
 

 

 

 

                                             Készítette:  

                                                                       Hegedűsné Csimár Ildikó 



 
883/2004. EK Rendelet 12. cikk (1) bek 

987/2009. EK rendelet 14. cikk (1), (2) bek 

A2. határozat (2009. június 12.) Az alaprendelet     12. 
cikke értelmezéséről. 

195/1997. (XI.5.) Korm. rendelet 23-27. § 

1997. évi LXXXIII. törvény (Ebtv)80. § (5)-(6) 

217/1997. (XII.1.) Korm. rendelet 49/E§ 

 

Jogszabályi háttér 



  

  (3) Ezért említett rendelet 12. cikke (1) bekezdése alkalmazásának első 
meghatározó feltétele a munkáltató és az általa foglalkoztatott 
munkavállaló közötti közvetlen kapcsolat megléte.  

 (4) A munkavállaló védelme, valamint a jogbiztonság, amelyre a 
munkavállaló és az az intézmény jogosult, amelynél az illető személy 
biztosított, teljes körű garanciákat tesz szükségessé arra vonatkozóan, 
hogy a közvetlen kapcsolat a kiküldetés teljes időtartama alatt 
fennmaradjon.  

 (5) Az említett rendelet 12. cikke (1) bekezdése alkalmazásának 
második meghatározó feltétele a munkáltató és a székhelye szerinti 
tagállam közötti kapcsolat megléte. A kiküldetés lehetősége ezért 
kizárólag olyan vállalkozásokra korlátozódhat, amelyek szokásosan 
annak a tagállamnak a területén folytatják üzleti tevékenységüket, 
amelynek a jogszabályai a kiküldött munkavállalóra 
alkalmazandóak maradnak; feltételezve következésképpen, hogy a 
fenti rendelkezések csak azokra a vállalkozásokra alkalmazandóak, 
amelyek a székhelyük szerinti tagállam területén szokásosan jelentős 
mértékű tevékenységet fejtenek ki.  

A2. határozat 



 
 Pontatlan nyilatkozat a belföldi tevékenységre 

vonatkozóan. Különösen tekintettel a belföldi 
termelőüzem vagy kivitelezés helyszínére (Hiba: 
hatósági ellenőrzés során nem támasztható alá a 
jelentős belföldi építőipari tevékenység valódi 
megléte ) 

  Új munkavállaló részére a belépés napjával történik 
az igénylés (Hiba: a munkavállaló bejelentése, illetve 
a megelőző 30 nap eü-i szolgáltatásra való 
jogosultsága nincs rendben) 

 

 

 

Gyakran előforduló hibák 



 
A foglalkoztató a max. 24 hónapra kérte meg az  
A1-et, de pl. csak 4 hónapra kapta meg. 

 Hibaforrás: a munkavállaló korábbi munkáltatója már  igényelt A1-

et ugyanazon célországba és letelt a maximálisan kiadható 2 éves 
korlát. Megoldás lehet az előző A1-et visszaküldeni korlátozásra a 
kiküldetés valós időtartamának ideje megjelölésével. Ha ez nem 
lehetséges, akkor életbe lép a 60 napos kivárási szabály. 

 

 A dolgozó kilépését, hazatérését jelezni kell az A1 jelű 
nyomtatványt kiállító egészségbiztosítási szerv felé, (Tbj.vhr.27/A 
§  (5) bekezdés) 

 

 

 

 

 
 



 
 Ha az alkalmazandó jog meghatározásának és az arról 

szóló igazolás kiadásának alapjául szolgáló 
körülményekben olyan változás következik be, amely 
miatt a biztosítási kötelezettség már nem áll fenn, vagy 
nem a magyar jog alapján áll fenn, vagy pedig érinti az 
igazolás hatályát (így különösen, ha a kiküldetés 
tervezett időtartama alatt a munkaviszony szünetel vagy 
megszűnik, vagy az önálló vállalkozó másik államban 
folytatott tevékenységét megszünteti), erről a munkáltató 
és a munkavállaló, illetve az önálló vállalkozó 
haladéktalanul tájékoztatja az egészségbiztosítási 
szervet, amely az igazolást a változás napjától 
hatálytalanítja. 

Tbj.vhr.27/A §  (5) bekezdés 



 
A TAJ számmal rendelkező személy köteles a más 

EGT tagállamban, illetve Svájcban, létrejött 
biztosítást és annak megszűnését is 15 napon belül 
az egészségbiztosítási szerv felé bejelenteni. 

A bejelentést a Nemzeti Egészségbiztosítási 
Alapkezelő által erre a célra rendszeresített 
nyomtatványon kell megtenni.  

http://www.neak.gov.hu/nyomtatvanytar/temp_sc_5
21887.html 

 

 

EGT tagállamban létesített biztosítás 
bejelentése Ebtv. 80.§ (5)  

http://www.neak.gov.hu/nyomtatvanytar/temp_sc_521887.html
http://www.neak.gov.hu/nyomtatvanytar/temp_sc_521887.html


 

A bejelentést követően a TAJ szám 
ideiglenesen érvénytelenítésre kerül. 
Egészségügyi ellátás során „kék lámpa” 

Az ellátás természetesen nem  magyar 
biztosítás alapján jár ezt követően. A 
Magyarországon kiadott Európai 
Egészségbiztosítási Kártya sem használható, 
bevonásra kerül. 



 

A külföldi biztosítás megszűnésének 
bejelentése az említett nyomtatványon.  

A TAJ újraérvényesítéséhez a bejelentőlapon 
kívül a külföldi biztosítás megszűnését is 
igazolni kell! (Ebtv.vhr. 49/E§) 



 
 FONTOS! 

A külföldi biztosítási jogviszony 
megszűnésének bejelentésekor a külföldi 
biztosító által kiadott EU-s formanyomtatványt 
(E 104, S041) vagy a biztosítási időszakról szóló 
egyéb igazolást is csatolni kell a bejelentőlaphoz 
(NEU.70).  





 
NEAK honlapja: www.neak.gov.hu 

 Postai úton 

 személyesen, de prompt ügyintézés nincs! 

Az elkészült csoportos igényeket egyeztetés után az 
ügyfélszolgálaton át lehet venni 

Ügyfélkapun keresztül 

 Eljárási idő: 2018. január 1-től sommás eljárásban 8 
nap, teljes eljárás esetén 60 nap 

 

Az A1-es igénylése 

http://www.neak.gov.hu/


 
  Nem állítható ki az A1 jelű nyomtatvány (Pl. 

ukrán, szerb munkavállaló) 

A 883/2004/EK rendelet  

 Ezt a rendeletet a tagállamok állampolgáraira, egy 
tagállamban lakóhellyel rendelkező hontalanokra és 
menekültekre – akik egy vagy több tagállam 
jogszabályainak hatálya alá tartoznak vagy tartoztak 
–, valamint ezek családtagjaira és túlélő 
hozzátartozóira kell alkalmazni.” 

 

Harmadik országbeli munkavállaló 



 
1231/2010/EU (kiterjesztő rendelet)1. cikk 

„A 883/2004/EK és a 987/2009/EK rendeletet 
alkalmazni kell harmadik országok olyan 
állampolgáraira is, akikre a rendeletek csupán 
állampolgárságuk miatt nem vonatkoznak, illetve ezek 
családtagjaira és túlélő hozzátartozóira is, feltéve, hogy 
valamely tagállam területén jogszerűen rendelkeznek 
lakóhellyel, és helyzetük összes vonatkozása nem egy 
tagállamot érint.” 

 

 



 
A kiterjesztő rendelet alkalmazásakor a jogszerű 

lakóhely Magyarország esetében a polgárok 
személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról 
szóló 1992. évi LXVI. törvény szerinti lakhelyet 
jelenti. Ez pedig az ún. lakcímkártyával igazolható. 
(Nem szálláshely bejelentővel!) 



 
 

 

 

Köszönöm a figyelmet. 


