
Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége
Németországi Vállalkozási Tagozat 

( ÉVOSZ-IWTD )

Kiküldetési feltételek az Európai Unióban,

elsősorban Németországban 

- Gyakorlati tudnivalók -

Budapest, 2017. május 11.



Német gazdaság 2017-ben

• mérsékelt derűlátás
• a magánfogyasztás a foglalkoztatás, a bérek emelkedésének

köszönhetően stabilan bővül
• legbizakodóbb várakozások az építőiparban, az

ingatlanfejlesztésben és a kézműiparban tapasztalhatóak
• lakásépítési kedv töretlen; magas rendelésállomány, az

állami szektor részéről is. Növekedés 2017-ben akár 4,5
százalékkal is meghaladhatja a 2016. évit

• Szakemberhiány. (kézműiparban foglalkoztatottak száma
2017-ben csupán 15 ezer fővel növekedhet)

• 1,5 százalékos gazdasági növekedés
• 2017-ben néggyel több fizetett ünnep esik hétköznapra.
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Magyar  vállalkozások Németországban

• 2016-ban 34.729  kiadott A 1-es igazolás
(2015.: 35.160)

• 23.523 munkavállaló részére (2015.: 25.041) 

• 1.245 cég igényelte (2015: 1.275) 

• kiküldött magyar munkavállalók száma havi 
átlagban valamivel kevesebb, mint 15.000 fő 

• A vállalkozási szerződések értéke 2016-ban 
becslések szerint megközelítette a 680  millió 

eurót.
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Gyakorlati tudnivalók

• Zoll bejelentési kötelezettség 

kiküldetési törvény / minimálbér törvény
alapján

2017. július 1-től csak interneten
https://www.meldeportal-mindestlohn.de

Irásos tájékoztatás magyar nyelven
https://www.meldeportal-
mindestlohn.de/Meldeportal/aentg/documents/Infor
mationen_in_ungarisch.pdf
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• Bejelentési kötelezettség 
-> a kiküldetési törvény szerint

-> a minimálbér törvény szerint

-> munkaerő-kölcsönzés esetén

• Óranyilvántartás (Stundenzettel)
-> csak a ledolgozott órákról
-> kiküldetési és minimálbér törvény szerint
-> részmunkaidős foglalkoztatás esetén

• Minimálbér
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Bejelentési és óranyilvántartási 

kötelezettség
Kiküldetési törvény szerint 

• Nyers építőipar és építőipari szakipar
• Vágóhídi munkavégzés, hentesipar, húsfeldolgozás
• Mező- és erdőgazdaság, kertészet
• Épülettakarítás
• Hulladékhasznosítás, úttisztítás, hóeltakarítás
• Betegápolás
• Levélkézbesítés
• Őrzés- védelem
• Textil- és ruházati ipar
• Mosodai szolgáltatások
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Bejelentési és óranyilvántartási 

kötelezettség (folytatás)

Minimálbér törvény szerint

• Teljes építőipar
• Hentesipar
• Erdőgazdaság
• Épülettakarítás
• Vásárok, kiállítások építése, bontása

• Vendéglátó- és szállodaipar

• Személyszállítás

• Látványépítés 

• Szállítás, szállítmányozás és az ahhoz tartozó 
logisztika
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Külföldi társadalombiztosítás 

létrejötte/ megszűnése

• Ki és hol köteles a külföldön létrejött/megszűnt 
biztosítását bejelenteni?
-> az EGT tagállamokban és Svájcban 
egészségbiztosítással, Magyarországon TAJ 
számmal rendelkező személyeknek,
- a Magyarországgal szociális biztonsági egyezményt 
kötött államokban egészségbiztosítással, 
Magyarországon TAJ számmal rendelkező személyeknek,

- nemzetközi szervezet szociális biztonsági rendszerében 
létrejött egészségbiztosítási jogviszonnyal rendelkező 
magyar állampolgároknak.
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A külföldi biztosítási jogviszony megszűnésé-
nek bejelentésekor a külföldi biztosító vagy a
nemzetközi szervezet által kiadott EU-s forma-
nyomtatványt (E 104) vagy a biztosítási idő-
szakról szóló egyéb igazolást is csatolni kell a
bejelentéshez.
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Német építőipari szabadságpénztári eljárás
ULAK

• Bérfizetési kötelezettség ünnepnapokra
(német bér – magyar bér)

• Éves kiküldetés esetén 14 szabadságnap 

egybefüggő biztosítása

• „Német” szabadságnapok felhasználása azok 
megszerzése előtt
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Munkaerő-kölcsönzés

• Munkavállalók írásos tájékoztatása

Figyelem: 

2017. április 1-től új írásos tájékoztatás

• Tájékoztató magyar nyelven
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Köszönöm figyelmüket és

eredményes németországi vállalkozást kívánok !!!!

Mervai Péter
tagozati titkár

ÉVOSZ – Németországi Vállalkozási Tagozat

(ÉVOSZ-IWTD )

Köln


