
EU-s munkavállalók jogai 

 

Az uniós polgárokat 

megillető négy szabadság 

egyike a munkavállalók 

szabad mozgása. Ez a 

munkavállalók mozgáshoz 

és tartózkodáshoz való 

jogát, a családtagok beutazáshoz és tartózkodáshoz való 

jogát, valamint az uniós polgárok egy másik tagállamban 

történő munkavégzéshez, valamint az adott tagállam 

állampolgáraiéval azonos bánásmódhoz való jogát 

foglalja magában. Egyes országokban korlátozások 

vannak érvényben az Unióhoz a közelmúltban 

csatlakozott tagállamok állampolgáraira vonatkozóan. A 

szociális juttatásokhoz való hozzáférésre vonatkozó 

szabályokat jelenleg elsősorban a Bíróság ítélkezési 

gyakorlata formája. 

A munkavállalók szabad mozgása az Európai Unió egyik 

alapelve. Az EUMSZ 45. cikke rögzíti, és a munkavállalók 

alapvető jogai közé tartozik. Magában foglalja az 

állampolgárság alapján történő minden 

megkülönböztetés megszüntetését a tagállamok 

munkavállalói között a foglalkoztatás, a javadalmazás, 

valamint az egyéb munka- és foglalkoztatási feltételek 

tekintetében. 



Álláskeresés 

Ha Ön uniós ország 

állampolgáraként egy 

másik uniós országban 

kíván elhelyezkedni, 

ugyanolyan mértékben 

van joga igénybe venni 

az állami foglalkoztató 

szolgálatok segítségét, mint a célország állampolgárainak. 

A munkahelyeken 

Önt uniós állampolgárként 

ugyanolyan bánásmód illeti 

meg, mint azokat a kollégáit, 

akik a munkavégzés helye 

szerinti ország állampolgársá-

gával rendelkeznek. 

 

Ez az alábbi területek mindegyikére vonatkozik: 

-Javadalmazás és más foglalkoztatási, illetve 

munkafeltételek 

-Munkahelyi egészség és biztonság 

-Képzésekben, szakképző iskolákban és átképző 

központokban biztosított programokban való részvétel 



lehetősége – nemcsak Ön, hanem az Ön gyermekei 

számára is 

-Lakáshoz jutási lehetőségek, ideértve a szociális (azaz az 

állami, önkormányzati) lakáshoz, illetve a 

lakástulajdonhoz jutás lehetőségét 

-Szakszervezeti tagsághoz való jog, illetve aktív és passzív 

választójog a szakszervezetek igazgatási és irányítási 

pozícióinak betöltésével kapcsolatban 

-Szociális és adókedvezmények 

-Elbocsátás, visszahelyezés elbocsátást követően, 

újrafoglalkoztatás 

-Ellátások 

Határ menti ingázók 

Ha Ön más országban lakik, 

mint ahol dolgozik, abban az 

esetben is joga van ott élni, 

ha nem rendelkezik az 

ország állampolgárságával. 

A hatóságok megítélése 

szerint ugyanis a határ túlsó oldalán végzett munka révén 

Ön birtokában van az önfenntartáshoz szükséges anyagi 

javaknak. 

 



10 munkavállalói jog: 

1. Álláskereséshez való jog 

A tagállami állampolgárnak külföldi munkavállalóként 

joga van bármely álláshirdetésre jelentkezni, és a 

kiválasztás folyamatában az adott állam állampolgáraival 

egyenlő feltételekkel versenyez az állásért, egyenlő 

bánásmódban részesülni. 

2. Munkavállaláshoz való jog 

Az Európai Unión belül az (uniós állampolgár) külföldi 

munkavállalóknak joga van külön munkavállalási 

engedély beszerzése nélkül bármely tagállamban 

dolgozni. 

3. Tartózkodáshoz való jog 

 Legfeljebb 3 hónapig tartó tartózkodás 

Az Európai Uniós tagország állampolgárát megilleti a jog, 

hogy más tagállamban tartózkodjon. 3 hónapnál rövidebb 

ideig tartó tartózkodás esetén ehhez mindössze érvényes 

személyi igazolványra vagy útlevélre van szükség. 

 3 hónapot meghaladó tartózkodás 

Minden uniós polgárnak joga van abban az EU-országban 

élni, ahol alkalmazottként, önálló vállalkozóként vagy 

kiküldött munkavállalóként dolgozik. 



 Tartózkodáshoz való jog a munkaviszony megszűnése 

után 

Amennyiben a külföldi munkavállaló elveszti az állását, 

továbbra is jogosult az adott uniós országban élni, és ott 

munkát vállalni az alábbi esetekben: 

- betegség vagy baleset miatt átmenetileg 

munkaképtelenné vált 

- önhibáján kívül lett munkanélküli, és ebben a 

minőségében regisztrálták az illetékes munkaügyi 

központnyilvántartásában azt követően, hogy 

határozatlan időre szóló szerződéssel több mint egy évig 

alkalmazotti munkaviszonyban állt 

- egy évnél rövidebb ideig alkalmazottként dolgozott 

(ebben az esetben joga van még legalább hat hónapig 

ugyanolyan elbánásban részesülni, mint ami az adott 

ország saját állampolgárait megilleti) 

- szakképzési tanulmányokba kezd (ha nem önhibáján 

kívül lett munkanélküli, akkor a képzésnek kapcsolódnia 

kell korábbi munkaköréhez). 

Ha a külföldi munkavállaló 6 hónapnál rövidebb ideig 

tartózkodik álláskeresés céljából egy másik EU-országban, 

gondoskodnia kell arról, hogy rendelkezzen érvényes 

személyi igazolvánnyal vagy útlevéllel. Álláskeresőként a 

kint tartózkodás első 6 hónapja során nem kell ott-

tartózkodását bejelentenie a hatóságoknak. 



 

4. Állampolgárokkal egyenlő bánásmódhoz való jog 

Kinn tartózkodása alatt a külföldi munkavállalót az 

elhelyezkedés, a bérezés, a munkavállalást segítő 

juttatások, az iskolai beiratkozás stb. 

tekintetében ugyanolyan elbánás illeti meg, mint az adott 

ország állampolgárait. 

5. Betegségi, anyasági és apasági ellátásokhoz való jog 

A külföldi munkavállaló természetbeni betegségi 

ellátásokra (egészségügyi ellátás, gyógyszerek) biztosítás 

nélkül is a tartózkodási hely szerinti állam polgáraival 

egyenlő feltételekkel jogosult. Ha a tartózkodási helytől 

eltérő államban rendelkezik biztosítással, a biztosító 

intézménytől kikért igazolás tartózkodási hely szerinti 

illetékes helyi egészségügyi ellátási intézménynél történő 

bemutatásával szerez jogot az ellátásokra. 

A betegség miatt szünetelő bért helyettesítő pénzbeli 

ellátások (pénzbeli betegségi-, anyasági- vagy apasági 

ellátás) kifizetése mindig a biztosítás szerinti állam 

kötelezettsége a tartózkodási hely államától függetlenül. 

6. Munkahelyi baleset és foglalkoztatási megbetegedés 

címén nyújtott ellátásokhoz való jog 

E jogosultság érvényesítéséhez szükséges a munkahelyi 

baleset bekövetkeztekor, vagy a foglalkozási 

megbetegedés első diagnosztizálásakor tájékoztatni a 



biztosító intézményt. Ezzel kapcsolatosan az egyes 

államok eltérően rendelkezhetnek, így érdemes erről 

tájékozódni. A természetbeni ellátások (egészségügyi 

ellátás, gyógyszerek biztosítása, pénzbeli ellátás 

kifizetése) a tartózkodási hely szerinti államot terhelik. 

Amennyiben a külföldi munkavállaló a tartózkodás 

helyének államától eltérő államban van biztosítva, a 

biztosító intézménytől DA1 dokumentum kikérésével és 

annak a tartózkodási hely szerinti állam illetékes 

intézményénél történő benyújtásával nyer jogot a 

külföldi munkavállaló az ellátásra. 

7. Családi ellátásokhoz való jog 

A családi ellátásokhoz való jog az uniós külföldi 

munkavállalókat a biztosítás államának polgáraival 

egyenlő feltételekkel megilleti. 

Abban az esetben, ha a biztosítás állama eltér a 

tartózkodási hely államától, a kifizetésre kötelezett állam 

megjelölése a család helyzetétől függ: 

- ha a család valamennyi tagja egy államban él, és ez az 

állam a biztosítás állama, akkor a kifizetés ezt az államot 

terheli 

- ha a családtagok a biztosítottól eltérő államban élnek, és 

ez nem a biztosítás állama, akkor a család nem csak egy 

államban jogosult ellátásra. Kettős kifizetésre azonban ez 

a tény nem jogosít, ez esetben az ún. elsőbbségi 



szabályok döntik el, mely állam köteles a kifizetésre 

(elsősorban az az állam, ahol a család az ellátásra 

jogosultságot szerzett). 

8. Munkanélküli ellátáshoz való jog 

A munkanélküliek ellátásának igénybevételéhez a 

külföldi munkavállalónak regisztrálnia kell annak az 

államnak a foglalkoztatási szervénél, melyben utoljára 

dolgozott. Ha ez az állam eltér a jelenlegi tartózkodás 

államától, és oda heti egy, vagy több alkalommal 

visszatér, akkor a külföldi munkavállalónak a jelenlegi 

tartózkodás államában kell regisztrálnia. 

Ez esetben a külföldi munkavállaló regisztrálhat a korábbi 

munkahely szerinti államban is, azonban ez esetben is a 

kifizetésre kötelezett a tartózkodási hely szerinti állam 

lesz. Ha a tartózkodási hely államába heti egynél 

kevesebb alkalommal tér vissza a külföldi munkavállaló, 

akkor a tartózkodás helye szerinti államban, vagy az előző 

munkavállalás szerinti államban igényelhet munkanélküli 

ellátást.  

9. Nyugdíjhoz való jog 

Minden olyan államban, ahol a külföldi munkavállaló 

legalább egy évig biztosított volt, öregségi nyugdíjra válik 

jogosulttá. Az ettől rövidebb szolgálati időt teljesítő 

munkavállalókra egyedi szabályok vonatkoznak. Tehát 

amennyiben a külföldi munkavállaló három államban 

dolgozott, akkor három külön öregségi nyugdíjra jogosult. 



A nyugdíjkérelmet mindig a tartózkodási hely szerinti 

államban kell benyújtani. 

Általában az öregségi nyugdíjra vonatkozó 

szabályok vonatkoznak a rokkantnyugdíjra, valamint az 

özvegyi- és árvaellátásra is. 

10. Túlélő hozzátartozók ellátása, özvegyi- és 

árvaellátáshoz való jog 

A haláleseti ellátások megfizetésére azon állam 

intézménye köteles, mely államban az elhunyt biztosítva 

volt, függetlenül attól, hogy az ellátásra jogosult mely 

államban él. 

Az Európai Unió szociális biztonsági koordinációjának 

köszönhetően a külföldi munkavállaló az EU tagállamain 

felül még Norvégia, Izland és Liechtenstein (EGT 

országok) határain belül, továbbá Svájcban hivatkozhat a 

fenti jogosultságokra. 

 

Források: 

http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/hu/displ

ayFtu.html?ftuId=FTU_3.1.3.html 

https://www.profession.hu/cikk_kulfoldi_munka/20140

902/-dolog-amihez-joga-van-a-kulfoldi-munkasnak/4567 


