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Ön határ menti ingázó-e? Amennyiben Ön a lakóhelye szerinti tagállamtól eltérő tagállamban dolgozik (vagyis a 
munkahelye egy másik országban található, ahonnan rendszeresen visszatér a lakóhelye szerinti országba), akkor 
Ön határ menti ingázónak számít. Munkanélküliség esetén eltérő szabályok vonatkoznak a munkanélküli ellátás 
tekintetében azokra a határ menti ingázókra, akik elvileg nem térnek vissza legalább hetente egyszer a lakóhelyükre. 

Ön kiküldött munkavállaló-e? Amennyiben Önt a valamely tagállamban székhellyel rendelkező munkáltatója 
ideiglenesen egy másik tagállamba küldi munkavégzés céljából, akkor Ön kiküldött munkavállalónak tekintendő. 
A társadalombiztosítás szempontjából Ön kiküldött munkavállalónak minősül, ha munkáltatója azért küldi ki Önt, 
hogy a nevében bármilyen szakmai tevékenységet végezzen egy másik tagállamban, illetve akkor is, ha Ön önálló 
vállalkozóként külföldre utazik, hogy ott a származási tagállamában szokásosan végzett tevékenységéhez hasonló 
munkát végezzen. 

E dokumentum tájékoztatni kívánja Önt a munkaszerződésére vonatkozó általános szabályokról, 
valamint azokról a lépésekről, amelyeket Önnek adott esetben meg kell tennie egészség- és 
társadalombiztosításával kapcsolatban. Nem tartalmaz jogilag kötelező információkat az Ön konkrét 
helyzetére vonatkozóan. 

E dokumentum nem vonatkozik azokra az uniós polgárokra, akik az állampolgárságuktól eltérő 
tagállamban tartózkodnak és dolgoznak2. Ezek a polgárok minden tekintetben ugyanolyan bánásmódra 
jogosultak, mint az adott ország állampolgárai. E témával kapcsolatban az egészség védelmét, valamint 
az áruk és alapvető szolgáltatások rendelkezésre állását biztosító határigazgatási intézkedésekre 
vonatkozó iránymutatásokban3 olvashat bővebben. 

A tagállamok különösen nem tagadhatják meg a belépést a területükön élő uniós polgároktól. Ugyanakkor 
e polgárokra ugyanazok a korlátozások vonatkozhatnak, mint az adott ország állampolgáraira (beleértve a 

1. A Bizottság szolgálatai folyamatosan figyelemmel kísérik a helyzet alakulását, és mérlegelik, hogy egy adott időpontban további in-
formációkra lehet-e szükség. E dokumentum rendszeresen frissül, hogy tükrözze az aktuális fejleményeket.
2. Az említett uniós polgárok védelmét az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartóz-
kodáshoz való jogáról, valamint az 1612/68/EGK rendelet módosításáról, továbbá a 64/221/EGK, a 68/360/EGK, a 72/194/EGK, a 73/148/
EGK, a 75/34/EGK, a 75/35/EGK, a 90/364/EGK, a 90/365/EGK és a 93/96/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004. április 29-i 
2004/38/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben (HL L 158., 2004.4.30., 77. o.) lefektetett biztosítékok garantálják.
3. C(2020) 1753 final.

Tájékoztatás azon határ menti ingázók és kiküldött munkavállalók számára, akiket 
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tagállamon belüli szabad mozgáshoz vagy a kiutazáshoz való joguk korlátozását). A tagállamok emellett 
megfelelő intézkedéseket hozhatnak, például önkéntes elszigetelődést vagy más hasonló intézkedéseket 
írhatnak elő az uniós polgárok számára, amennyiben a saját állampolgáraik számára is ugyanezeket a 
követelményeket írják elő. A közlekedési dolgozókra érvényes egyedi intézkedéseket a zöld sávoknak az 
egészség védelmét, valamint az áruk és alapvető szolgáltatások rendelkezésre állását biztosító határigazgatási 
intézkedésekre vonatkozó iránymutatások szerinti végrehajtásáról szóló bizottsági közlemény4 tartalmazza. 
 
A munkavállalók szabad mozgásának gyakorlására vonatkozó iránymutatások5 felvázolják azokat 
az intézkedéseket, amelyeket a tagállamoknak meg kell hozniuk annak biztosítására, hogy az utazó 
munkavállalók és különösen azok, akik a koronavírus okozta világjárvány megfékezésében kulcsfontosságú 
szerepet töltenek be, akadálytalanul eljuthassanak munkahelyükre.

A Bizottság sürgeti a tagállamokat, hogy vezessenek be egyszerű és gyors eljárásokat a határátkelőhelyeken történő 
zökkenőmentes áthaladás biztosítására, és felszólítja őket, hogy konkrét intézkedésekkel törekedjenek egy uniós 
szinten összehangolt megközelítés alkalmazására.

Egyes országok a hatóságaik által közösen elfogadott igazgatási megállapodásokat és iránymutatásokat vezetnek 
be annak érdekében, hogy az utazó munkavállalók javára egyszerűsítsék a társadalombiztosítással kapcsolatos 
eljárásaikat6. A Bizottság támogatja ezt a gyakorlatot, és a tagállamokkal együtt fel fogja térképezni azokat a bevált 
gyakorlatokat, amelyek más tagállamokra is kiterjeszthetők. 

HA ÖN HATÁR MENTI INGÁZÓ

Az egészség védelmét, valamint az áruk és alapvető szolgáltatások rendelkezésre állását biztosító határigazgatási 
intézkedésekre vonatkozó iránymutatások és A munkavállalók szabad mozgáshoz való jogának a COVID-19-járvány 
idején történő gyakorlására vonatkozó iránymutatások értelmében a tagállamok nem akadályozhatják meg a határ 
menti ingázók és az idénymunkások számára a határátlépést, és egyszerű és gyors eljárásokat kell bevezetniük 
zökkenőmentes áthaladásuk biztosítására. 

Ha Önt határ menti ingázóként érintik a foglalkoztatása szerinti tagállam által a COVID-19-világjárvány miatt 
bevezetett korlátozások, az alábbiakban néhány információt olvashat az erre az időszakra érvényes foglalkoztatási 
feltételekről és társadalombiztosítási jogosultságról.

Milyen jog alkalmazandó az Ön munkaszerződésére?

Az uniós jog (a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról szóló 593/2008/EK rendelet 8. cikke) szerint 
az egyéni munkaszerződésekre általában annak a tagállamnak a joga irányadó, ahol a munkavállaló rendszerint 
a munkáját végzi. Vagyis ha Ön határ menti ingázóként a kilépésre vagy belépésre vonatkozó korlátozások 
miatt nem tudja teljesíteni a munkaszerződéséből eredő kötelezettségeit, a munkavégzés akadályoztatásának 
jogkövetkezményeit annak a tagállamnak a joga határozza meg, ahol Ön szokásosan dolgozik. A munkavállalók 
Unión belüli szabad mozgásáról szóló 492/2011/EU rendelet 7. cikke értelmében Önt ugyanazok a szociális és 
adókedvezmények illetik meg, mint amelyeket a munkavégzés helye szerinti tagállam biztosít azoknak a belföldi 
munkavállalóknak, akiknek a szabad mozgáshoz való jogát korlátozzák.

4. https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/legislation/2020-03-23-communication-green-lanes_en.pdf
5. C(2020) 2051 final.
6. Lásd például:
Belgium: https://www.international.socialsecurity.be/working_in_belgium/en/archives.html
Franciaország: https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/covid-19-situation-des-travailleurs-frontaliers
Németország: https://www.bmas.de/DE/Presse/Meldungen/2020/corona-virus-arbeitsrechtliche-auswirkungen.html
Hollandia: https://pers.svb.nl/coronavirus-en-wonen-of-werken-over-de-grens-de-sociale-verzekering-verandert-niet/

https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/legislation/2020-03-23-communication-green-lanes_en.pdf
https://www.international.socialsecurity.be/working_in_belgium/en/archives.html
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/covid-19-situation-des-travailleurs-frontaliers
https://www.bmas.de/DE/Presse/Meldungen/2020/corona-virus-arbeitsrechtliche-auswirkungen.html
https://pers.svb.nl/coronavirus-en-wonen-of-werken-over-de-grens-de-sociale-verzekering-verandert-niet/
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Határ menti ingázóként kiküldött munkavállalóvá válik-e Ön akkor, ha munkavégzés céljából nem 
utazhat a másik tagállamba, és távmunkában kell dolgoznia a lakóhelye szerinti tagállamban?

Nem. A munkavállalók kiküldetéséről szóló irányelvek7 értelmében Ön nem minősül kiküldetésben lévő munkavállalónak. 
Az Ön lakóhelye szerinti tagállamban érvényes alapvető foglalkoztatási feltételek nem alkalmazandók Önre, mivel 
nem az Ön lakóhelye szerinti tagállamban kerül sor szolgáltatásnyújtásra, illetve a szolgáltatás igénybe vevője nem 
ott található. Munkaszerződésére továbbra is a foglalkoztatás helye szerinti tagállam joga az irányadó, kivéve, ha a 
munkáltatójával ettől eltérően állapodtak meg. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy Önnek nem kell erre vonatkozó 
külön kérelmet vagy űrlapot benyújtania. Az EUMSZ 45. cikke és a munkavállalók Unión belüli szabad mozgásáról 
szóló 492/2011/EU rendelet 7. cikke értelmében Önt ugyanazok a szociális és adókedvezmények illetik meg, mint 
amelyeket a munkavégzés helye szerinti tagállam biztosít azoknak a belföldi munkavállalóknak8, akiknek a szabad 
mozgáshoz való jogát korlátozzák. A részleges létszámcsökkentést illetően a határ menti ingázókat ugyanazok a jogok 
illetik meg, mint a munkavégzés helye szerinti tagállamban lakóhellyel rendelkező vagy annak állampolgárságával 
bíró munkavállalókat. Kérjük, vegye figyelembe, hogy egyes országok már megállapodtak egymással, és megfelelő 
igazgatási megállapodásokat vezettek be annak megerősítésére, hogy a távmunkavégzés helyszíne miatt a kijelölt 
illetékes ország nem változik meg9.

Mi történik, ha Ön határ menti ingázóként vagy idénymunkásként ebben az időszakban teljesen 
munkanélkülivé válik?

Amennyiben Ön határ menti ingázóként ebben az időszakban teljesen munkanélkülivé válik, forduljon a lakóhelye 
szerinti tagállam munkanélküli-ellátási hivatalához. Ön a lakóhelye szerinti tagállamban ugyanolyan feltételek 
mellett jogosult munkanélküli ellátásra, mint az adott tagállamban munkanélkülivé vált polgárok, és Önnek a lakóhely 
szerinti tagállamban működő foglalkoztatási szolgálat rendelkezésére kell állnia. Ha Ön olyan határ menti ingázó, 
aki elvileg nem tér vissza legalább hetente egyszer a lakóhelyére, akkor Ön a lakóhelye szerinti tagállamban vagy 
az utolsó foglalkoztatás helye szerinti tagállamban is jelentkezhet álláskeresőként. E célból annak a tagállamnak 
a munkanélküli-ellátási hivatalához kell fordulnia, amelyben állást keres. Ön ebben a tagállamban ugyanolyan 
feltételek mellett jogosult munkanélküli ellátásra, mint az ott munkanélkülivé vált polgárok, és Önnek az ebben a 
tagállamban működő foglalkoztatási szolgálat rendelkezésére kell állnia. 

Amennyiben Ön idénymunkásként ebben az időszakban teljesen munkanélkülivé válik10, forduljon a 
társadalombiztosítása szerinti tagállam munkanélküli-ellátási hivatalához. Ha Ön szokásosan a lakóhelye szerinti 
tagállamban is folytat tevékenységet, akkor valószínűleg ebben a tagállamban rendelkezik társadalombiztosítással. 
Ebben az esetben a lakóhelye szerinti tagállamban ugyanolyan feltételek mellett jogosult munkanélküli ellátásra, 
mint az ott munkanélkülivé vált polgárok, és Önnek rendelkezésre kell állnia a lakóhely szerinti tagállamban működő 
foglalkoztatási szolgálat számára.

Milyen szociális biztonsági jogszabályok vonatkoznak Önre a COVID-19-világjárvány miatti nemzeti 
határátlépési korlátozások és a távmunkára vonatkozóan kiadott ajánlások tekintetében?

A jelenlegi körülmények között továbbra is a szociális biztonsági rendszerek koordinációjára vonatkozó európai 
szabályok alkalmazandók. A szabályok ugyanakkor bizonyos rugalmasságot kínálnak az érintett munkavállalók 
számára, így azok abban a tagállamban maradhatnak biztosítottak, ahol a COVID-19-járvány kitörése előtt 
is biztosítva voltak. Az Ön munkavállalóként betöltött aktuális helyzetétől függően az alábbi forgatókönyvek és 
megoldások alkalmazhatók:

7. 96/71/EK irányelv https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX%3A31996L0071 és  
2014/67/EU irányelv https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1584454887016&uri=CELEX:32014L0067
8. Az EUMSZ 45. cikke és a 492/2011/EU rendelet 7. cikke értelmében.
9. Többek között Belgium, Franciaország, Németország és Hollandia bocsátott ki iránymutatásokat. A hivatkozás az 5. lábjegyzetben talál-
ható.
10. Ez azt jelenti, hogy Ön az idénymunka helye szerinti tagállamban és az Ön lakóhelye szerinti tagállamban egyaránt munkanélkülivé válik.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX%3A31996L0071
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1584454887016&uri=CELEX:32014L0067
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Határ menti ingázóként Önnek kizárólag a lakóhelye szerinti tagállamtól eltérő tagállamban van 
munkaviszonya

Ön jelenleg a foglalkoztatás helye szerinti tagállam társadalombiztosítási rendszerébe tartozik. Ha Ön jelenleg 
nem dolgozhat a foglalkoztatása szerinti tagállamban, és munkáját ideiglenesen otthonról kell végeznie, ez elvileg 
nem változtat azon, hogy Ön melyik társadalombiztosítási rendszerben biztosított, mivel ez a helyzet ideiglenes. A 
foglalkoztatás helye szerinti tagállamban Ön továbbra is jogosult valamennyi szociális biztonsági ellátásra.

ÖN MUNKAVÁLLALÓKÉNT KÉT VAGY TÖBB TAGÁLLAMBAN IS 
VÉGEZ TEVÉKENYSÉGET: 

Ön a foglalkoztatás helye szerinti tagállamban és a lakóhelye szerinti tagállamban is munkaviszonnyal 
rendelkezik, és a foglalkoztatás helye szerinti tagállamban biztosított, mivel tevékenységének nem 
jelentős (munkaidejének kevesebb mint 25%-át kitevő) részét a lakóhelye szerinti tagállamban végzi

Ön jelenleg a foglalkoztatás helye szerinti tagállam társadalombiztosítási rendszerébe tartozik. A lakóhelye szerinti 
tagállamban végzett tevékenységének aránya most megnő, és adott esetben jelentőssé válhat (vagyis egy 12 
hónapos időszakban az Ön munkaidejének több mint 25%-át teszi ki). Ebben az esetben az Ön lakóhelye szerinti 
tagállam jogszabályai csak akkor válnak alkalmazandóvá a 883/2004/EK rendelet 13. cikke szerint, ha az Ön által 
ott ledolgozott átlagos munkaidő egy 12 hónapos időszakban meghaladja az Ön teljes, valamennyi tagállamban 
letöltött munkaidejének 25%-át. Ezért az a tény, hogy Ön a következő hetekben tevékenysége jelentős részét a 
lakóhelye szerinti tagállamban fogja végezni, várhatóan nem lesz hatással az Ön társadalombiztosítási helyzetére. 
Ön valószínűleg már rendelkezik a foglalkoztatás helye szerinti tagállam illetékes hivatala által a 883/2004/EK 
rendelet 13. cikke alapján kiállított A1 jelű hordozható dokumentummal.

Önnek a foglalkoztatás helye szerinti tagállamban és a lakóhelye szerinti tagállamban egyaránt 
munkaviszonya van, és a lakóhelye szerinti tagállamban biztosított, mivel tevékenységének jelentős 
(munkaidejének több mint 25%-át kitevő) részét a lakóhelye szerinti tagállamban végzi

Ön jelenleg a lakóhelye szerinti tagállam társadalombiztosítási rendszerébe tartozik. Ön valószínűleg már rendelkezik 
a lakóhelye szerinti tagállam illetékes hivatala által a 883/2004/EK rendelet 13. cikke alapján kiállított A1 jelű 
hordozható dokumentummal. A határforgalom-korlátozások és a távmunka valószínűleg nincsenek hatással az Ön 
társadalombiztosítási jogosultságára.

Mi történik akkor, ha az Ön helyzete a fentiek egyikének sem felel meg, és a COVID-19-világjárvány 
következtében megváltozik az Ön társadalombiztosításának helye szerinti tagállam?

Amennyiben az Ön helyzete a fentiek egyikének sem felel meg, és ennek következtében megváltozhat az Ön 
társadalombiztosításának helye szerinti tagállam, akkor arra kérheti munkáltatóját, hogy nyújtson be egy megfelelő 
kérelmet azon tagállam illetékes hatóságához, amelynek jogszabályai hatálya alá tartozni kíván. A munkáltatónak 
e kérelemben meg kell indokolnia, hogy az Ön érdekében az áll, hogy továbbra is a jelenlegi biztosítása szerinti 
tagállamban maradjon biztosított11.

Mi történik, ha a foglalkoztatásom helye szerinti tagállamban dolgozva vagy a lakóhelyem szerinti 
tagállamban végzett távmunka közben megbetegszem?

Ha Ön az EU egyik országában dolgozik és egy másik tagállamban él, akkor Ön mindkét országban jogosult 
egészségügyi ellátásra. 

11. A kivételekre vonatkozó megállapodások esetleges alkalmazásával kapcsolatban lásd még a munkavállalók szabad mozgáshoz való 
jogának gyakorlására vonatkozó iránymutatások 2. részét.

https://europa.eu/youreurope/citizens/work/social-security-forms/contact_points_pd_a1.pdf  
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Ön minden valószínűséggel már regisztrált abban az országban, ahol dolgozik, és megkapta egészségbiztosítási 
hatóságától az S1 nyomtatványt (ha ezt még nem tette meg, regisztráljon, és kérjen ilyen nyomtatványt, majd 
nyújtsa be azt a lakóhelye szerinti ország egyik egészségbiztosítási hatóságához). Ez a nyomtatvány feljogosítja Önt 
arra, hogy ugyanolyan feltételekkel vehesse igénybe az egészségügyi ellátást a lakóhelye szerinti országban, mint 
az ott biztosítással rendelkező állampolgárok.

Információk az A1 hordozható dokumentumra és a nemzeti kapcsolattartó pontokra vonatkozóan

Az A1 jelű hordozható dokumentumról bővebben olvashat az alábbi oldalon: 
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=11366&langId=hu

Az A1 jelű hordozható dokumentum kiadásáért felelős társadalombiztosítási intézmény adatait a következő oldalon 
találhatja:
https://europa.eu/youreurope/citizens/work/social-security-forms/contact_points_pd_a1.pdf

HA ÖN KIKÜLDÖTT MUNKAVÁLLALÓ

Be kell-e tartania a fogadó tagállam munkavállalásra vonatkozó szabályait?

Ha Ön abban a tagállamban tartózkodik, ahová munkáltatója szolgáltatásnyújtás céljából kiküldte Önt (a fogadó 
tagállam), és a továbbiakban is ott fog dolgozni, akkor továbbra is a fogadó tagállamnak az alapvető foglalkoztatási 
feltételekre (minimálbér, maximális munkaidő, minimális pihenőidő, munkahelyi egészségvédelmi, biztonsági 
és higiéniai szabályok stb.) irányadó jogszabályai vonatkoznak Önre. Önnek abban az esetben, ha a COVID-19-
korlátozások miatt nem utazhat a munkahelyére, be kell tartania a fogadó tagállamban alkalmazandó szabályokat. 
Ugyanakkor Ön továbbra is abban a tagállamban jogosult szociális biztonsági ellátásra, ahol társadalombiztosítási 
járulékot fizet, és nem a fogadó tagállamban.

Milyen szociális biztonsági jogszabályok vonatkoznak Önre a COVID-19-világjárvány miatti nemzeti 
határátlépési korlátozások és a távmunkára vonatkozóan kiadott ajánlások tekintetében?

Ön kiküldött munkavállaló, aki a COVID-19-világjárvány kitörése előtt kezdte meg tevékenységét

Ha Ön kiküldött munkavállalóként még a COVID-19-világjárvány kitörése előtt megkezdte tevékenységét a másik 
uniós tagállamban, akkor Önt nem érinthetik a határátlépésre vonatkozó nemzeti korlátozások, amennyiben 
Ön fizikailag már a kiküldetés helye szerinti tagállamban tartózkodik. Az Ön kiküldetési időszaka az A1 jelű 
hordozható dokumentumnak megfelelően folytatódik, és Ön továbbra is biztosított abban a tagállamban, amelyben 
munkáltatójának székhelye található, illetve amelyben Ön önálló vállalkozóként biztosítással rendelkezik.

Ön kiküldött munkavállaló, aki még a COVID-19-világjárvány kitörése előtt megkezdte 
tevékenységét, de időközben – például egy szabad időszakban – egy másik tagállamba utazik

Ha Ön kiküldött munkavállaló, és még a COVID-19-világjárvány kitörése előtt megkezdte tevékenységét a másik 
tagállamban, akkor érintett lehet, amennyiben elhagyja az Önt fogadó tagállamot, és egy későbbi időpontban újra be 
kíván utazni. Ez a helyzet állhat elő akkor, ha Ön olyan tagállamban végzi tevékenységét, amely az országon kívülről 
vagy bizonyos érintett régiókból érkező személyekre vonatkozóan nemzeti beutazási korlátozásokat ír elő. Ezért 
mielőtt elhagyná a fogadó tagállamot, érdeklődje meg az illetékes hatóságoknál, hogy visszatérésekor engedélyezni 
fogják-e a beutazását. Ha megtagadják Öntől az országba való belépést, és ezért nem tudja folytatni kiküldetését, 
munkáltatójának ahhoz az illetékes hivatalhoz kell fordulnia további utasításokért, amely az A1 hordozható 
dokumentumot kiállította.

https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=11366&langId=hu
https://europa.eu/youreurope/citizens/work/social-security-forms/contact_points_pd_a1.pdf
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Ön kiküldött munkavállaló, aki a COVID-19-világjárvány kitörését követően kezdte volna meg 
tevékenységét

Ha Ön kiküldött munkavállaló, és tevékenysége a tervek szerint a járvány kitörését követően kezdődött volna meg 
a másik tagállamban, akkor előfordulhat, hogy a kiküldetési időszak az egyes tagállamokban bevezetett nemzeti 
korlátozások miatt késéssel veheti kezdetét. Ebben az esetben az Ön munkáltatójának, vagy amennyiben önálló 
vállalkozóként dolgozik, akkor Önnek ahhoz az illetékes hivatalhoz kell fordulnia további útmutatásokért, amely az 
A1 hordozható dokumentumot kiállította.

Ön kiküldött idénymunkás, aki a COVID-19-világjárvány kitörése alatt vagy azt követően 
kezdte volna meg tevékenységét

Ha Ön idénymunkás, és tevékenységét a tervek szerint a COVID-19-világjárvány kitörése alatt vagy azt követően 
kezdte volna meg az idénymunka helye szerinti tagállamban, akkor előfordulhat, hogy az idénymunkásként való 
foglalkoztatásának időszaka az egyes tagállamokban bevezetett nemzeti korlátozások miatt csak késéssel veheti 
kezdetét. Ebben az esetben célszerű, ha Ön az idénymunka helye szerinti tagállamban található munkáltatójától kér 
további útmutatást.12

A szabad mozgás tagállami szintű korlátozása a jelenlegi COVID-19-válság összefüggésében

Az EUMSZ 45. cikkének (3) bekezdése és a 2004/38/EK irányelv értelmében a munkavállalók szabad mozgáshoz való 
joga közrendi vagy belső biztonsági okokból – többek között ragályos betegség kockázata esetén is – korlátozható. 
A korlátozások indokolását azonban szűken kell értelmezni13, és a korlátozásoknak szükségeseknek és arányosaknak 
kell lenniük, továbbá objektív és megkülönböztetésmentes kritériumokon kell alapulniuk.

Kérdései vannak az EU-val kapcsolatban? Forduljon a Europe Direct szolgálathoz: 
europa.eu/european-union/contact_hu

12. Az idénymunkásokra vonatkozóan további tájékoztatást találhat a munkavállalók szabad mozgáshoz való jogának gyakorlására vonat-
kozó iránymutatások 3. részében.
13. Ezzel kapcsolatban lásd a 115/81. és 116/81. sz.,Adoui és Cornuaille egyesített ügyekben hozott ítéletet, EU:C:1982:183.
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