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értékesíthetik termékeiket, és folytathatnak üzleti tevé-
kenységet, hogy tudják: olyan piacra termelnek, ahol 
Unió-szerte 500 millió fogyasztó vásárol.

Ha elolvassa kiadványunkat, megismerheti, milyen 
sok lehetőséget kínál az egységes piac az Ön számára, 
és azt is megtudhatja, hogyan tudja ezeket a lehetősé-
geket a lehető legjobban kamatoztatni. Egyes esetekben 
az általunk ismertetett uniós előírásokhoz hasonló sza-
bályok vannak érvényben néhány nem uniós országban 
is (Izlandon, Liechtensteinben, Norvégiában és Svájcban).

A kiadványban közreadott információk a 2014. októ-
beri helyzetet tükrözik. Noha az elmúlt években számos 
akadályt megszüntettünk, az egységes piac kiépítésének 
„európai projektje” nem zárult le. A jövőben is folytatjuk  
a munkát, hogy további lehetőségek nyíljanak meg Ön és 
mások előtt. Ha naprakész tájékoztatást szeretne kapni 
a kiadványban ismertetett témákkal kapcsolatban, kér-
jük, látogasson el az egyes fejezetek végén feltüntetett 
weboldalakra.

Ha pedig olyan helyzetbe kerül, hogy jogainak nem 
tud érvényt szerezni, vagy ha egyszerűen csak tanácsot 
szeretne kapni, forduljon uniós szolgálataink munkatár-
saihoz, akik segítenek abban, hogy megoldást találjon, 
illetve jogorvoslatot kapjon. A segítségnyújtó szolgála-
tokról kiadványunk végén tájékozódhat.

Az egységes piac létrejötte Európa-szerte megváltoz-
tatta a munkavállalást, a tanulást és a kereskedelmet. 
Azelőtt még a szomszédos országokba sem utazhatott 
az ember nagyon könnyen: gondoljunk csak a pénzvál-
tásra, a külföldi orvosi és kórházi kezelésekkel kapcsolatos 
ügyintézésre vagy arra, hogy még a legkisebb emléktárgy 
után is vámot kellett fizetnünk. Ha pedig hazaérve kiderült, 
hogy a külföldön vett portéka hibás, eleve lemondhattunk 
arról, hogy visszakapjuk a pénzünket. Abban sem lehet-
tünk biztosak, hogy a kint vett áru valóban biztonságos, 
mivel akkoriban a termékekre vonatkozó előírások még 
országról országra különböztek Európában. 

Ha Ön azokban az időkben vállalkozóként dolgozott, 
és tevékenységét más uniós országokra is ki szerette 
volna terjeszteni, a saját bőrén tapasztalhatta, milyen sok 
bürokratikus nehézség hátráltatta a külföldi kereskedést 
és szolgáltatásnyújtást.

Az utóbbi évek alatt jelentős előrelépést értünk el – 
az egységes uniós piac létrejötte számos kézzelfogható 
eredménnyel járt a polgárok és a vállalkozások számára. 
Ma már a termékek szélesebb skálája áll a fogyasztók 
rendelkezésére, akik olcsóbb és jobb minőségű áruk és 
szolgáltatások közül választhatnak. A fogyasztók és  
a vállalkozások tagországtól függetlenül ugyanolyan 
magas szintű védelemben részesülnek Európa-szerte. 
A vállalkozók pedig úgy indíthatnak új vállalkozást, 

Bevezetés
Kiadványunk azt ismerteti, milyen jogokat és lehetőségeket biztosít az Ön számára az EU egységes 
piaca. Ha Ön kis- vagy középvállalkozó, útmutatónk segíthet abban, hogy könnyebben tudja vállalkozását 
finanszírozáshoz juttatni, termékeit új piacokon értékesíteni és a bürokratikus akadályokkal megbirkózni. 
A tanulók, az álláskeresők, a fogyasztók és a munkavállalók számára pedig azzal kapcsolatban adunk 
hasznos tanácsokat, hogyan vállalhatnak munkát, folytathatnak tanulmányokat, illetve utazhatnak az 
Európai Unió országaiban. Egy szó mint száz, egy biztos: az Európai Unió egységes piaca számos előnyt 
és lehetőséget biztosít az Ön számára. 
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1. Álláskeresés külföldön
Uniós ország állampolgáraként Önnek joga van munkavállalási engedély nélkül munkát 
vállalni az Európai Unió többi tagországában.

EgyEnlő bánásmód

Ha külföldön keres munkát, Önt ugyanolyan jogok 
illetik meg az elhelyezkedés, a foglalkoztatási szolgá-
latok által nyújtott segítség és a pénzügyi támogatás 
tekintetében, mint az adott ország saját állampolgárait. 
(Ez alól kivételt képeznek egyes közszolgálati állások, 
melyek hatósági jogkörök gyakorlásával és az állam 
általános érdekeinek védelmét célzó feladatok ellátá-
sával járnak.)

Az elhelyezkedést segítő pénzügyi támogatások 
egyes típusai esetében feltételt jelent, hogy Önt tény-
leges kapcsolat fűzze a helyi munkaerőpiachoz.

álláslEhEtőségEk Európában

Az egyes uniós tagországok által kínált álláslehető-
ségekről az EURES (az Európai Foglalkoztatási Szolgálat) 
portálján lehet tájékozódni a következő internetcímen: 
http://ec.europa.eu/eures 

Egyes uniós országokban a horvát állampolgárok 
ideiglenesen továbbra is csak munkavállalási enge-
dély birtokában vállalhatnak munkát alkalmazottként. 
Legkésőbb 2020 végére azonban a munkavállalásra 
vonatkozó összes korlátozás megszűnik az Európai 
Unió országaiban. 

ÖnnEl is mEgtÖrténhEt 

Elképzelhető, hogy a külföldi álláskeresés során 
támogatást kaphat
Valdis lett állampolgár. A férfi Finnországba utazik, 
mert ott szeretne munkát vállalni. Uniós ország állam-
polgáraként teljes mértékben igénybe veheti a helyi 
foglalkoztatási szolgálat segítségét az álláskeresés 
során. Itt megtudja, hogy a munkaügyi központ egyna-
pos képzést szervez az álláskeresőknek arról, hogyan kell 
jó önéletrajzot írniuk ahhoz, hogy nagy valószínűséggel 
behívják őket állásinterjúra. Valdis jelentkezik, és lehető-
séget kap arra, hogy – a finn állampolgárokkal azonos 
feltételekkel – részt vegyen a képzésen.

A képzés elvégzését követően több helyre is beküldi az 
önéletrajzát, és két állásinterjúra is behívják, de nem kapja 
meg egyik állást sem. Mivel fogytán a pénze, álláskeresési 
járadékot igényel, amely az álláskeresők munkaerő-piaci 
elhelyezkedését hivatott megkönnyíteni. 

Mielőtt jóváhagynák az álláskeresési járadék folyósí-
tását, a finn hatóságoknak jogukban áll megvizsgálni, 
hogy a pénzügyi ellátást igénylő uniós polgárt – jelen 
esetben Valdist – tényleges kapcsolat fűzi-e a helyi 
munkaerőpiachoz.

A férfi képesítései, finnországi tartózkodásának hossza 
és elhelyezkedés érdekében tett erőfeszítései alapján 
a hatóságok jóváhagyják kérelmét, és megítélik neki az 
álláskeresési járadékot.

http://europa.eu/youreurope/citizens/work/work-abroad/work-related-rights/index_hu.htm

Segítségre 
vagy további  

információkra  
van szüksége?
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álláskeresés külfÖldÖn

Ha Ön munkanélküli-ellátásban részesül, a helyi fog-
lalkoztatási szolgálatnál elintézheti, hogy álláskeresés 
céljából úgy távozhasson külföldre, hogy ott továbbra 
is folyósítsák Önnek a munkanélküli-ellátást. Erre rend-
szerint 3 hónapig van lehetősége, ám ez az időszak 
6 hónapra meghosszabbítható. A munkanélküli-ellátás 
másik országba történő „kivitelét” engedélyeztetnie kell 
(az U2 vagy a korábbi E 303 nyomtatvány segítségével).

A kérelmezésnél általában feltételt jelent, hogy Ön 
legalább 4 hete regisztrálva legyen annak az országnak 
a foglalkoztatási szolgálatánál, ahol munkanélkülivé vált.

admInIsztratív teendők 
a fogadó országban

Hogy az ellátások folyósításában ne jelentkezzen 
fennakadás, Önnek be kell mutatnia a fogadó ország 
hatóságainak az ellátások külföldre vitelét biztosító 
engedélyt, és regisztráltatnia kell magát álláskeresőként 
a helyi foglalkoztatási szolgálatnál. Mindezt 7 napon belül 
meg kell tennie azt követően, hogy elhagyja annak az 
országnak a területét, ahol munkanélkülivé vált. Ha túllépi 
ezt az időhatárt, a munkanélküli-ellátást csak attól a nap-
tól kezdve kapja majd meg, amikor regisztráltatja magát.

A fenti lépések elvégzése után Ön igénybe veheti 
az álláskeresők elhelyezkedését segítő helyi szolgál-
tatásokat. Ugyanakkor alá kell vetnie magát a helyi 
foglalkoztatási szolgálat által megszabott követelmé-
nyeknek és ellenőrzési eljárásoknak.

ha nem talál munkát

Ha a munkanélküli-ellátás kivitelére engedélyezett 
3 hónapon belül nem talál munkát, 3 hónapos hosz-
szabbításért folyamodhat. A hosszabbítást az engedély 
lejárta előtt kell kérelmeznie. A kérelmet nem a fogadó 
országban, hanem annak az országnak a foglalkoztatási 
szolgálatához kell benyújtania, ahol munkanélkülivé vált.

Ha Ön hosszabb ideig meg szeretné őrizni munka-
nélküli-ellátásra való jogosultságát, az engedélyben 
megadott időhatáron belül vissza kell térnie abba az 
országba, ahol munkanélkülivé vált.

Önnel Is megtÖrténhet 

feltétlenül időben adja be hosszabbítási kérelmét 
João portugál állampolgár. A férfi Magyarországra megy, 
ahová magával viszi a hazájában kiváltott U2 nyomtat-
ványt (a korábbi E 303 nyomtatványt) annak érdekében, 
hogy ott-tartózkodása során 3 hónapon át munkanélküli-
ellátásban részesüljön. João végül ennél hosszabb ideig 
marad Magyarországon.

Amikor visszamegy Portugáliába, elveszíti munkanél-
küli-ellátásra való jogosultságát. Ha el szeretné kerülni, 
hogy Önnel is ez történjen, hasonló esetben feltétlenül 
kérjen hosszabbítást a hazájában működő foglalkozta-
tási szolgálattól még azelőtt, hogy lejárna a 3 hónapra 
szóló engedély.

2. Munkanélküli-ellátás külföldön
Ha Ön munkanélküli, segítséget kaphat ahhoz, hogy el tudjon helyezkedni egy másik  
EU-tagországban.

Segítségre 
vagy további  
információkra  
van szüksége?

http://europa.eu/youreurope/citizens/work/unemployment-and-benefits/unemployment/index_hu.htm
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3. A szakmai képesítések elismertetése
Uniós ország állampolgáraként Önnek joga van ahhoz, hogy szakmáját egy másik európai 
uniós országban gyakorolja.

a képesítések elIsmerése

Ha szakmája nincs szabályozva a fogadó országban, 
Ön ugyanolyan feltételek mellett gyakorolhatja ott foglal-
kozását, mint az adott ország saját állampolgárai. Ehhez 
képesítésének hivatalos elismertetésére sincs szükség.

Ha ellenben szakmája szabályozott szakmának 
minősül a fogadó országban, szüksége lehet arra, 
hogy képesítését hivatalosan elismertesse a helyi 
hatóságokkal.

Ha szakmája gyakorlását hazája nem, a fogadó 
ország viszont szabályozza, előfordulhat, hogy azt is iga-
zolnia kell, hogy hazájában az elmúlt 10 évből legalább 
2 éven át gyakorolta a kérdéses szakmát.

Adatbázisunk segítségével Ön is utánanézhet 
annak, hogy szakmájára mely szabályok vonatkoz-
nak, és a nemzeti kapcsolattartó pont elérhetőségéről 
is tájékozódhat (http://ec.europa.eu/internal_market/
qualifications/regprof).

hItelesített másolatok

Elképzelhető, hogy a hatóságok az Ön kérelmének 
feldolgozásához igényt tartanak néhány fontos dokumen-
tum, például a képesítéseit igazoló oklevelek hitelesített 

másolatára, illetve fordítására. Ha Ön építészmérnök-
ként, fogorvosként, orvosként, szülésznőként, ápolóként, 
gyógyszerészként vagy állatorvosként kíván külföldön 
elhelyezkedni, a fogadó ország megkövetelheti, hogy a 
származási ország illetékes hatósága képesítési igazolást 
állítson ki arról, hogy Ön teljesítette a kérdéses szakmára 
vonatkozó európai képzési minimumkövetelményeket.

Önnel Is megtÖrténhet

feltétlenül nézzen utána a vonatkozó 
feltételeknek, mielőtt munkába áll
Mojca általános ápolónő. Képesítését Szlovéniában sze-
rezte, de Németországban, Münchenben szeretne munkát 
vállalni. Ezt elvileg könnyen megteheti, mert az általános 
ápolók képesítését az uniós tagállamok automatikusan 
elismerik. Mojca azonban nem tudja, melyik hatóságnál 
kell szlovén képesítésének elismerését kérelmeznie.

Először a szakmai képesítések elismerésével foglal-
kozó németországi kapcsolattartó ponthoz fordul, ahol 
megadják neki az illetékes bajorországi hatóság címét. 
A kapcsolattartó pont munkatársai az adminisztratív 
teendők elvégzésében is segítenek Mojcának.

http://europa.eu/youreurope/citizens/work/work-abroad/recognition-of-professional-qualifications/index_hu.htm

Segítségre 
vagy további  

információkra  
van szüksége?
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az európaI unIóban nem egységes 
az adózás szabályozása

Nincsenek olyan, az Európai Unió egészében alkalma-
zandó jogszabályok, amelyek meghatároznák, hogyan kell 
megadóztatni a más EU-országokban élő és dolgozó uniós 
polgárokat munkából származó jövedelmük után. Az ilyen 
esetekre a vonatkozó tagállami jogszabályok és a kérdéses 
országok által a kettős adóztatás elkerülése érdekében meg-
kötött egyezmények az irányadóak. 

egyenlő bánásmód

Önt a fogadó ország adóügyi szempontból nem része-
sítheti más elbánásban, mint saját állampolgárait, ha az Ön 
helyzete hasonlít az ország állampolgárainak helyzetéhez. 
Ezen túlmenően Ön ugyanolyan adólevonásokra jogosult  
a hazájában eszközölt kifizetések (pl. a jelzáloghitel-törlesz-
tések) és az ott szerzett jövedelem után, mint amekkora 
adólevonásban részesülne, ha a kérdéses kifizetésekre, illetve 
jövedelemszerzésre a fogadó országban kerülne sor.

jÖvedelemadó

Az Ön jövedelmét rendszerint az az ország adóztatja 
meg, amelynek a területén Ön a kérdéses jövedelmet 
szerezte. Ha Ön egy másik országban él, mint ahol jöve-
delemszerző tevékenységet folytat, előfordulhat, hogy  
a lakhelye szerinti ország is megadóztatja a munkavégzés 
helye szerinti országban szerzett jövedelmet. 

Szerencsére a legtöbb ország kötött olyan nemzetközi 
egyezményeket, amelyeknek köszönhetően elkerülhető  

a kettős adóztatás. Ezek rendszerint úgy rendelkeznek, hogy 
az Ön lakhelye szerinti ország adóhatóságainak le kell von-
niuk az Ön által nekik befizetendő adóból azt az adót, amelyet 
Ön a másik országban már befizetett.

adóügyI Illetőség

Ha Ön évente több mint 6 hónapot egy másik 
EU-országban tölt, előfordulhat, hogy az Ön esetében ez az 
ország minősül az adóügyi illetőség helye szerinti ország-
nak. Ebben az esetben a kérdéses ország a teljes jövedelmét 
megadóztathatja, függetlenül attól, hogy Ön a világ mely 
országaiban szerezte azt. 

Ha Ön évente kevesebb mint hat hónapot tölt egy másik 
országban, akkor – rendes körülmények között – továbbra is a 
lakhelye szerinti országban rendelkezik adóügyi illetőséggel, 
vagyis abban az országban, ahol az év nagyobb részében tar-
tózkodik. Ebben az esetben Önnek a fogadó országban csak 
az ott szerzett jövedelem és nyereség után kell adót fizetnie. 

Önnel Is megtÖrténhet 

Ön a munkavégzés helye szerinti országban 
adólevonásra lehet jogosult – még akkor is, ha más 
ország nyugdíjalapjába fizet járulékot
Sven svéd állampolgár, aki Dániában él és dolgozik. Egy, még 
Dániába érkezése előtt megkötött szerződés alapján a férfi 
továbbra is egy svéd nyugdíjalapba fizet biztosítási díjat.

Sven számára is adólevonást kell biztosítani a jövedelme 
után Dániában fizetendő adóból, mivel a dán nyugdíjalapba 
befizetett biztosítási díjak után Dániában adólevonás jár.

4. Adózás
Ha Ön másik országba költözik, előfordulhat, hogy a célországban és saját hazájában 
egyaránt adókötelezettségeknek kell majd eleget tennie.

http://europa.eu/youreurope/citizens/work/taxes/index_hu.htm

Segítségre 
vagy további  
információkra  
van szüksége?
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5. Szociális biztonság
Társadalombiztosítási járulékot egy adott időszakon belül csakis egy országban kell fizetni. 
Ez akkor is így van, ha Ön egyszerre több országban is munkát végez. Rendes körülmények 
között ugyanez az egy ország biztosít Önnek társadalombiztosítási ellátásokat.

a szocIálIs bIztonságI 
ellátásokért felelős ország

Alapszabályként annak az országnak a jogszabá-
lyai vonatkoznak Önre, ahol alkalmazottként vagy önálló 
vállalkozóként ténylegesen munkát végez, és ahol járu-
lékot fizet. Ebből a szempontból nem számít, hogy melyik 
országban lakik, illetve hogy hol van munkaadójának 
székhelye.

Az Ön társadalombiztosítási ellátásaiért a mun-
kavégzés helye szerinti ország felelős még abban az 
esetben is, ha Ön egy másik uniós tagországban lakik, 
ahonnan ingázóként – hetente legalább egyszer – utazik 
oda munkavégzés céljából.

Ha elveszíti az állását, regisztráltatnia kell magát 
álláskeresőként, és munkanélküli-ellátást kell igényelnie. 
Annak az országnak a foglalkoztatási szolgálatánál kell 
regisztráltatnia magát, ahol utoljára dolgozott, ingázó 
munkavállalók esetén pedig a lakhelyük szerinti ország 
foglalkoztatási szolgálatánál kell nyilvántartásba vetet-
niük magukat.

rÖvId távú megbízások

Annak érdekében, hogy ne kelljen gyakran átlépni 
egyik szociális biztonsági rendszerből a másikba, kivételt 
jelentenek a rövid távú megbízások: ha Ön meghatáro-
zott ideig külföldön dolgozik kiküldött munkavállalóként 

– legfeljebb 2 éven át –, annak az országnak a szociá-
lis biztonsági rendszerében marad biztosítva, ahonnan 
munkaadója kiküldte külföldre.

Önnel Is megtÖrténhet

társadalombiztosítási ellátásai nem változnak, ha 
külföldi kiküldetésre másik eu-tagországba utazik
Karelnek saját szobafestő vállalkozása van a Cseh 
Köztársaságban. A cég két hónapra szóló megrende-
lést kap Luxemburgból. A vállalkozás hat festőt küld ki 
Luxemburgba, hogy elvégezzék a munkát.

Ha a kiküldetésre vonatkozó feltételek mindegyike 
teljesül, a munkások a luxemburgi munkavégzés ideje 
alatt végig a cseh társadalombiztosítási rendszerben 
maradnak biztosítva.

Továbbra is Karel cége a munkaadójuk, még akkor is, 
ha ideiglenesen egy másik cégtől kapnak napi alapon 
utasításokat a helyi munka elvégzésével kapcsolatban.

munkanélkülIség

Ha munkanélküli-ellátásokat kap, Önre annak az 
országnak a szociális biztonsági jogszabályai vonat-
koznak, amely az ellátásokat folyósítja Önnek.

Ha nem kap munkanélküli-ellátásokat, és nem áll 
munkaviszonyban, annak az országnak a jogszabályai 
vonatkoznak Önre, ahol lakik.

http://europa.eu/youreurope/citizens/work/unemployment-and-benefits/index_hu.htm
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nyugdíjIgénylés

A nyugdíjkérelmet annak az országnak a nyugdíjin-
tézetéhez kell benyújtania, ahol él. Ha sosem dolgozott  
a lakhelye szerinti országban, ott kell nyugellátást igényelnie, 
ahol legutoljára munkaviszonyban állt. Ennek az országnak a 
nyugdíjintézete lesz felelős azért, hogy kapcsolatba lépjen a 
többi nyugdíjbiztosítóval mindazokban az országokban, ahol 
Ön korábban dolgozott, és bekérje az Ön biztosítási „előtör-
ténetének” összeállításához szükséges adatokat.

Az érintett országok mindegyike ellenőrzi, hogy Ön 
megfelel-e az öregségi nyugdíj folyósításának feltételéül 
szolgáló nemzeti követelményeknek. Ezek a követelmények 
(pl. a betöltendő nyugdíjkorhatár, illetve a járulékfizetéssel 
kapcsolatos feltételek) országról országra különböznek egy-
mástól, az uniós szabályok azonban előírják, hogy mindegyik 
ország figyelembe vegye az Ön külföldi járulékbefizetéseit, 
ha ez elengedhetetlen ahhoz, hogy Ön teljesítse az adott 
országban a nyugdíjjogosultság megszerzéséhez szükséges 
minimális időszakot.

Az egyes tagállami hatóságok értesítik Önt a nyug-
díjjogosultsága ügyében hozott döntésükről. Végezetül  
a kapcsolattartásért felelős nyugdíjintézet összegzést küld 
Önnek azokról a döntésekről, melyeket nyugdíjkérelme ügyé-
ben az érintett országok hoztak.

nyugdíjba vonulás külfÖldÖn

Függetlenül attól, hogy Európa mely országában tar-
tózkodik vagy él, Ön a nyugdíját mindenképpen megkapja.

egyéb nyugdíjak

Általánosságban véve elmondható, hogy rokkantsági 
nyugdíjakra, a túlélő hozzátartozói nyugdíjakra és az árva-
ellátásra is ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint az 
öregségi nyugdíjakra.

Önnel Is megtÖrténhet 

nézzen utána, jogosult-e nyugdíjra azokban az orszá-
gokban, ahol korábban dolgozott
Regina Németországban lakik, amikor nyugdíjba vonul, 
ezért nyugdíjkérelmét a német hatóságoknak nyújtja 
be. Noha pályája során a leghosszabb ideig (25 évig) 
Németországban állt munkaviszonyban, egy darabig 
(8 éven át) Ausztriában is dolgozott.

A német nyugdíjbiztosító kapcsolatba lép az osztrák 
nyugdíjbiztosítóval, mivel a lakhely szerinti ország nyugdíjin-
tézeteként az ő feladata, hogy kapcsolatot tartson a külföldi 
partnerintézményekkel. Noha Ausztriában a nyugdíjjogosult-
ság megszerzéséhez 10 év munkaviszonyra van szükség, 
az osztrák hatóságoknak figyelembe kell venniük azokat az 
éveket is, amelyek során Regina Németországban dolgozott.

Ennek köszönhetően Regina Ausztriától az ott ledolgozott 8 
évvel arányos összegű nyugdíjat kap, Németországtól pedig 
külön nyugdíjban részesül, az ott munkával töltött 25 évnek 
megfelelő összegben.

6. Nyugdíjjogosultság
Ha Ön élete folyamán több EU-országban élt és dolgozott, elképzelhető, hogy a kérdéses  
országok mindegyikében nyugdíjjogosultságot szerzett. Ha megfelel az egyes országokban 
a jogosultság megszerzéséhez szükséges feltételeknek, az országok mindegyike 
külön nyugdíjat folyósít majd Önnek az ott ledolgozott évekkel arányos összegben.

http://europa.eu/youreurope/citizens/work/retire-abroad/index_hu.htm
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7. Egészségügyi ellátás külföldön
Az európai uniós jog értelmében Önnek uniós polgárként jogában áll, hogy egy másik EU-
országban egészségügyi ellátásban részesüljön, és költségeit megtéríttesse a hazájában 
működő egészségbiztosítóval.

egészségügyI ellátás IdeIglenes 
kInt tartózkodás során

Mielőtt szabadságra, üzleti útra vagy tanulmányi célból 
külföldre utazik, feltétlenül váltsa ki az ingyenes európai egész-
ségbiztosítási kártyát az illetékes egészségbiztosítási pénztárnál.

Ha kint tartózkodása során váratlanul megbetegszik, 
vagy balesetet szenved, a kártya birtokában igénybe veheti 
az adott uniós országban államilag biztosított egészségügyi 
szolgáltatásokat.

Ha a kártyát bemutatja abban a kórházban, fogászati rende-
lőben vagy gyógyszertárban, ahová segítségért fordul, az adott 
ország saját állampolgáraival megegyező feltételek mellett 
megkapja az orvosilag szükséges egészségügyi ellátás(oka)t.

Önnek akkor is jogában áll, hogy megkapja az adott eset-
ben szükséges egészségügyi ellátást, ha nem viszi magával 
egészségbiztosítási kártyáját. Sok esetben arra is jogosult, 
hogy költségtérítésben részesüljön a hazájában működő 
egészségbiztosítótól. 

tervezett külfÖldI gyógykezelés

Ha Ön a hazájában igénybe vehet egy adott gyógykeze-
lést, akkor joga van úgy dönteni, hogy külföldön veti magát alá  
a kérdéses kezelésnek. Költségeit részben vagy teljesen meg-
téríttetheti a hazai egészségbiztosítóval. Elképzelhető, hogy  
a kezelést előzetesen engedélyeztetnie kell. 

Ha beszerzi az előzetes engedélyt, lehet, hogy nem kell  
a kezelést előre kifizetnie. Tekintettel arra, hogy az eljárások és 
a költségtérítés mértékét illetően különbségek vannak az egyes 

országok között, a kiutazást megelőzően feltétlenül érdeklődje 
meg egészségbiztosítójától, milyen pénzügyi feltételek vonat-
koznak az Ön helyzetére.

Az engedélyt nem tagadhatják meg Öntől, ha hazájában az 
egészségbiztosítás hatálya kiterjed a kérdéses kezelésre, és ha 
fennáll az esélye, hogy Ön a lakhelye szerinti országban nem 
kapja meg a kezelést azon az időn belül, amit egészségügyi 
állapota szükségessé tenne.

Amikor tervezett gyógykezelést vesz igénybe külföldön, 
Önt ugyanolyan elbánásban kell részesíteni, mint a kezelés 
helye szerinti ország egészségügyi rendszerében biztosított 
személyeket.

Mielőtt eldöntené a dolgot, vegye fel a kapcsolatot a lakó-
helye szerint illetékes egészségbiztosítási pénztárral, vagy  
a nemzeti kapcsolattartó ponttal abban az EU-országban, ahol 
kezelésben szeretne részesülni. Ők teljes körű tájékoztatással és 
hasznos tanácsokkal tudnak szolgálni a kérdésben.

Önnel Is megtÖrténhet

Kirsti észt állampolgár, aki végzős hallgatóként néhány 
hónapig Litvániában folytat tanulmányokat.

Egyik este eltöri a bokáját az edzőteremben.

Az európai egészségbiztosítási kártyát és személyi iga-
zolványát bemutatva minden gond nélkül megkapja  
a szükséges orvosi ellátást az országban.

Kirsti ugyanolyan elbánásban részesül, mintha a litván 
egészségbiztosítási rendszerbe fizetne járulékot, és arra is 
jogosult, hogy költségeit az országban alkalmazott térítési 
aránynak megfelelően megtérítsék számára.

http://europa.eu/youreurope/citizens/health/index_hu.htm
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felvétel felsőoktatásI Intézményekbe

Az egyes országok és egyetemek között számottevő 
különbségek vannak a felvételi szabályok tekintetében. 
Az azonban mindegyik EU-ország esetében igaz, hogy 
nem utasíthatják el a képzési vagy oktatási intézménye-
ikbe jelentkező személyeket azon az alapon, hogy azok 
más uniós tagországok állampolgárai.

Követelményt jelenthet az adott tagállam nyelvé-
nek ismerete, ezért néhány országban előfordulhat, hogy  
a jelentkezőnek nyelvvizsgát kell tennie.

felsőfokú oklevelek elIsmerése

A más uniós országban kiadott felsőfokú okleveleket 
az EU-tagországok nem ismerik el automatikusan. Ha 
Ön nem hazájában, hanem egy másik uniós országban 
szeretne továbbtanulni, feltétlenül nézzen utána kiutazás 
előtt, hogy diplomáját elismerik-e, és ha igen, milyen 
szintű diplomának feleltetik meg a célországban.

A képesítések munkavállalás céljából történő elisme-
résével kapcsolatban a 3. fejezetben szolgálunk hasznos 
információkkal.

tandíj és pénzügyI segítség

Ha Ön egy másik EU-tagországban folytat egyetemi 
tanulmányokat, uniós polgárként nem kötelezhető maga-
sabb tandíj megfizetésére, mint amekkora tandíjat az 
adott ország állampolgárai fizetnek. 

Önnek joga van ugyanakkora tanulmányi támogatás-
ban részesülni, mint az adott ország állampolgárainak, 
az egyenlő bánásmód azonban nem terjed ki automati-
kusan a megélhetési juttatásokra és hitelekre. Feltétlenül 
nézzen utána saját országa illetékes hatóságainál, hogy 
részesülhet-e hazájától megélhetési juttatásban a kül-
földi tanulmányok idejére. 

Ha uniós polgárként Ön jogszerűen és folyamatosan 
legalább öt éve egy másik EU-tagállamban él, jogában 
áll ott az adott ország saját állampolgáraival megegyező 
feltételekkel megélhetési juttatásban részesülni. 

Ha tanulmányai egy részét külföldön szeretné 
folytatni, és ehhez anyagi támogatásra van szüksége, 
célszerű tájékozódnia az uniós Erasmus+ program által 
kínált ösztöndíjakról és diákhitelekről. 

Önnel Is megtÖrténhet 

ha legalább 5 éve másik eu-országban él, 
jogában áll tanulmányi ösztöndíjat kapni
Elitsa bolgár állampolgár. A lány 12 éves kora óta 
Párizsban él. Franciaországban szeretne egyetemre 
járni, de ennek költségeit csak akkor tudja vállalni, ha 
ösztöndíjat kap.

Mivel már több mint 5 éve az országban él, Elitsa ugyan-
olyan összegű megélhetési támogatásra jogosult, mint 
a francia diákok.

8. Külföldi tanulmányok
Uniós polgárként Önnek jogában áll bármelyik EU-országban ugyanolyan feltételekkel  
tanulmányokat folytatnia, mint az adott ország saját állampolgárainak.

http://europa.eu/youreurope/citizens/education/university/index_hu.htm
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9. Vásárlás az interneten
Ha Ön online vásárol termékeket Európában, az európai uniós jog védelmet biztosít az Ön számára.

a vásárlástól való elállás joga

Az Európai Unióban a vásárlókat megilleti a jog, hogy az 
interneten megrendelt termékek megvételétől az áru átvé-
telétől, illetve a szolgáltatási szerződés aláírásától számítva 
tizennégy munkanapon belül elálljanak. Önnek ezen az idő-
szakon belül minden további nélkül joga van ahhoz, hogy 
bármilyen okból meggondolja magát a vásárlást illetően.

Ebben az esetben a kereskedőnek 14 napon belül vissza 
kell fizetnie Önnek a vételárat. Ha Ön kézbesítési költséget 
is fizetett szokványos postai kézbesítésért, a kereskedőnek 
a vételáron felül azt is meg kell térítenie Önnek – rendes 
körülmények között viszont Önnek kell állnia azt a szállítási 
költséget, amibe a termék visszaküldése kerül. 

Az elállási jog nem vonatkozik egyes termékka-
tegóriákra, így például a romlandó élelmiszerekre,  
a szálláshelyekkel és kocsibérléssel kapcsolatos, konkrét 
időpontra szóló foglalásokra, valamint az online digitális 
tartalmakra – azok letöltését, illetve streaming révén tör-
ténő megtekintését követően.

javítás, csere és a vételár 
vIsszafIzetése

Ha Ön az interneten vásárol az Európai Unióban, és 
a kérdéses termék nem úgy néz ki, vagy nem úgy műkö-
dik, ahogy azt megvételre hirdették, Önnek legalább két 
évig jogában áll, hogy a termék ingyenes kijavítását vagy 
cseréjét kérje. Ha a javítást vagy a cserét nem lehet belát-
ható időn belül elvégezni, illetve ha az Önre nézve jelentős 
kényelmetlenséggel járna, Ön árleszállítást igényelhet, vagy 
a vételár visszatérítését kérheti.

jogorvoslat a kézbesítés 
elmaradása esetén

Az uniós jogszabályok értelmében az árukat a szerző-
dés megkötésétől számítva 30 napon belül kézbesíteni kell, 
hacsak a vevő és az eladó erről másként nem állapodott 
meg. Ha Ön nem kapja kézhez az árut 30 napon, illetve 
a megállapodás szerinti időn belül, emlékeztetnie kell a 
kereskedőt arra, hogy a kézbesítés elmaradt, és ésszerű 
haladékot kell neki biztosítania a termék kiszállítására. 
Ha a kereskedő a meghosszabbított határidőn belül sem 
szállítja le a terméket, Ön jogosult arra, hogy felmondja 
a szerződést, és visszatérítésben részesüljön. Ön azonnal 
felbonthatja a szerződést abban az esetben, ha elengedhe-
tetlenül fontos, hogy a megrendelt árut egy adott időpontra 
megkapja, és a kereskedő nem kézbesíti a terméket a kér-
déses időre.

Önnel Is megtÖrténhet

érdemes tudni, hogy az interneten megrendelt 
árut a kereskedőnek 30 napon belül le kell 
szállítania, hacsak erről másként nem állapodott 
meg az ügyféllel
Andrej Szlovákiában él. November közepén a férfi egy láda 
bort rendelt az interneten Olaszországból a családja szá-
mára a karácsonyi ünnepekre. A karácsony azonban anélkül 
múlt el, hogy a bort leszállították volna. 

Mivel a megrendelt terméket nem kézbesítették a vevőnek 
30 napon belül, az uniós jog értelmében az adásvétel auto-
matikusan semmisnek tekintendő. A kereskedőnek vissza 
kell fizetnie Andrejnek a vételárat.

http://europa.eu/youreurope/citizens/shopping/buy-sell-online/rights-e-commerce/index_hu.htm
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autóvásárlás külfÖldÖn

Ha Ön új autót vesz egy másik uniós országban, akkor 
az adott országban mentesül a hozzáadottérték-adó meg-
fizetése alól, de a lakhelye szerinti országba hazatérve 
regisztráltatnia kell a kocsit, és be kell fizetnie utána a 
héát. (Újnak az a gépjármű minősül, amelyik 6000 km-nél 
kevesebbet futott, vagy amelyet hat hónapnál rövidebb 
ideje helyeztek először forgalomba.) 

Ha használt gépkocsit vásárol (azaz olyan autót, amely 
6000 km-nél többet futott, és amelyet hat hónapnál 
hosszabb ideje helyeztek először forgalomba) az Európai 
Unióban, és az eladó magánszemély, Önnek egyáltalán 
nem kell hozzáadottérték-adót fizetnie. Ha azonban 
hivatásos autókereskedőtől veszi a gépkocsit egy másik 
uniós tagállamban, a vétel helye szerinti országban (nem 
pedig a lakhelye szerinti országban) be kell fizetnie a 
hozzáadottérték-adót.

Ha Ön az EU határain kívül vásárol új vagy használt 
gépkocsit, a behozatal után import hozzáadottérték-adót 
kell fizetnie.

Ha a lakhelye szerinti országban van gépjármű-
regisztrációs adó, Önnek azt mindenképp be kell fizetnie, 
függetlenül attól, melyik országban vásárolta autóját.

autóeladás külfÖldÖn

Ha Ön magánszemélyként eladja új gépkocsiját egy 
másik uniós országban élő személynek, Önnek nem, a 
vevőnek azonban kell hozzáadottérték-adót fizetnie a 
saját lakhelye szerinti országban.

Ez egyben azt is jelenti, hogy Ön (a saját országának 
illetékes hatóságaitól) visszaigényelheti azt a hozzáadott-
érték-adót, amit akkor fizetett be, amikor a gépjárművet 
megvásárolta. Ez azt a célt szolgálja, hogy egy adott gép-
jármű után ne kelljen kétszer hozzáadottérték-adót fizetni.

Ha Ön magánszemélyként használt gépkocsit ad el 
egy másik európai uniós országban letelepedett, illetve 
lakhellyel rendelkező vevőnek, az adásvétel után nem kell 
hozzáadottérték-adót fizetnie.

Önnel Is megtÖrténhet 

tudta-e, hogy visszaigényelheti a befizetett adó egy 
részét, ha új gépkocsiját eladja?
Merete új gépkocsit vesz Dániában, melyért 20 000 euró 
vételárat és 5000 euró – a vételár 25%-ának megfelelő – 
hozzáadottérték-adót fizet. Négy hónappal később eladja 
a kocsit Hagennek 16 000 euróért. (Az adásvétel idején az 
autó adóügyi szempontból még új gépjárműnek számít.)

Hagen Ausztriában él, ezért a kocsit Dániából Ausztriába 
viszi. Ausztriában 3200 euró összegű hozzáadottérték-
adót fizet be az adóhatóságoknak (az országban ugyanis 
20% a héakulcs).

Merete eladóként 4000 eurót visszaigényelhet a dán 
hatóságoktól abból az 5000 eurós összegből, amelyet  
a gépkocsi megvételekor hozzáadottérték-adó céljára 
befizetett. Ennyi lett volna ugyanis a héa összege, ha azt  
a második adásvétel után is Dániában kellett volna befizetni.

10. Gépjármű-adásvétel
Ha Ön az európai országok valamelyikében vesz vagy ad el gépkocsit, az európai uniós  
szabályoknak megfelelően adómentességben részesülhet, illetve visszaigényelheti a  
gépjármű után befizetett hozzáadottérték-adót (röviden: héa, Magyarországon áfa).

http://europa.eu/youreurope/citizens/vehicles/cars/index_hu.htm

Segítségre 
vagy további  
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15



11. Utasjogok
Függetlenül attól, hogy repülővel, vonattal, busszal vagy hajón utazik, Önt utasként széles 
körű jogosultságok illetik meg, amelyek – ha mozgáskorlátozott – azt is lehetővé teszik, hogy 
megfelelő segítségben részesüljön.

utazás repülővel, vonattal, hajón
vagy busszal

Az utasjogok alaphelyzetben akkor illeti meg Önt, ha:

•  az EU területén vagy Izlandon, Norvégiában, illetve 
Svájcban található repülőtérről induló vagy az EU 
területén található repülőtérre érkező, európai uniós 
légitársaság által üzemeltetett járattal utazik;

•  valamelyik nemzetközi vonatjáraton közlekedik az 
Európai Unióban;

•  az EU területén található kikötőből kihajózó vagy az EU 
területén található kikötőbe érkező, bármelyik hajózási 
társaság által üzemeltetett hajón utazik;

•  valamelyik EU-országból induló vagy oda érkező, 
menetrend szerinti távolsági (250 km-nél hosszabb 
útvonalon közlekedő) autóbuszjáratra vált jegyet.

Ha járata sokat késik, vagy ha azt törlik, ha a légitár-
saság megtagadja a beszállítását, vagy ha Ön túlfoglalás 
miatt lemarad róla, Ön két lehetőség közül választhat: 
kérheti, hogy a társaság más járattal juttassa el a cél-
állomásra, illetve hogy térítse meg Önnek a jegy árát.  
A közlekedési társaságnak bizonyos esetekben – az útvo-
nal hosszától és/vagy a késés időtartamától függően 
– frissítőket, étkezést és szállást is biztosítania kell az 
Ön számára.

A fentieken túlmenően Ön kártérítésre is jogosult 
lehet – bizonyos feltételek teljesülése esetén és az 
útvonal, illetve a késés hosszától függően –, ez azonban  
a buszközlekedésre nem vonatkozik.

Ha Ön csökkent mozgásképességű vagy fogyatékos-
sággal élő személy, ugyanolyan jogok illetik meg, mint 
bármelyik másik utast. Annak érdekében, hogy az utazás 
során a szükségleteinek megfelelő segítségnyújtásban 
részesüljön, azt tanácsoljuk, hogy vegye fel a kapcsolatot 
a közlekedési társasággal, a jegyértékesítővel vagy az 
utazásszervezővel az utazás előtt (a választott közleke-
dési módtól függően) 36 vagy 48 órával.

Önnel Is megtÖrténhet

ha jogai sérülnek, feltétlenül tegyen panaszt 
Stefania munkája miatt Rómából Nicosiába szeretett 
volna repülni, járata azonban hat órát késett. Stefania 
lekéste a konferenciát, amelyen részt kellett volna vennie, 
ezért kártérítést szeretne kapni.

Ha kitölti az uniós panaszbejelentő nyomtatványt (ame-
lyet a repülőtéren lehet beszerezni, illetve a légitársaság 
honlapjáról lehet letölteni), és azt benyújtja a légitársa-
ságnak, elvileg a teljes jegyárat megtérítik a számára. 
Ezen túlmenően kártérítésre is igényt tarthat, kivéve ha 
a járatkésést rendkívüli körülmények okozták. Ezt viszont 
a légitársaságnak bizonyítania kell.

http://europa.eu/youreurope/citizens/travel/passenger-rights/index_hu.htm

Segítségre 
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A fentiekben a szolgáltatók által alkalmazható 
legmagasabb díjtételeket tüntettük fel. A szolgáltatók 
azonban ezeknél alacsonyabb tarifákat is kínálhatnak, 
úgyhogy érdemes tájékozódni a legjobb ajánlatokról! 
Az itt ismertetett díjkorlátozások mindenkire érvénye-
sek, kivéve azokat, akik egyedi szolgáltatáscsomagot 
vásárolnak szolgáltatójuktól.

Annak érdekében, hogy a mobiltulajdonosoknak ne 
kelljen csillagászati összegeket kifizetniük az adatátviteli 
barangolási szolgáltatásokért, a szabályok világszerte 
korlátozzák a mobiltelefonra letölthető adatok meny-
nyiségét: Ön egyszerre csak 50 euró értékben tölthet 
le adatokat mobiljára, kivéve ha szolgáltatójával ettől 
eltérő díjkorlátban állapodott meg.

a telefonhívásokra, sms-ekre és
adatletÖltésekre vonatkozó
díjkorlátozások

díjtájékoztató

Amikor Ön más uniós országba utazik, szolgáltató-
jának a határ átlépésekor SMS-ben tájékoztatnia kell 
Önt a külföldi hívásindítás és -fogadás, SMS-küldés és 
-fogadás, valamint a külföldi adatátviteli szolgáltatások 
díjszabásáról.

Önnel Is megtÖrténhet 

védelem a „számlasokk” ellen
Anikó magyar állampolgár, aki számos alkalmazást 
használ okostelefonján: zenét tölt le, közösségi hálózatok 
tagjaként tart kapcsolatot barátaival, és online térkép-
szolgáltatás segítségével néz utána, melyik éttermet 
válassza.

Amikor szabadságát Görögországban töltötte, elfelejtette 
kikapcsolni okostelefonján az automatikus frissítési szol-
gáltatást. Hála a vonatkozó szabályoknak, Anikónak nem 
kell attól tartania, hogy a figyelmetlenségéért borsos árat 
kell majd fizetnie: hacsak nem állapodott meg másként 
mobilszolgáltatójával, az adatátviteli barangolást a szol-
gáltató automatikusan megszakítja az 50 eurós (plusz 
áfa) díjkorlát elérésekor.

12. Mobiltelefonálás olcsóbban
Amikor Ön az Európai Unió egy másik országában használja mobiltelefonját, szolgáltatója  
nem számolhat fel tetszőlegesen magas díjat a hívásért.

http://europa.eu/youreurope/citizens/travel/money-charges/mobile-roaming-costs/index_hu.htm

 2014. július 1.

Híváskezdeményezés (percdíj) 19 cent

Hívásfogadás (percdíj) 5 cent

SMS-küldés (üzenetekként) 6 cent

Adatforgalom (megabájtonként) (*) 20 cent

(*)  A maximális tarifa megabyte-onként (MB) van megadva, de a fogyasz-
tásért fizetendő díjat a szolgáltató a felhasznált kilobyte-onként (kB) 
számítja fel.

A megadott tarifák ÁFA nélkül értendők. 

Segítségre 
vagy további  
információkra  
van szüksége?
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13.  Fizetési műveletek, kölcsönfelvétel és befektetés
Az uniós szabályok védelmet biztosítanak Önnek, ha Európán belül más tagországban intézi pénzügyeit.

betétbIztosítás

Az Ön banki megtakarításai 100 000 eurós (illetve az 
adott országban használt nemzeti fizetőeszközben kife-
jezve ennek megfelelő) összeghatárig biztosítva vannak.  
A 100 000 eurós betétbiztosítás betétesenként és bankcsopor-
tonként értendő.

kÖlcsÖnfelvétel és befektetés

Magánszemélyként Ön az EU bármelyik országában felvehet 
fogyasztói hitelt. A reklámozásra és az előzetes tájékoztatásra 
vonatkozó uniós szintű szabályok segítségével arra is lehetősége 
nyílik, hogy könnyen összehasonlítsa a különböző ajánlatokat. Ha 
meggondolja magát, a hitelszerződést az aláírást követően 14 
napon belül bármikor felmondhatja.

Ön Unió-szerte ugyanolyan mértékű védelemben részesül, 
mint hazájában, ha részvényeket vagy más pénzügyi terméket 
vásárol vagy elad. Ha pedig úgy dönt, hogy az interneten vásá-
rol pénzügyi szolgáltatást, legalább 14 naptári napon keresztül 
elállhat a szerződéstől anélkül, hogy ebből bármilyen fizetési 
kötelezettsége keletkezne.

Önnel Is megtÖrténhet

ha Önnek egy másik uniós országban van 
bankszámlája, joga van a befolyó összegeket euróban 
erre a számlára utaltatni
Marijke Belgiumban él, de Hollandiában dolgozik. Azt szeretné, ha 
munkaadója közvetlenül a belgiumi bankszámlájára utalná át a 
fizetését. A holland munkáltatónak nincs joga ahhoz, hogy ezt a 
kérést elutasítsa. Marijkének arra is módja van, hogy belgiumi 
bankszámlájáról fizesse ki a Spanyolországban vett nyaralójával 
kapcsolatos közüzemi számlákat és helyi adókat.

http://europa.eu/youreurope/citizens/shopping/banking/index_hu.htm

pénzfIzetés külfÖldÖn

Az euróban teljesített fizetési műveletek esetében Önnek 
ugyanakkora díjat kell fizetnie az EU-n belüli külföldi tranzakció-
kért, mint a belföldi pénzügyletekért.

Ez a szabály a különböző EU-tagországokban vezetett bank-
számlák közötti átutalásokra, az uniós országok bankjegykiadó 
automatáiból történő készpénzfelvételre, és a betéti kártyával, 
illetve hitelkártyával EU-szerte teljesített fizetési műveletekre 
egyaránt vonatkozik.

Azoknak a cégeknek és hatóságoknak, amelyek lehe-
tővé teszik ügyfeleik számára, hogy belföldön euróátutalással 
tegyenek eleget fizetési kötelezettségeiknek, a külföldről érkező 
eurókifizetéseket is el kell fogadniuk.

Hasonlóképpen, azoknak a cégeknek és hatóságoknak, 
amelyek készek belföldi ügyfeleiknek euróátutalással fizetni, ezt  
a más EU-országokban vezetett eurószámlák tulajdonosai részére 
is biztosítaniuk kell (pl. a fizetések, a nyugdíjak, vagy az interne-
ten vásárolt és a terméket a kereskedőnek visszaküldő vevőknek 
megtérítendő vételárak euróban történő átutalásával).

készpénzkIvItel külfÖldre

Ha Ön 10 000 euró vagy azt meghaladó összegű készpénz 
(vagy azzal egyenértékű egyéb pénznem, illetve két személy 
között anonim módon fizikailag átruházható pénzügyi eszköz) 
birtokában szeretne az EU területére beutazni vagy az Európai 
Unióból kiutazni, ezt készpénzbejelentő nyilatkozatot kitöltve be 
kell jelentenie a vámhatóságoknak. Az Európai Unión belüli – uniós 
tagországból uniós tagországba történő – utazás esetén is előfor-
dulhat, hogy hasonló kötelezettségek hárulnak Önre, mivel egyes 
uniós országok ellenőrzik az Unión belüli készpénzforgalmat. 

Segítségre 
vagy további  

információkra  
van szüksége?
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határokon átívelő üzletI 
tevékenység

Cégtulajdonosként Ön Európa-szerte ugyanolyan fel-
tételek mellett értékesítheti saját áruit és szolgáltatásait, 
mint a helyi vállalkozások és vállalatok. Ahhoz is joga 
van, hogy fióktelepet nyisson egy másik uniós országban.

Ha cége a szolgáltatási ágazatban tevékenykedik, érde-
mes kiadványunk 17. fejezetét is elolvasnia.

vállalkozásIndítás külfÖldÖn

Ön az Európai Unió bármelyik országában alapíthat 
vállalkozást. A vállalkozásindítás tekintetében ugyan-
azok a feltételek és szabályok vonatkoznak Önre, mint 
a kérdéses ország saját állampolgáraira, így például meg 
kell felelnie bizonyos szakmai előírásoknak, és be kell 
szereznie a szükséges engedélyeket.

segítség a külfÖldI pIacok 
meghódításához

Azt tanácsoljuk, hogy első lépésként az „Európa 
Önökért – Vállalkozások” portálra látogasson el. Ezen 
túlmenően ingyenes tanácsot kaphat az Enterprise 
Europe Network hálózattól a következő internetcímen: 
http://een.ec.europa.eu. A hálózat munkatársai tovább 
tudják irányítani az egyes uniós országokban működő, 

vállalkozástámogatást végző 550 helyi szervezet vala-
melyikéhez, amelyek gyakorlati segítséget és tanácsot 
tudnak adni azzal kapcsolatban, hogyan indítsa be 
üzleti tevékenységét a célországban.

Arra is lehetősége van, hogy tapasztalt vállalkozóktól 
kapjon tanácsot.

•  Az „Erasmus fiatal vállalkozóknak” elnevezésű csere-
program révén Ön maximum 6 hónapot egy másik uniós 
országban dolgozó vállalkozónál tölthet tapasztalat-
szerzés céljából (http://www.erasmus-entrepreneurs.eu).

Önnel Is megtÖrténhet 

keressen üzleti partnert, és bővítse vállalkozása 
tevékenységi körét
Mark brit szoftverfejlesztő, aki vállalkozást alapít. 
Cége digitális természetkalauzokat fejleszt ki, amelyek 
segítségével a természetbarátok táblagép- és okostele-
fon-alkalmazások révén azonosítani tudják a különböző 
fafajokat.

Marknak olyan partnerekre van szüksége, akik a cége 
által létrehozandó alkalmazásokhoz szükséges speciális 
tudással rendelkeznek. Mark ezért az Enterprise Europe 
Network hálózathoz fordul, amelynek munkatársai 
egy Franciaországban működő, természettudományos 
témákra szakosodott média-tanácsadó céghez irányít-
ják tovább. A két cég az együttműködés mellett döntött, 
és azóta egy sor népszerű alkalmazást fejlesztettek ki.

14. Vállalkozásalapítás és új piacok meghódítása
Uniós polgárként Ön az Európai Unióban bárhol folytathat üzleti tevékenységet.

http://europa.eu/youreurope/business/start-grow/start-ups/index_hu.htm

Segítségre 
vagy további  
információkra  
van szüksége?
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15. Vállalkozásfinanszírozás
Ha Ön vállalkozást működtet Európában, több finanszírozási forráshoz is hozzájuthat.

bankhItel

Uniós cégtulajdonosként Ön az EU bármelyik orszá-
gában bankhitelért folyamodhat. A bankok üzleti okokból 
elutasíthatják hitelkérelmét, de az Ön állampolgársága 
nem jelenthet szempontot a kérelem elbírálásakor.

tőkebevonás külfÖldÖn

Ön:

•  saját vállalkozása tulajdoni részesedését EU-szerte 
értékesítheti;

•  vállalkozást alapíthat egy másik uniós országban, annak 
tőkéjét megvásárolhatja és eladhatja;

•  egy másik EU-tagállamban működő cégben részesedést 
szerezhet és adhat el.

unIós fInanszírozás

Elképzelhető, hogy Önnek pénzügyi támogatásra van 
szüksége vállalkozása továbbfejlesztéséhez. Az Európai 
Unió számos uniós programot működtet abból a célból, 
hogy hitelek, garanciák és tőkefinanszírozás formájá-
ban anyagi támogatást biztosítson a vállalkozóknak és  
a vállalkozásoknak.

Az EU ezen túlmenően támogatást nyújt megha-
tározott szakpolitikai célokra is – pl. a kutatás vagy  
a környezetvédelem terén. Ezt többnyire együttműködési 
projektek finanszírozása révén valósítja meg. Az uniós 
támogatási programok listája a következő weboldalon 
tekinthető át: 

http://europa.eu/about-eu/funding-grants

Önnel Is megtÖrténhet

az Ön cége is részesülhet uniós finanszírozásban 
Petteri finn állampolgárnak pénzre van szüksége 
ahhoz, hogy új okostelefon-alkalmazást fejlesszen ki. 
A pénz egy részéhez sikerül Finnországban hozzájutnia, 
szakmabeli ismerősei révén pedig rátalál egy londoni 
magántőke-befektetési vállalatra, amely – tulajdoni 
részesedésért cserébe – további finanszírozást kínál 
a számára.

Petteri azt is megtudja, hogy ha a termékfejlesz-
tést részben a szomszédos Észtországban, illetve 
Lengyelországban végzi el, akkor jogosulttá válik 
arra, hogy uniós forrásokat pályázzon meg. Pályázata 
sikeresnek bizonyul, így szilárd pénzügyi alapokra 
helyezheti és továbbfejlesztheti vállalkozását.

http://europa.eu/youreurope/business/funding-grants/access-to-finance/index_hu.htm
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a legtÖbb termékre unIós 
szIntű szabályok vonatkoznak

Az uniós piacon forgalmazott termékek túlnyomó 
többségére közös európai szabályok vonatkoznak, 
amelyek szigorú követelményeket állapítanak meg  
a fogyasztók biztonsága és a környezet védelme tekin-
tetében. Ebbe a termékkörbe tartoznak sok más iparcikk 
mellett a gépek, a gépjárművek, a játékok, az orvosi 
eszközök, a vegyi anyagok, a rádióberendezések, a tex-
tilipari áruk és az elektromos készülékek.

kÖlcsÖnÖs elIsmerés

Azoknak a termékeknek az esetében, amelyek nem 
tartoznak a közös uniós szabályok hatálya alá, mind-
egyik uniós ország maga határozza meg a területén 
érvényes biztonsági előírásokat. (Példaként említhetők  
a nemesfémekből készített árucikkek és egyes építő-
anyagok.) Ezekre a termékekre a kölcsönös elismerés 
elve vonatkozik: ha Ön az egyik uniós országtól engedélyt 
kap arra, hogy termékét ott értékesítse, akkor a kérdéses 
árucikket alapszabályként a többi EU-tagországban is 
forgalomba hozhatja.

termékbIztonság

Gyártóként, forgalmazóként, illetve importőrként 
Önnek számos minőségi és biztonsági követelmény-
nek kell eleget tennie. Így például a kérdéses árucikken 
vagy annak csomagolásán fel kell tüntetnie kereske-
delmi nevét/védjegyét és címét, a termékhez használati 
utasítást és biztonsági tájékoztatót kell mellékelnie,  
a termékhibákból eredő károkat pedig meg kell térítenie.

Önnel Is megtÖrténhet 

termékeit más uniós országokban is forgalmazhatja
Conor cége Írországban működik. A vállalkozás orvosi 
mérőműszereket állít elő, melyeket Írországon kívül más 
uniós országokban is értékesít. Conor a cég tevékenysé-
gét Máltára is ki szeretné terjeszteni.

A máltai hatóságok azonban kezdetben nem engedé-
lyezik a cég által gyártott orvosi mérőműszerek helyi 
értékesítését, és további termékvizsgálatot írnak elő. 
Mivel azonban ez nincs összhangban az uniós sza-
bályokkal, a hatóságoknak végül is jóvá kell hagyniuk  
a termékek máltai forgalmazását.

16. Áruk adásvétele
Ön a legtöbb esetben szabadon vásárolhat és értékesíthet árucikkeket az Európai Unió 
teljes területén, anélkül, hogy különleges követelményeket kellene teljesítenie, illetve 
különösebb akadályokra kellene számítania.

http://europa.eu/youreurope/business/product/technical-standards/index_hu.htm

Segítségre 
vagy további  
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17. Szolgáltatásnyújtás külföldön
Uniós vállalkozóként Ön az EU bármelyik országában szolgáltatást nyújthat.

IdeIglenes szolgáltatásnyújtás

Ön ideiglenes jelleggel szolgáltatást nyújthat más 
uniós tagállamokban anélkül, hogy ott fióktelepet hozna 
létre. Ezt a jogot csak nagyon sajátos körülmények ese-
tén lehet korlátozni, ha ezt a közrend, a közbiztonság,  
a közegészség vagy a környezet védelme indokolttá teszi.

Önnek arra is lehetősége van, hogy interneten 
nyújtson szolgáltatást. Ha hazájában eleget tesz  
a vonatkozó követelményeknek, a többi EU-tagország 
rendes körülmények között nem támaszthat további 
követelményeket.

fIóktelep nyItása

Ön fióktelepet is nyithat más EU-országokban, ha 
állandó jelleggel szeretne ott szolgáltatást nyújtani (lásd 
a 14. fejezetet).

egyablakos ügyIntézésI pontok

Minden országokban létrejöttek az egyablakos ügy-
intézési pontok, amelyek tájékoztatással szolgálnak  
a vonatkozó szabályokról és az adminisztratív tenni-
valókról. Azt is lehetővé teszik, hogy Ön a szükséges 
eljárásokat az interneten bonyolítsa le (http://ec.europa.
eu/internal_market/eu-go).

Önnel Is megtÖrténhet

nyújtson szolgáltatást külföldön éppúgy, mint 
hazájában 
Radu cége háztartási szolgáltatásokat kínál, illetve por-
taszolgálatot biztosít Bukarestben. Azt követően, hogy 
szolgáltatásait egyszer egy francia ügyfél vette igénybe, 
Radu úgy dönt, hogy üzleti tevékenységét Párizsra is 
kiterjeszti.

Először romániai cégén keresztül nyújt a francia fővá-
rosban határokon átívelő szolgáltatásokat, de a kereslet 
növekedését látva a franciaországi egyablakos ügyin-
tézési ponthoz fordul, és segítségükkel fióktelepet nyit 
az országban.

http://europa.eu/youreurope/business/sell-abroad/service-providers/index_hu.htm
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társaságI adók

Az EU-országok teljes mértékben maguk felelősek az 
általuk működtetett nemzeti adórendszerekért, ugyanakkor 
nem részesíthetik hátrányos adóügyi megkülönböztetésben 
más uniós tagállamok vállalatait.

Önnek rendes körülmények között abban az országban 
kell társasági adót fizetnie vállalkozása után, ahol cégét beje-
gyezték a cégnyilvántartásba. Ha Ön egyéni vállalkozó, akkor 
jövedelme után adóznia kell – rendszerint a jövedelemadót 
is abban az országban kell befizetnie, ahol vállalkozói tevé-
kenységet folytat.

Az Európai Unió szabályokat léptetett életbe annak 
érdekében, hogy megakadályozza a kettős adóztatást  
a különböző uniós országokban működő társult vállalkozások 
közötti kamat-, osztalék- és jogdíjfizetések esetében, illetve  
a több EU-országban vagyoni eszközökkel rendelkező válla-
latok szerkezetátalakítása kapcsán.

hozzáadottérték-adó 
(héa, magyarországon áfa)

Az EU megkönnyíti az Ön számára, hogy határokon 
átívelő vállalkozói tevékenységet végezzen. Ennek érdeké-
ben általános héaszabályozást hozott létre, ám az egyes 
országoknak bizonyos fokú szabadságot biztosít a héakulcsok 
megállapítása tekintetében.

A hozzáadottérték-adót Önnek rendes körülmények 
között abban az országban kell megfizetnie, ahol árut 
vásárol, vagy szolgáltatást vesz igénybe. Előfordulhat, hogy 
Ön nem ebben, hanem egy másik országban telepedett le 

vállalkozóként. Ebben az esetben mindazokban az országok-
ban regisztráltatnia kell magát a helyi héanyilvántartásban, 
ahol hozzáadottérték-adót kell fizetnie. Ha azonban távköz-
lési, műsorszóró és elektronikus szolgáltatásokat nyújt, akkor 
2015. január 1-jétől igénybe veheti a szűkített egyablakos 
héaügyintézést, melynek révén összes adózási kötelezett-
ségének eleget tehet a letelepedés helye szerinti országban.

Ha az Ön cégének héakötelezettsége van egy olyan 
EU-országban, amely nem a székhely szerinti ország, 
Önnek jogában áll visszaigényelni a cégére ott kivetett 
hozzáadottérték-adót. Elektronikus eljárás biztosítja, hogy adó-
visszaigénylési kérelmét a hatóságok gyorsan feldolgozzák.

Önnel Is megtÖrténhet 

Ön abban az országban adózik, ahol üzleti 
tevékenysége összpontosul
Max és bátyja szobafestő-tapétázó vállalkozást működ-
tet Luxemburgban. Mivel azonban Belgiumban és 
Franciaországban is vállalnak szobafestést lakossági ügy-
felek részére, a testvérek nem tudják, hol kell adót fizetniük.

Tekintettel arra, hogy vállalkozói tevékenységüket zömében 
Luxemburgban végzik, és más országban nem rendelkeznek 
telephellyel, jövedelmük után Luxemburgban kell adózniuk.

Ugyanakkor azonban mindazokban az országokban, ahol 
szolgáltatást nyújtanak, regisztráltatniuk kell magukat a helyi 
héanyilvántartásban, és hozzáadottérték-adót kell fizetniük, 
mert a héa abban az országban fizetendő, ahol az általuk 
kifestett, illetve kitapétázott lakások találhatók. Ezekben az 
országokban azonban visszaigényelhetik a beszerzéseik (pl. 
festékek, munkaeszközök stb.) után befizetett héát. 

18. Társasági adózás
Az uniós szabályok értelmében Ön nem szenvedhet hátrányos adóügyi megkülönböztetést,  
ha határokon átívelő üzleti tevékenységet folytat.

http://europa.eu/youreurope/business/vat-customs/buy-sell/index_hu.htm
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19. A szellemi tulajdon védelme
A szellemitulajdon-jogok az Ön üzleti tevékenységét és szellemi alkotásait hivatottak 
oltalmazni az Európai Unióban.

szerzőI jog

Ha Ön eredeti szellemi alkotást (irodalmi, ill. zeneművet 
vagy egyéb művészeti alkotást, televízióműsort, szoftvert, 
adatbázist, reklámot stb.) hoz létre, az Európai Unió egész 
területén szerzői jogvédelem illeti meg anélkül, hogy ehhez 
az alkotást hivatalosan be kellene jegyeztetnie.

védjegyek és szabadalmak

Ha Ön a Belső Piaci Harmonizációs Hivatalnál (OHIM) 
védjegyet, illetve formatervezési mintaoltalmi jogot jegyez-
tet be, az az EU összes tagországában oltalomban részesül.

Ezáltal energiát, időt és pénzt takaríthat meg, mivel nem 
kell a védjegyet/formatervezési mintaoltalmi jogot minden 
egyes országban külön-külön regisztráltatnia.

Ha Ön nemzeti szabadalmat szeretne bejelenteni, 
forduljon a hazájában működő szabadalmi hivatalhoz. 
Ha európai szabadalmat kíván bejelenteni, ezt az Európai 
Szabadalmi Hivatalnál teheti meg. Az európai szabadalmat 
az engedélyezést követően mindazokban az országokban 
érvényesíttetnie kell, ahol szabadalmát oltalomban szeretné 
részesíttetni. Az új egységes európai szabadalmi rendszer 
lehetővé fogja tenni, hogy Ön európai szintű szabadalmat 
szerezzen anélkül, hogy azt minden egyes EU-országban 
hitelesíttetnie kellene. Az új rendszer akkor lép hatályba, 
amikor mindegyik részt vevő ország ratifikálja az új szaba-
dalmi bíráskodási rendszerről szóló megállapodást.

Ha Ön mezőgazdasági termékeket vagy élelmiszereket 
állít elő, bizonyos feltételek mellett lehetősége van arra, 
hogy ezeket különleges uniós minőségbiztosítási rendszerek 

révén védelmezze („oltalom alatt álló eredetmegjelölés”, 
illetve „oltalom alatt álló földrajzi jelzés”). Termékei akkor 
jogosultak ilyen típusú oltalomra, ha minőségüket, illetve 
főbb jellemzőiket földrajzi eredetüknek köszönhetik.

jogsértés az Interneten

Az Ön szellemitulajdon-jogai könnyen sérülhetnek, külö-
nösen az internet esetében.

A közvetítők, így például az internetszolgáltatók nem 
vonhatók felelősségre azokért a jogellenes online tevékeny-
ségekért, melyekről nincs tudomásuk.

Ha jogsértés történik, az uniós szabályok segítenek 
abban, hogy Ön érvényre juttassa és megvédelmezze 
szellemitulajdon-jogait.

Önnel Is megtÖrténhet

a védjegyoltalom legjobb módja a védjegy 
bejegyeztetése
A lengyel állampolgárságú Agnieszka új szoftvert fejlesz-
tett ki, melyet az EU egész területén értékesíteni szeretne. 
Szellemitulajdon-jogai részben már most is oltalomban 
részesülnek, mivel a forráskód az ő kizárólagos alkotása 
(szerzői joga).

Ugyanakkor Agnieszka saját márka kifejlesztésén is dol-
gozik, és az ehhez tartozó védjegyet le akarja védeni. 
Legegyszerűbb, ha a Belső Piaci Harmonizációs Hivatalnál 
lajstromoztatja a védjegyet, ezáltal ugyanis az EU mindegyik 
országában automatikusan biztosítani tudja annak védelmét.

http://europa.eu/youreurope/business/start-grow/intellectual-property-rights/index_hu.htm
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egyenlő bánásmód

A helyi hatóságoknak gondoskodniuk kell arról, 
hogy Ön és a más uniós országokból származó többi 
ajánlattevő a hazai vállalkozókkal azonos elbánásban 
részesüljön, ami a piacra jutást és az ajánlatok méltá-
nyos elbírálását illeti.

A hatóságoknak EU-szerte szabványos eljárás 
keretében kell elbírálniuk a beérkező ajánlatokat. Az Ön 
ajánlatát ugyanolyan szempontok alapján értékelik ki, 
mint a nagy versenytársakét.

Attól függően, hogy melyik ország közbeszerzési 
eljárásáról van szó, Önnek valószínűleg több igazolást 
és tanúsítványt is be kell nyújtania. Az EU ingyenes 
online információs rendszerében (eCertis) könnyen utá-
nanézhet, milyen dokumentumokat kell beadnia (http://
ec.europa.eu/markt/ecertis/login.do).

kÖzbeszerzések fellelhetősége 

A Tenders Electronic Daily webhelyen (http://ted.
europa.eu) több mint 130 000 euró összértékű – szol-
gáltatásnyújtásra, illetve árubeszerzésre irányuló 
– közbeszerzési szerződésről és több mint 5 millió euró 
összértékű – beruházásra irányuló – közbeszerzési szer-
ződésről tájékozódhat.

A webhely mindazokat az európai közbeszerzési 
ajánlatokat közreadja, amelyekre bármelyik uniós ország 
vállalkozói pályázhatnak.

Önnek arra is módja van, hogy más cégekkel közösen 
(pl. partnerségben vagy konzorciumot alkotva) nyújtson 
be ajánlatot annak érdekében, hogy részt tudjon venni 
nagyobb értékű közbeszerzésekben. Egyes esetekben  
a szerződéseket alvállalkozói szerződésekre (ún. téte-
lekre) bontják, így ugyanis nagyobb a valószínűsége, 
hogy a kisebb vállalkozások is megpályázzák őket.

A megpályázható európai közbeszerzések-
ről a Közbeszerzési Információs Rendszer, a SIMAP 
portálján találhat hasznos háttér-információkat  
(http://simap.europa.eu).

Önnel Is megtÖrténhet 

Ön is megpályázhat európai közbeszerzési 
szerződéseket
Miguel Vigóban működtet vállalkozást. Cége spa-
nyolországi erőművek betonalapjának megépítésével 
foglalkozik. Miután értesül arról, hogy németországi 
közbeszerzési szerződéseket is megpályázhat, Miguel 
tudomást szerez egy baden-württembergi napenergia-
erőmű megépítéséről szóló ajánlati felhívásról.

Annak érdekében, hogy biztosítani tudja a szerződés 
elnyeréséhez szükséges szaktudást és képességeket, 
Miguel cége konzorciumra lép egy másik spanyol, vala-
mint egy portugál vállalattal. A baden-württembergi 
hatóságoknak tetszik a konzorcium ajánlata, és Miguelék 
elnyerik a szerződést.

20. Közbeszerzési szerződések megpályázása
Ha az Ön vállalkozásának székhelye valamelyik uniós országban található, általános szabály 
szerint a cég az EU többi tagállamának közbeszerzési eljárásaiban is ajánlatot tehet.

http://europa.eu/youreurope/business/public-tenders/rules-procedures/index_hu.htm
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Jogvédelem és jogorvoslat
Mi a teendője akkor, ha nem tudja érvényesíteni uniós jogait? Az alábbiakban feltüntettük 
azokat a szolgálatokat, melyek segítségével megoldást találhat problémájára, illetve 
jogorvoslatban részesülhet.

szaktanácsadás

Ha arra kíváncsi, hogy pontosan milyen uniós jogok 
illetik meg egy adott szituációban, forduljon tanácsért az 
Európa Önökért Tanácsadó Szolgálathoz. Kérdésével jogi 
szakértő fog foglalkozni, aki egy héten belül személyre 
szabott választ ad Önnek, és adott esetben továbbirá-
nyítja olyan szakemberekhez, akiktől további segítséget 
kaphat.

http://europa.eu/youreurope/advice

kÖzvetítés polgárok/cégek
és tagállamI hatóságok kÖzÖtt

Ha uniós jogait nem tudja kellő mértékben elismer-
tetni egy másik uniós ország közigazgatási hatóságaival, 
a SOLVIT-hoz fordulhat. A SOLVIT-központok közvetíteni 
fognak ügyében a két ország között, hogy 10 héten belül 
megoldást találjanak problémájára.

http://solvit.eu

fogyasztóI tanácsadás és jogorvoslat

Ha gondjai vannak más uniós országokban vásá-
rolt árukkal vagy szolgáltatásokkal, ideértve az 
interneten vásárolt termékeket is, vegye fel a kapcsola-
tot az Európai Fogyasztói Központok Hálózatával. A helyi 
fogyasztói központ munkatársai tanácsot és segítséget 
adnak Önnek ahhoz, hogy rendezni tudja a vitát az érin-
tett kereskedővel. Ha nem tud peren kívül egyezségre 

jutni az ügyben, a központ segít abban, hogy alternatív 
vitarendezési eljárás, például online vitarendezés révén 
bíróságon kívül hatékony jogorvoslatban részesüljön.

http://ec.europa.eu/consumers/ecc

panasztétel az európaI bIzottságnál

Ha véleménye szerint az EU-tagállamok valame-
lyike az uniós joggal ellentétesen jár el, panaszt tehet az 
Európai Bizottságnál. A Bizottság kivizsgálja a panaszt, és 
felszólíthatja az érintett tagországot arra, hogy módosítsa 
nemzeti jogát.

 http://ec.europa.eu/atwork/applying-eu-law/
complaints_hu.htm

petícIó benyújtása az európaI 
parlamenthez

Ön petíciót nyújthat be az Európai Parlamentnek 
olyan ügyekben, melyek közvetlenül érintik Önt.  
A Parlamentnek nincs hatásköre ahhoz, hogy a helyzetet 
közvetlenül orvosolja, módjában áll azonban a figyelmet 
a kérdésre terelni, és az érintettekre nyomást gyakorolni.

 https://www.secure.europarl.europa.eu/
aboutparliament/hu/petition.html
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