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Külföldi munkavállalás 

 
A jobb megélhetés reményében, vagy tanulás és tapasztalat szerzés céljából, talán még 
kalandvágyból is sokan próbálnak, vagy tervezik szerencsét próbálni külföldön. A cél 
érdekében érdemes elıre jól felkészülni, összegyőjteni azokat az információkat, 
ismereteket, melyek a megvalósításhoz szükségesek, és feltérképezni mindazokat a 
tényezıket, amelyek veszélyeztethetik a vállalkozás sikerét. 
 
Elengedhetetlen a nyelvtudás. 
Gondoljon arra, hogy a munkaszerzıdése biztosan nem magyarul, hanem a fogadó ország 

nyelvén készül, és szerzıdést aláírni úgy, hogy nem tudja pontosan mi áll benne, több mint 

kockázatos, ha nem éppen felelıtlenség. 

De elıfordulhat, hogy külföldön hivatalos ügyet kell majd intéznie, a munkavégzéssel, illetve 

a foglalkoztatójával kapcsolatos panaszait sem fogják magyarul megérteni, ezen túl értenie 

kell a fınökétıl kapott utasításokat, el kell tudnia olvasni és meg kell érteni a munkavédelmi 

elıírásokat, a veszélyre figyelmeztetı feliratokat stb. 

Mindezek nélkül a munkavállalók meglehetısen kiszolgáltatott helyzetben vannak.   

 
A nyelvtudáson kívül jó, ha vannak ismeretei  a kiválasztott országról.  
Még elutazás elıtt célszerő beszerezni az következı információkat: 

- Kell-e vagy sem munkavállalási engedély az adott országban; ha igen, hogyan lehet 

azt megszerezni? Kinek a feladata az engedély beszerzése? 

- Amennyiben nem kell munkavállalási engedély, kell-e regisztráltatnia magát? 

- Van-e ezeknek az eljárásoknak olyan költsége, melyet a munkavállalónak kell 

megfizetnie, ha igen, mekkora ez az összeg? 

- Mik a fıbb adó- és társadalombiztosítási szabályok, van-e minimálbér, ha van, mennyi 

az? 

- Az adott ország fizetési viszonyai, bérezési, adózási feltételek (munkajogi 

szabályozás, kollektív szerzıdések, minimálbér stb) 

-  

Pénz, fizetés: 
A külföldi munkavállaláshoz, tartózkodáshoz megfelelı anyagi tartalék is szükséges, amely 

az elsı fizetésig a szállást, étkezést, utazást, egyéb felmerülı költségeket fedezi. A hazaútra 

mindenképpen maradjon elegendı pénze! 

Elıfordulhat, hogy a munkaadója biztosít szállást, ellátást, munkaruhát stb, de ennek értékét 

levonja a fizetésébıl. Ezeket elıre rögzíttesse írásban a munkaadójával! 

 

 
 



Hová fordulhat információért? 
 
- Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat - NFSZ  
- EURES – Európai Foglalkoztatási Szolgálat: olyan tanácsadó és információs hálózat, 
amelynek célja az Európai Unió, illetve az Európai Gazdasági Térség országai közötti 
munkaerı-áramlás elısegítése.  
Feladatai: 

- információ nyújtás és tanácsadás a külföldön elhelyezkedni szándékozó 
munkavállalók számára az Európai Gazdasági Térség országaiban fellelhetı 
munkalehetıségekrıl, valamint a munkavállalás és megélhetés körülményeirıl 

- segítségnyújtás munkáltatók részére a külföldi munkaerı-toborzáshoz. 
 

Tájékozódjon az Eures Ügyfélszolgálatnál (Budapest VIII. ker., Szeszgyár u. 4.  
Tel.: 06 1 303 0810) vagy 
www.eures.hu 
eures.munka.hu/kapcsolat 
eures@lab.hu 
 
A társadalombiztosítási rendszerekrıl és az ügyintézésrıl a www.onyf.hu  honlapon a 
nemzetközi ügyek cím alatt, az ideiglenesen vagy tartósan külföldön tartózkodók 
egészségbiztosításáról pedig a www.oep.hu honlapon tájékozódhat. 
 
Fontos tudnivalók: 
 
Ha magánközvetítı szolgáltatásait kívánja igénybe venni, mindig gyızıdjön meg arról, 
hogy a közvetítı regisztráltatta-e magát a telephelye szerint illetékes munkaügyi 
központnál – www.munka.hu/foglalkoztatás, Álláskeresıknek/állásajánlatok/magán-
munkaközvetítık, vagy felvilágosítást kérhet a megyei munkaügyi központtól. (Ezt 
Magyarországon kormányrendelet írja elı a magánközvetítı részére) 
A munkaügyi központ csak akkor veszi a magánközvetítıt nyilvántartásba, ha az a 
rendeletben meghatározott feltételeknek – szakértelem, elérhetıség, óvadék letétbe 
helyezése stb – megfelel.  A magánközvetítı az álláskeresıtıl semmilyen címen nem 
kérhet a szolgáltatásaiért pénzt, szolgáltatásainak ellenértékét mindig a munkaadó kell, 
hogy megfizesse. 
 
Ha állásajánlatot kap, még a szerzıdés megkötése elıtt próbálja leinformálni a leendı 
munkahelyét, ehhez kérheti az EURES tanácsadójának segítségét. 
 
Útlevelét, lakcímkártyáját, személyi igazolványát, vezetıi engedélyét - ha egy mód van 
rá - soha ne adja át a munkaadónak vagy a közvetítınek. Ezekrıl az okmányokról 
célszerő még a kiutazás elıtt fénymásolatot készíteni, amelyekbıl egy példányt 
javasolunk itthon hagyni, a további példányokat pedig az eredeti okmányok helyett – ha 
szükséges – átadni a munkaadónak vagy a közvetítınek. 
 
Szintén még az elutazás elıtt érdemes kiváltani az Európai Egészségbiztosítási kártyát, 
amennyiben Magyarországon jogviszonya rendezett, azaz jogosult az egészségügyi 
ellátások igénybe vételére. 
Az EU-kártyával kizárólag EGT tagállamban történı átmeneti tartózkodás idején 
orvosilag szükséges egészségügyi ellátás vehetı igénybe.  



Célszerő biztosítást is kötnie legalább arra az idıre, amíg munkába nem áll, és meg nem 
gyızıdik arról, hogy a munkaadója fizeti a társadalombiztosítási járuléko(ka)t. 
 
A végzettségét, képzettségét igazoló bizonyítványokat is célszerő még Magyarországon 
lefordíttatni a fogadó ország nyelvére.   
 
Tapasztalatunk, hogy a külföldi munkavállalással kapcsolatban sajnos sok probléma  
keletkezik, többen bőncselekmény áldozatává is váltak.   
Ha a munkavállaló úgy érzi, becsapták, és a munkaadója eltért a munkaszerzıdésben 
foglaltaktól vagy egyéb munkaügyi problémája támad, segítségért a helyi – külföldi – 
munkaügyi központhoz, illetve munkafelügyeleti szervhez fordulhat.  
 
Ha bőncselekmény áldozatává vált, ne féljen a hatóságokhoz fordulni!  
Ha bajba jutott, azonnal lépjen kapcsolatba a rendırséggel a 112-es európai segélyhívó 
számon! Felkeresheti a magyar nagykövetséget is, ahol ideiglenes útlevél kiállításában 
tudnak segíteni, tanácsot adnak a hazatérés megszervezésében. 
 
Fontos tudni, hogy az uniós állampolgárok az EU-n belül mindenhol használhatják saját 
nyelvüket a rendırségen. Aki áldozattá vált, kérheti külföldi áldozatsegítı szervezet 
segítségét is. 
 
Aki külföldön nem fordult a hatóságokhoz, itthon még mindig tehet feljelentést, ebben 
az esetben a rendırség hivatalból kérheti a külföldi kollégákat az eljárás lefolytatására. 
 
A Rendırség segélyhívó száma Európában: 112 
 
Magyarország külképviseleteinek elérhetıségei: 
www.kormány.hu/hu/kovetsegek-konzulatusok 
 
Országos Kríziskezelı és Információs Telefonszolgálat:  
OKIT 06 80 20 55 20  
www.bantalmazas.hu 
- a prostitúció és emberkereskedelem áldozatainak segítésére 
 
 
  

 
 

 


