
 
 
 
 
 
 
 

A kiküldetés szabályai 
 

 

Az A1 jelű nyomtatványok kérdésköre 

 

 

 

 

 



1. Biztosítási kötelezettség és alkalmazandó 
jog az EGT tagállamaiban 

A 883/2004, 987/2009. EK rendeletek 

- A Rendeleteket a tagállamok állampolgáraira kell 
alkalmazni (valamely tagállamban biztosított) 

 

- Harmadik állam állampolgárai esetén csak akkor 
alkalmazható, ha valamely tagállamban lakóhellyel 
rendelkeznek. Magyarország vonatkozásában 
lakóhelyen a lakcímtörvény szerinti lakóhelyet kell 
érteni. 

 



- A Rendelet 11. cikk (1) bekezdése alapján a Rendelet 
hatálya alá tartozó személyek egy tagállamban 
lehetnek biztosítottak. (Járulékfizetés egy 
tagállamban) 

 

- 11. cikk (3) bekezdés szerinti főszabály: biztosítási 
kötelezettség a keresőtevékenység helye szerinti 
tagállam jogszabályai szerint áll fenn. 



 

Kivétel a főszabály alól 
Kiküldött munkavállaló 

- Párhuzamos munkaviszonyban álló (fuvarozó is) 

- Több tagállamban önálló vállalkozó 

- Egyik tagállamban önálló vállalkozó, másikban 
munkavállaló 

 



Az A1 jelű nyomtatvány igénylése 

- Kiküldött  munkavállalók esetében a foglalkoztató 
székhelye szerint illetékes kormányhivatal 
egészségbiztosítási feladatot ellátó járási/kerületi 
hivatalánál.  

- Budapest és Pest megye esetében a Budapest Főváros 
Kormányhivatala XIII. kerületi Hivatala 
Egészségbiztosítási Hatósági Főosztályánál 

- Vidéken a megyeszékhelyeken működő járási 
hivataloknál 

 

 

 



Igénylőlap letölthető: 

http://www.neak.gov.hu/nyomtatvanytar/temp_sc_522015.ht
ml 

Benyújtható: 

- Postai úton 

- Személyesen – személyes átvétel lehetősége 

- Elektronikusan (ügyfélkapu) 

Eljárási idő: 

10 nap 

http://www.neak.gov.hu/nyomtatvanytar/temp_sc_522015.html
http://www.neak.gov.hu/nyomtatvanytar/temp_sc_522015.html
http://www.neak.gov.hu/nyomtatvanytar/temp_sc_522015.html


KIKÜLDETÉS FELTÉTELEI A FOGLALKOZTATÓ 
RÉSZÉRŐL 

1. A kiküldő munkáltató jelentős gazdasági tevékenységet 
folytasson belföldön. 

 - a kiküldetés teljes időtartama alatt a belföldi és 
a külföldi gazdasági tevékenység (termelés, 
forgalmazás és egyéb szolgáltatói tevékenység) 
folytatása során foglalkoztatott munkavállalók 
átlagos állományi létszámán belül a belföldön 
foglalkoztatottak aránya eléri 25 százalékot 
vagy  

 a belföldi tevékenységből származó bevétel 
összes bevételen belüli aránya elérte a 25 
százalékot. 

 

 



• Számottevő belföldi tevékenység legalább hat hónapja és a 
kiküldetés időtartama alatt is (NEMCSAK ADMINISZTRATÍV 
TEVÉKENYSÉG) 

 munkavállalói arány vagy árbevétel min. 25 %, előző év és 
kiküldetés időtartama alatt 

 Hat hónap hiánya: szerződéssel igazolható 

 Min. 25 %-os tulajdoni hányad belföldi tevékenységet teljesítő 
vállalkozásban 

 

• Folyamatos munkajogi kötöttség, járulékfizetés 

• Azonos vagy hasonló tevékenység (A munkáltatónak külföldön 
azonos nemzetgazdasági ágba tartozó tevékenységet kell folytatnia)  

• Felváltó kiküldetés tilalma, továbbfoglalkoztatás 

 



A kiküldetés feltételei a munkavállalóra 
vonatkozóan 

 

- Legalább 30 nap folyamatos egészségügyi szolgáltatásra 
való jogosultság (Tb. 16. §) 

- Folyamatos munkaviszony a kiküldetés alatt 

- Nem felváltási célú felvétel 

- Előző kiküldetés óta 60 nap (ua. célország) 

- Továbbküldés tilalma 



Igénylőlap  
-  pontos, hiánytalan kitöltése 

-  elérhetőség/kapcsolattartó megnevezése (1.old.) 

- Belföldi tevékenység (2. old.): konkrét hely,pontos cím 
(nem az iroda címe) 

- Létszámadatok (számszaki adatok) 

- Külföldi cég neve címe 

- Olvasható kitöltés (gépi ) 

- Utolsó oldal . Nyilatkozat, cégszerű aláírás 

 

 

 













Gyakran felmerülő problémák 
- Harmadik országbeli (pl. ukrán) munkavállaló 

kiküldése (sofőrként sem) 

- 60 nap megszakítás. Tényleges megszakítás, itthoni 
foglalkoztatás legyen! 

- A kiküldésre kerülő dolgozó TAJ száma korábbi 
külföldi biztosítás miatt érvénytelen. (Az érintett 
bejelentési kötelezettsége) 

- „Csoportos” Eu kártya igényt nem tudunk teljesíteni. 
Lakóhely szerinti illetékesség. (Csak 
kártyahelyettesítő) 

 

 

 

 



- Szerződések bekérése a tevékenység igazolására 
(aláírt, konkrét időszak. 24 hónapnál nem régebbi) 

- Dolgozónak kérelemre az A1 jelű nyomtatványról 
másolat kiadása. 

- A nyomtatvány korlátozását a kilépő vagy hazatérő 
dolgozók esetében jelenteni kell a kiállító hatóság felé. 



 

 

Köszönöm megtisztelő figyelmüket. 


