb ápolás-gondozás) vagy a részleges biztosítási fedezettel 

(„Teilkaskoversicherung”) rendelkezők esetében, akiknél a nyújtott ellátások nem 

elegendőek a valódi költségek fedezésére, a szociális támogatási rendszer alapján 

ápolási ellátásban részesülhetnek.    

 

A szociális segítségnyújtási ellátásokat, az úgynevezett „ápolási segítséget” csak az 

érintett személy anyagi önellátásra való képtelensége esetén biztosítják, azaz abban 

az esetben, ha a gondozásra szoruló személy nem tudja viselni a gondozási 

szolgáltatás összes költségét és azt mások sem tudják biztosítani számára. 

 

A törvényes tartós ápolási-gondozási biztosítás az ápolást végző családtagok és más, 

informálisan ápolással foglalkozó személyek számára az ápolás-gondozás idejére fizeti 

a nyugdíjbiztosítási járulékokat, a balesetbiztosítást, a munkanélküli-biztosításra 

vonatkozó járulékot, valamint más támogatási ellátásokat, például ingyenes 

tanfolyamokat, pihenési lehetőséget és helyettesítő ápolást stb. biztosít. 
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Finanszírozott ellátások 

Természetbeni ellátások 

A mindenki számára biztosított ápolási tanácsadásra való jogosultságon felül a  

természetbeni ellátások elsősorban a következőket foglalják magukban: 

 járóbeteg-ellátó központok vagy egyéni gondozók által biztosított otthoni ápolás és 

otthoni segítségnyújtás; 

 a házi szakápolás költségeinek fedezésére átalányösszeg fizetése (beleértve a rövid 

időtartamú ápolást ((Kurzzeitpflege)). 

 

(A III. kategória esetében a természetbeni ellátások összege 1510 EUR (2012. január 

1-jétől 1550 EUR), az úgynevezett nehézségek fellépése esetén 1918 EUR.) 

 

Ezen ellátások összege az önellátásra való képtelenség fokától függ és jogszabályban 

meghatározott. 

 

Ezenkívül az otthoni ápolást kiegészítő, párhuzamos ellátások állnak rendelkezésre, 

mint például az ápoláshelyettesítés (Verhinderungspflege), a rövid időtartamú ápolás 

(Kurzzeitpflege)), valamint a nappali és éjszakai ápolás (Tages-und Nachtpflege) 

 

Az otthoni ápolásra vonatkozó ellátások a gondozás és a háztartási tevékenységek 

megkönnyítése érdekében segédeszközökkel és berendezésekkel, valamint az 

életkörülmények javítására irányuló intézkedésekkel is kiegészülhetnek.  

 

A jelentős általános gondozásra szoruló személyek (például demenciában szenvedők, 

szellemi fogyatékkal élők és mentális betegségben szenvedők) számára további 

ápolási ellátások állnak rendelkezésre. 

 

Az ellátások időtartama mindaddig korlátlan, amíg a jogosultsági feltételek fennállnak. 

Pénzbeli ellátások 

Ha az ápolásra szoruló személy az ápolásról maga kíván gondoskodni, a szükséges 

alapvető ellátás és a megfelelő otthoni segítségnyújtás biztosítása érdekében ápolási 

támogatást igényelhet. Ennek az ellátásnak az összege az önellátásra való 

képtelenség fokától függ. A III. kategória esetében ez az összeg 685 EUR (2012. 

január 1-jétől 700 EUR). 

 

A pénzbeli ellátások és a természetbeni ellátások kombinálhatók: ha az ápolásra 

szoruló személy csak részben igényli a természetbeni ellátásokat, arányos mértékű 

ápolási juttatásra is jogosult. A nappali ápolásra való jogosultságon felül az adott 

személy a vonatkozó természetbeni ápolási ellátás vagy ápolási támogatás 50%-ára 

továbbra is jogosult.  

 

A természetbeni ellátások és a pénzbeli ellátások közül szabadon lehet választani. 

 

Az ellátások időtartama mindaddig korlátlan, amíg a jogosultsági feltételek fennállnak. 
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Tartós ápolás-gondozás igénybevétele 

A betegbiztosító elvileg orvosokból és ápolásra szakosodott személyzetből álló 

egészségügyi szolgálata végzi a tartós ápolás-gondozásra való rászorultság 

megállapításához szükséges értékelést.  

 

Az értékelési folyamat során négy mutatót vesznek figyelembe: személyi higiénia, 

étkezés, mobilitás és háztartási teendők. 
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Melléklet: Az intézmények kapcsolattartási adatai és 
hasznos honlapok 

 

A Németországban érvényes jogosultsági feltételekről és egyedi szociális biztonsági 

ellátásokról részletesebb tájékoztatás kérhető a szociális védelmi rendszer 

irányításáért felelős állami intézményektől. 

 

Ha meg szeretné tudni, milyen következményekkel jár az ellátásokra nézve, ha két 

vagy több tagállamban is biztosított, keresse fel a következő szervezeteket: 

Törvényes egészség- és tartós ápolási-gondozási biztosítás  

GKV Spitzenverband, Abteilung 

Deutsche Verbindungsstelle 

Krankenversicherung – Ausland (DVKA) 

Krankenversicherung – Ausland (DVKA) 

Pennefeldsweg 12 c 

53177 Bonn 

Tel.: (49-228) 95300 

http://www.dvka.de   

Balesetbiztosítás 

Deutsche Verbindungsstelle 

Unfallversicherung – Ausland 

[Munkahelyi Baleseti Felelősségbiztosítási Egyesületek Központi Szövetsége] 

Alte Heerstr. 111,  

53757 Sankt Augustin 

Tel.: (49-2241) 231 01 

http://www.dguv.de 

Munkanélküli-biztosítás és családi ellátások  

Bundesagentur für Arbeit 

Szövetségi Munkaügyi Ügynökség] 

Regensburger Straße 104 

90478 Nürnberg 

Tel.: (49-911) 179 0 

http://www.europaserviceba.de 

http://www.arbeitsagentur.de 

A törvényes nyugdíjbiztosítás kapcsolattartó szervei  

Deutsche Rentenversicherung 

http://www.deutsche-rentenversicherung.de   

 

http://www.dvka.de/
http://www.dguv.de/
http://www.europaserviceba.de/
http://www.arbeitsagentur.de/
http://www.deutsche-rentenversicherung.de/
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Görögország, Liechtenstein, Svájc, Ciprus  

Deutsche Rentenversicherung Baden-Württemberg 

76122 Karlsruhe 

Tel.: (49-721) 825 0 

valamint 

70429 Stuttgart 

Tel.: (49-711) 848 0 

http://www.deutsche-rentenversicherung-bw.de   

 

Lengyelország 

Deutsche Rentenversicherung Berlin-Brandenburg   

Knobelsdorffstr. 92 

14059 Berlin Tel. 

Tel.: (49-30) 3002 0 

http://www.deutsche-rentenversicherung-berlin-brandenburg.de   

 

Magyarország, 

Deutsche Rentenversicherung Mitteldeutschland   

Kranichfelder Straße 3 

99097 Erfurt 

Tel.: (49-361) 482 0 

 

Bulgária 

Deutsche Rentenversicherung Mitteldeutschland   

Paracelsusstraße 21 

06114 Halle 

Tel.: (49-345) 213 0 

http://www.deutsche-rentenversicherung-mitteldeutschland.de 

 

Szlovénia, Szlovákia, Cseh Köztársaság 

Deutsche Rentenversicherung Bayern Süd 

84024 Landshut Tel. 

Tel.: (49-871) 81 0 

 

Ausztria 

Deutsche Rentenversicherung Bayern Süd 

81729 München 

Tel.: (49-89) 6781 0 

http://www.deutsche-rentenversicherung-bayernsued.de 

 

Dánia, Finnország, Norvégia, Svédország 

Deutsche Rentenversicherung Nord 

Ziegelstraße 150 

23556 Lübeck Tel. 

Tel.: 0451 485-0 

 

Észtország, Lettország, Litvánia 

Deutsche Rentenversicherung Nord 

Platanenstr. 43 

17033 Neubrandenburg 

Tel.: (49-395) 370 0 

 

http://www.deutsche-rentenversicherung-bw.de/
http://www.deutsche-rentenversicherung-berlin-brandenburg.de/
http://www.deutsche-rentenversicherung-mitteldeutschland.de/
http://www.deutsche-rentenversicherung-bayernsued.de/
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Írország, Egyesült Királyság 

Deutsche Rentenversicherung Nord 

Friedrich-Ebert-Damm 245 

22159 Hamburg Tel. 

Tel.: (49-40) 5300 0 

http://www.deutsche-rentenversicherung-nord.de 

 

Belgium, Spanyolország 

Deutsche Rentenversicherung Rheinland 

40194 EUR. 

Tel.: (49-211) 937 0 

http://www.deutsche-rentenversicherung-rheinland.de 

 

Franciaország, Luxemburg 

Deutsche Rentenversicherung Rheinland-Pfalz 

Eichendorffstraße 4-6 

67346 Speyer Tel. 

Tel.: (49-6232) 17 0 

http://www.deutsche-rentenversicherung-rlp.de 

 

Olaszország, Málta 

Deutsche Rentenversicherung Schwaben 

Dieselstr. 9 

86154 Augsburg 

Tel.: (49-821) 500 0 

http://www.deutsche-rentenversicherung-schwaben.de 

 

Portugália 

Deutsche Rentenversicherung Nordbayern 

Friedenstraße 12/14 

97072 Würzburg Tel. 

Tel.: (49-931) 802 0 

http://www.deutsche-rentenversicherung-nordbayern.de 

 

Izland, Hollandia 

Deutsche Rentenversicherung Westfalen 

Gartenstraße 194 

48125 Münster Tel. 

Tel.: (49-251) 238 0 

http://www.deutsche-rentenversicherung-westfalen.de   

Kapcsolattartó szerv minden ország esetében, ha a járulékot a biztosítónak 

fizették 

Deutsche Rentenversicherung Bund 

10704 Berlin Tel. 

Tel.: (49-30) 865 1 

http://www.deutsche-rentenversicherung-bund.de   

http://www.deutsche-rentenversicherung-nord.de/
http://www.deutsche-rentenversicherung-rheinland.de/
http://www.deutsche-rentenversicherung-rlp.de/
http://www.deutsche-rentenversicherung-schwaben.de/
http://www.deutsche-rentenversicherung-nordbayern.de/
http://www.deutsche-rentenversicherung-westfalen.de/
http://www.deutsche-rentenversicherung-bund.de/
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Bányászok, vasúti dolgozók és tengerészek kapcsolattartási szerve 

Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See 

[Bányászok, vasúti dolgozók és tengerészek német nyugdíjbiztosítási rendszere] 

Pieperstraße 14-28 

44789 Bochum Tel. 

Tel.: (49-234) 304 0 

http://www.deutsche-rentenversicherung-knappschaft-bahn-see.de 

 

Mezőgazdasági termelők öregségi nyugdíjaival foglalkozó kapcsolattartási 

szerv 

 

Spitzenverband der landwirtschaftlichen Sozialversicherung 

[Mezőgazdasági termelők társadalombiztosításának csúcsszervezete] 

Weißensteinstraße 70-72 

34131 Kassel 

Tel.: (49-561) 9359 - 0 

http://www.lsv.de 

http://www.deutsche-rentenversicherung-knappschaft-bahn-see.de/
http://www.lsv.de/

