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I. Az EU tagállamainak szociális biztonsági rendszereit koordináló rendeletei 
(rendeletek, alapelvek, munkavállalás)

A) Rendeletek

Az Európai Unió közös szociálpolitikája akcióprogramokra épül, amelyek célja a 25 tagállam 
szociális rendszerének koordinációja és nem a harmonizációja. Ez azt jelenti, hogy az EU-nak 
nincs közös társadalombiztosítási joga, a tagállamok szabadon döntik el, hogy milyen 
társadalombiztosítási rendszert mûködtetnek.

Az Európai Unió alapkövét képezõ és a korlátozásoktól mentes belsõ piac és a közös politikák 
megvalósulásához a négy alapvetõ szabadságjog (a személyek, a szolgáltatások, a tõke és az 
áruk szabad mozgása) közül a társadalombiztosítási kérdések rendkívül fontos szerepet 
töltenek be a személyek szabad mozgásának megvalósulásában. Mivel az EU nem rendelkezik 
közös szociálpolitikával, ezért a társadalombiztosításra vonatkozó jogforrás az 1408/71/EGK 
és az ennek végrehajtására kiadott 574/72/EGK rendeletek együttes alkalmazásában jelenik 
meg. Ez a két rendelet képezi az EU tagállamok társadalombiztosítási rendszereinek 
koordinációs alapját. 

B) Alapelvek

1. Azonos bánásmód elve: az EU tagállamainak állampolgárait társadalombiztosítási 
szempontból ugyan olyan jogok és kötelezettségek terhelik egy másik tagállamban 
mintha annak állampolgárai lennének

2. A munkavégzés helye szerinti biztosítás elve: a munkaerõ ott válik fõszabályként 
biztosítottá, ahol a keresõ tevékenységét végzi (kivétel ld. késõbb kiküldetés) 

3. Biztosítási idõk összeszámítása 
4. Ellátások exportja (a megállapított juttatások (pl. nyugdíj, GYES) folyósítása akkor is, 

ha a jogosult az EU más tagállamában tartózkodik)

A R e n d e l e t  v o n a t k o z i k  a  f o g l a l k o z t a t o t t a k r a ,  ö n á l l ó  v á l l a l k o z ó k r a ,  
köztisztviselõkre/közalkalmazottakra valamint mindhárom kategória családtagjaira . 
A koordináló rendeletek vonatkoznak továbbá a tagállamok területén tartózkodó 
menekültekre, hontalanokra és családtagjaikra valamint a diákokra, nyugdíjasokra és 
családtagjaikra is. 
A rendelet hatályos az EU 25 tagállamán túl Norvégia, Liechtenstein és Izland (valamint 2006. 
április 1-jétõl Svájc) biztosítottai esetében, illetve lehetõség van a jogosultság megszerzésére 
azon ún. harmadik országok (nem EU tagállamok) állampolgárainak is, akik egy EU 
tagállamban állandó lakóhellyel és érvényes biztosítással rendelkeznek.

  továbbiakban együttesen „Rendelet”

 l d .  A z  U n i ó  K o o r d i n á c i ó s  R e n d e l e t e i  -  U n i ó s  E g é s z s é g b i z t o s í t á s i  F ü z e t e k 1 . ;  
h t tp : / / eu ropa .eu . in t / comm/employment_soc ia l / soc ia l_secur i ty_schemes / index_en .h tm ;  
http://europa.eu.int/comm/employment_social/social_security_schemes/legislation_en.htm ; http://www.im.hu ; 
http://europa.eu.int/eur-lex  (Rendeletek szövege, további információk)

 a „családtag” fogalom országonként eltérõ; ebben a tekintetben mindig a családtag tartózkodása szerinti állam 
joga az irányadó  ld. Az Unió Koordinációs Rendeletei - Uniós Egészségbiztosítási Füzetek 1. és Rendelet 
28/2004/EGK azokról a családtagokról, akik nemzetiségre való tekintet nélkül tartózkodhatnak a fogadó tagállam 
területén http://europa.eu.int/comm/justice_home/fsj/citizenship/movement/fsj_citizenship_movement_en.htm
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A Rendelet koordinálja az EU tagállamai között az alábbi szociális ellátásokat: betegségi, 
anyasági, öregségi, rokkantsági, özvegyi és árvaellátási, munkahelyi balesettel és 
megbetegedésekkel kapcsolatos, haláleseti, munkanélküli és családi ellátásokat. Nem 
vonatkozik a koordináció a szociális segélyekre, a kiegészítõ nyugdíjpénztárakra és a szociális 
partnerek közötti egyéb megállapodásokra.

A tagállamok közötti korábbi bilaterális egyezményeket a Rendelet hatályon kívül helyezi 
kivéve az egyezmények azon cikkelyeit, amelyek magasabb szintû védelmet nyújtanak az 
állampolgárok számára mint a koordináló Rendelet (ld. Rönfeldt ügyben (227/89 [1991] ECR 
I-323)

C) Munkavállalás

Alapszabály munkavállalás esetén (lex loci laboris elv ld. Rendelet 13-17. cikk):
A dolgozó abban az államban biztosított ahol keresõ tevékenységét végzi.

Eltérõ szabályok (Rendelet 14-16. cikkelyei):

1. Kiküldetés 

Amennyiben egy munkáltató munkavállalóját egy másik tagállam területére munkavégzés 
céljából küldi ki, vagy egy önálló vállalkozó tevékenységét egy másik tagállamban fejti ki, 
akkor a másik tagállamban történõ munkavégzés ellenére a dolgozó/önálló vállalkozó 
továbbra is a kiküldõ állam jogszabályai szerint lesz biztosítva úgy, mintha továbbra is 
ennek a területén dolgozna. A kiküldetés idõtartama 12 hónap lehet, melyet egyszer  újabb 12 
hónappal  meg lehet hosszabbítani. A kiküldetés igazolására szolgáló nyomtatvány 
(E 101) igazolja a munkavégzés helye szerinti ország illetékes hatóságának, hogy adott dolgozó 
továbbra is abban az államban marad biztosított, amelybõl kiküldték továbbá, hogy a 
munkavégzés helye szerinti országban mentesül a járulékfizetési kötelezettség alól. 

2. Munkavégzés egyszerre több tagállamban : 
Amennyiben a munkavállaló egyidejûleg több tagállamban vállal munkát, akkor annak az 
államnak a jogszabályait kell alkalmazni, amelyben a munkavállaló állandó lakóhelye van, ha 
ebben a tagállamban is végez munkát. 

II. Praktikus útmutató az EU és EGT országaiból Magyarországra érkezõ kutatóknak

1.  Alapelv szerint mindenki ott válik biztosítottá ahol keresõ tevékenységét végzi.
2. Az 1. pont alól az lesz kivétel, akit munkaadója egy másik államba küld ki (kiküldött). 
3. Egy tagállamban lehetséges a teljes körû biztosítottság, ezért ha több tagállamban áll fent 

munkaviszony, akkor az állandó lakhely szerinti tagállamban lesz teljes körûen 
biztosított.

4 Uniós Egészségbiztosítási Füzetek 1., OEP 2006, 5. old
5 Uniós Egészségbiztosítási Füzetek 1., OEP 2006, 5. old.
6 További információ ld. Uniós Egészségbiztosítási Füzetek 1., OEP 2006  http://www.oep.hu
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A gyakorlatban:

1. példa: Holland (nemzetiség helyettesíthetõ bármely EU vagy EGT tagországgal) kutató 
munkaszerzõdéssel jön Magyarországra. Hollandiában nincs munkaviszonya.

A munkaszerzõdés aláírása után magyarországi munkaadója bejelenti az Országos 
7

Egészségbiztosítási Pénztárnál . Kap TAJ számot és kártyát, ezzel Magyarországon lesz 
biztosítva. Ha az EU /EGT országokba kíván utazni (így Hollandiába is), akkor 
Magyarországon igényelheti az Európai Egészségbiztosítási Kártyát és ezzel veheti igénybe az 
egészségügyi ellátásokat az EU tagállamaiban, és 2006. április 1-jétõl Svájcban, illetve 2006. 

8
március 1-jétõl Horvátországban , valamint 2006. július 1-jétõl Bulgáriában is. 

Magyarországra beutazás elõtt beszerzendõ dokumentumok: - 

9
Beutazás után: Európai Egészségbiztosítási Kártya  

2. példa: Holland kutató munkaszerzõdéssel jön Magyarországra de mint kiküldött. 
Hollandiában továbbra is megmarad a munkaviszonya, munkaadója fizeti utána a 
társadalombiztosítási hozzájárulást. 

Magyarországra beutazás elõtt beszerzendõ dokumentumok:

Ø E101-es nyomtatvány  igazolja a munkavégzés helye szerinti ország illetékes 
hatóságának (a példa szerint tehát a magyar hatóságoknak), hogy a kutató továbbra is 
Hollandiában azaz a kiküldõ államban marad biztosított, továbbá, hogy a munkavégzés 
helye szerinti országban (azaz Magyarországon) mentesül a járulékfizetési 

10kötelezettség alól . 
Ø Európai Egészségbiztosítási Kártya  amely Magyarországon az egészségügyi ellátás 

igénybevételére jogosít. Az erre vonatkozó szabályokat ld. http://www.oep.hu „Health 
Care Services Available During Temporary Stay in Hungary”

Vagy

Ø E-106-os nyomtatvány  abban az esetben, ha az állandó lakóhelyét áthelyezi 
Magyarországra, és itt kíván a kutató teljes körû biztosítottá válni

Ø E-112-es nyomtatványt  ha nem kívánja áthelyezni állandó lakhelyét Magyarországra, 
de teljes körû ellátást kíván

Ø Ajánlatos továbbá beszereznie még beutazás elõtt az ún. adóilletékességi igazolást (ld. 
részletesebben adózási útmutató) 

Ha a kiküldetés idõtartama meghaladja a 12 hónapot amelyre az E-101-es nyomtatvány ki lett 
állítva, akkor további 12 hónapos hosszabbítást lehet kérnie Hollandiában az E-102-es 
nyomtatvány kitöltésével.

7 továbbiakban OEP
8 Horvátországban csak a sürgõsségi ellátásokat, amelyek nem halaszthatók a visszatérésig; 
További információ: http://europa.eu.int/comm/employment_social/healthcard_index_en.htm
9 OEP lakóhely szerinti területileg illetékes pénztárában

10A beszerzéssel kapcsolatos információk a holland biztosítónál vagy mobilitási központokban kérhetõk 

Társadalombiztosítási útmutató 
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Beutazás után: 

Ø E-101-es benyújtása a munkaadónak, illetve az vagy E-112-es nyomtatvány 
nyomtatványt magánál tartja és szükség esetén az orvosnak felmutatja, az E106-os 
formanyomtatványt pedig a lakóhelye szerint illetékes MEP-nél leadja, ahol TAJ-
számot kap

Ø Ha a kiküldetés meghosszabbításra került, akkor az E-102 leadása a munkaadónak

3. példa: Holland kutató feleségével és gyermekével érkezik. Magyarországon dolgozik és itt 
válik teljes körû biztosítottá. 

a. Feleségének Hollandiában munkaviszonya van, Magyarországon nincs keresõ 
tevékenysége. 

Ebben az esetben felesége Hollandiában igényli az Európai Egészségbiztosítási 
Kártyát és ezáltal igénybe veheti a magyar egészségügyi ellátást. Teljes körûen 
õ Hollandiában marad biztosított. A kutató gyermekét mint kiskorú eltartott 
hozzátartozót bejelenti az OEP-nél, de csak amennyiben a gyermeknek is 
Magyarországon van az állandó lakóhelye
b. Feleségének nincs Hollandiában munkaviszonya és Magyarországon 
sincs keresõ tevékenysége amely az aktuális minimálbér 30%-át meghaladná. 
A kutatón keresztül lesz biztosítva mint nagykorú eltartott hozzátartozó. 
Nyilatkozati nyomtatvány letölthetõ: http://www.oep.hu 

4. példa: Holland kutató Marie Curie ösztöndíjjal érkezik Magyarországra 
(nem munkaszerzõdéssel!)
 

Magyarországra beutazás elõtt beszerzendõ dokumentumok:

11Ø Európai Egészségbiztosítási Kártya  
Ø Ajánlott továbbá beszerezni: Adóilletékességi igazolás

III. Az EU /EGT országain kívülrõl (ún. harmadik országokból) érkezõ kutatók / 
hallgatók egészségbiztosítása Magyarországon

1. Meg kell vizsgálni, hogy van-e az érintett országgal Magyarországnak érvényes szociális 
biztonsági egyezménye. 
2. Ha nincs, akkor az egészségbiztosítóval kötött megállapodással nyerhetnek jogosultságot az 
ellátásra.

11a Magyarországon ezzel igénybevehetõ szolgáltatásokat ld. http://www.oep.hu „Health Care Services Available 
During Temporary Stay in Hungary”
12 ld. OEP Ügyfélszolgálatok kezdeményezhetõ
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Menete:
12A tartózkodási hely szerinti illetékes megyei egészségbiztosítási pénztárnál  az ellátások 

igénybevételére jogosító megállapodás megkötése.
Anyagi vonzata:
Ø Nagykorú külföldi állampolgár: aktuális minimálbér 100%-a (jelenleg 62.500 HUF)
Ø Magyarországi oktatási intézményben nappali tagozaton tanuló külföldi és 18 évesnél 

fiatalabb gyermek a minimálbér 30%-a (jelenleg 18.750 HUF)
Az elsõ hónapra esedékes járulékot a megkötéskor elõre kell fizetni és a késõbbiekben is mindig 
a jogosultságot megelõzõ hónap 12. napjáig be kell fizetni.
Figyelem: A megállapodás a megkötését, vagyis az elsõ befizetést követõ hónap elsõ napjától 
hatályos, de az elsõ 6 hónapban korlátozott mértékû ellátásra jogosít (csak sürgõsségi 
ellátás!). Ezért ajánlatos az elsõ 6 hónapra a járulékot egy összegben befizetni, így a megkötés 
napjától már teljes körûen lesz jogosult az ellátások igénybevételére.

OEP ügyfélszolgálat Budapest és Pest megye:

Fõvárosi és Pest Megyei Egészségbiztosítási Pénztár  
 

13További megyei pénztárak ld. http://www.oep.hu „Ügyfélszolgálatok”

Cím 1139. Bp. Teve u. 1/a-c. 
Postacím: 
1387 Budapest, Pf.: 27. 

Cegléd, 
Kihelyezett Fõosztály:
2700 Cegléd, 
Rákóczi u. 14. 

Vác,
Kihelyezett Fõosztály: 
2600 Vác, 
dr. Csányi L. krt.16. 

Ügyfélszolgálat 
nyitvatartási ideje

Központi telefonszám 06-1-288-5100, 06-1-288-5150 06-53-311-677 06-27-315-922

hétfõ-csütörtök: 
8.00-15.00

péntek: 
8.00-12.00

hétfõ: 
8.00-15.00

kedd-péntek: 
8.00-12.00

hétfõ, kedd, csütörtök: 
8.00-14.30 
szerda: 8.00-17.30 
péntek: 8.00-12.00

Egészségügyi szakterületen:

I. jelentések, elszámolások 
átvétele:
hétfõ-csütörtök: 8.00-14.30
péntek: 8.00-12.00

II. Orvosszakmai heti jelentések, 
kérelmek átvétele:
hétfõ-csütörtök: 8.00-14.30
péntek: 8.00-12.00

Társadalombiztosítási útmutató 
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7IV. További információk

ØThe European Health Insurance Card
http://europa.eu.int/comm/employment_social/healthcard/index_en.htm
ØOrszágos Egészségbiztosítási Pénztár (National Health Insurance Fund)
http://www.oep.hu 
ØEuropean Commission  DG Employment  Social security schemes
http://europa.eu.int/comm/employment_social/social_security_schemes/docs_en.html 
ØEuropean Network of Mobility Centres  ERA-MORE Network
http://europa.eu.int/eracareers 
Hungarian Network
http://eracareers-hungary.tpf.hu/ 
Personalised assistance :
Tempus Public Foundation: research@tpf.hu
TéT  Hungarian Science and Technology Foundation: mobility@tetalap.hu 
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I. Legislation coordinating social security systems of member states of the European 
Union (legislation, principles, occupational activities)

A) Legislation

The European Union has no common social policy, thus the legal source of social security are 
1Decree 1408/71/EEC and Decree 574/72/EEC on the implementation of the former . These two 

decrees constitute the basis for coordinating the social security systems of member states of the 
2EU . 

B) Principles

1. Equal treatment: citizens of member states of the EU, when in another member state, 
are, from the point of view of social security, entitled to the same rights and have the same 
obligations as citizens of that member state

2. Being insured in the country of employment: the worker is insured in the country 
where s/he exercises his/her occupational activity (for an exceptionposting abroad see 
below)

3. Adding up insurance records 
4. Exporting benefits (the claimed benefitse.g. pension, maternity benefitsare paid even if 

the entitled person is residing another member state of the EU)

Bilateral agreements among member states are repealed by the Decree except for those specific 
articles of those agreements which provide a higher level of protection for citizens than the 
coordinating (see the Rönfeldt case227/89 [1991] ECR I-323)

C) Employment

Ø Basic principle in the case of taking up employment (principle of “lex loci 
laboris”see Articles 13-17 of Decree):

The worker is insured in the country where s/he exercises his/her occupational 
activity 

Ø Different rules in the case of “posting abroad” and “working regularly in more 
than one member state”

(Articles 14-16 of Decree)

II. Practical guide for researchers arriving in Hungary from EU and EEA countries 

1. According to the basic principle, a worker becomes insured in the country where s/he 
exercises his/her occupational activity.

2. An exception from item 1 is the worker who is sent by his/her employer to work 
temporarily in another state (posted worker). 

3. Comprehensive insurance is possible in one member state, thus, if the worker is 
employed in more than one member state, s/he will be comprehensively insured in the 
member state of his/her permanent residence.

1henceforth referred to as Decree
2 ht tp : / / eu ropa .eu . in t / comm/employment_soc ia l / soc ia l_secur i ty_schemes / index_en .h tm ;  
http://europa.eu.int/comm/employment_social/social_security_schemes/legislation_en.htm ; http://www.im.hu ; 
http://europa.eu.int/eur-lex  (Text of the decrees and further information)

Practical guide for researchers 

arriving in Hungary
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In practice:

Example 1: A Dutch researcher (i.e. the citizen of an EU or EEA member state) comes to 
Hungary with a work contract. S/he has no employment relationship in the Netherlands.
After signing the work contract, his/her employer registers him/her with the National Health 

3Insurance Fund . S/he receives a Social Insurance Number and card, and, by this, becomes 
insured in Hungary. If s/he wishes to travel to EU/EEC countries (including the Netherlands), 
s/he can apply for a European Health Insurance Card in Hungary to receive medical assistance 
in EU member countries as well as in Switzerland (from 1 April 2006), Croatia (from 1 March 

42006)  and Bulgaria (from 1 July 2006). 

Documents to be obtained before travelling to Hungary: none 

5After arrival in Hungary: European Health Insurance Card  

Example 2: A Dutch researcher comes to Hungary with a work contract, as a posted worker: 
s/he retains his/her employment relationship in the Netherlands, and his/her employer pays 
social contribution after him/her.

Documents to be obtained before travelling to Hungary:

ØForm E101  proves to the authorities of the country of work (in our example, the 
Hungarian authorities) that the researcher is insured in the Netherlands, i.e. the sending 
state; furthermore, proves that the researcher is exempt from paying social 

6contribution in the country of work (i.e. Hungary)  
Ø European Health Insurance Card  which entitles the bearer to receive medical help in 

Hungary. The applicable rules can be viewed at http://www.oep.hu “Health Care 
Services Available During Temporary Stay in Hungary”

Or

Ø Form E-106  if the researcher changes his/her permanent residence to Hungary and 
wishes to become fully insured here

Ø Form E-112  if the researcher does not change his/her permanent residence to Hungary 
but wishes to become fully insured here

Ø It is advisable to obtainbefore arrivalthe so-called tax competency certificate (see the 
taxation guide for details) 

If the period of posting exceeds 12 monthsfor which Form E-101 is validthen the researcher may 
request a prolongation of 12 months in the Netherlands by filling out Form E-102. 

After arrival in Hungary: 

Ø Filing Form E-101 with the employer OR keeping Form E-112 with himself/herself to 

3henceforth abbreviated as OEP
4in Croatia only emergency medical services that cannot be delayed until return to the country of origin; 
Further information: http://europa.eu.int/comm/employment_social/healthcard_index_en.htm
5At the competent OEP regional office based on the place of residence
6Information on obtaining the form can be received from the Dutch insurance fund or from mobility centres 
:http://europa.eu.int/eracareers - „Contact ERA-MORE”
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hand it over to the physician when needed OR filing Form E-106 with the local office of 
National Health Insurance Fund to receive his/her Social Insurance Number 
Ø If the posting is prolonged, Form E-102 must be handed over to the employer 

Example 3: A Dutch researcher comes to Hungary with his wife and child. He works in 
Hungary and becomes fully insured here.

a. His wife has an employment relationship in the Netherlands, she does not have an 
occupational activity in Hungary.

In this case, the researcher's wife applies for the European Health Insurance Card 
in the Netherlands and, with this, she can receive medical services in Hungary. 
She remains fully insured in the Netherlands. The researcher registers his childas 
a minor dependentwith the National Health Insurance Fund, but only if the child 
also has a permanent residence in Hungary. 
b. His wife has no employment relationship in the Netherlands, and she 
has no occupational activity in Hungary which would exceed 30% of the 
current monthly minimum wage.
She will be insured with the researcher as a dependent of age. A form for 
declaring this can be downloaded from http://www.oep.hu 

Example 4: A Dutch researcher comes to Hungary with a Marie Curie grant (not a work 
contract!)
 

Documents to be obtained before travelling to Hungary:

7Ø European Health Insurance Card  
Ø It is advisable to obtainbefore arrivalthe so-called tax competency certificate

III. Health insurance for researchers/students arriving from outside EU/EEA countries 
(i.e. third countries) in Hungary

1.  A number of countries have concluded bilateral agreements with Hungary on social policy 
and/or health care. The citizens of these countries can receive health care in immediately 
necessary cases free of charge. 
2.  In case of other countries, incoming citizens can be entitled for health care after concluding 
an agreement with National Health Insurance Fund. 

Procedure:
8The agreement entitling the bearer to health care can be concluded at the office of NHIS  closest 

to the place of residence. 

7The services available with this card can be viewed at http://www.oep.hu “Health Care Services Available 
During Temporary Stay in Hungary”

 8see NHIS Offices

Practical guide for researchers 

arriving in Hungary
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NHIS Offices in Budapest and Pest county:

9NHIS Office of the Capital City and Pest County

Address 1139. Bp. Teve u. 1/a-c. 
Postal address: 
1387 Budapest, Pf.27. 

Cegléd Affiliate:
2700 Cegléd, 
Rákóczi u. 14. 

Vác Affiliate: 
2600 Vác, 
dr. Csányi L. krt.16. 

Office Hours Mo, Tu, Th: 8.00-14.30 
We: 8.00-17.30 
Fr: 8.00-12.00 

Mo-Th: 8.00-15.00
Fr: 8.00-12.00

Mo: 8.00-15.00
Tu-Fr: 8.00-12.00

Phone number 06-1-288-5100, 06-1-288-5150 06-53-311-677 06-27-315-922

Fax - 06-53-310-076 06-27-315-532 

IV. Further Information

Ø The European Health Insurance Card
http://europa.eu.int/comm/employment_social/healthcard/index_en.htm

Ø Országos Egészségbiztosítási Pénztár (National Health Insurance Fund)
http://www.oep.hu 
Ø European Commission  DG Employment  Social security schemes
http://europa.eu.int/comm/employment_social/social_security_schemes/docs_en.html 
Ø European Network of Mobility Centres  ERA-MORE Network
http://europa.eu.int/eracareers 
Hungarian Network
http://eracareers-hungary.tpf.hu/ 
Personalised assistance :
Tempus Public Foundation: research@tpf.hu
TéT  Hungarian Science and Technology Foundation: mobility@tetalap.hu 
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