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Az A1 igazolás igénylése párhuzamos keresőtevékenység esetén:

Ha a munkavállaló, az önálló vállalkozó belföldi munkavégzése mellett,
azzal  egyidejűleg munkavállalóként  vagy  önálló  vállalkozóként másik
tagállamban is végez munkát, a koordinációs rendeletek rendelkezései
alapján  a  magyar  jog  alkalmazásának  meghatározása  érdekében
választása szerint az alábbi adatokat szolgáltatja: 

 természetes személyazonosító adatai, állampolgársága, lakcí-
me, taj-száma, az önálló vállalkozó nyilvántartási száma, 

 a munkáltató(k) neve (elnevezése), székhelye (lakóhelye), adó-
azonosító száma,

 a  gazdasági  tevékenységek  statisztikai  osztályozása  NACE
Rev. 2. rendszerének létrehozásáról szóló, 2006. december 20-
i 1893/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeleten ala-
puló TEÁOR-szám vagy szakmakód, amelynek megfelelő tevé-
kenységet végez a munkavállaló a külföldi munkáltató részére,
illetve amelynek megfelelő tevékenységet végez az önálló vál-
lalkozó a másik államban,

 ha a munkavállaló belföldön és a másik államban is munkavál-
laló, a belföldi és külföldi munkaviszonyához kapcsolódó mun-
kaidő mértéke és munkabér (egyéb díjazás) összege, és azok
egymáshoz viszonyított aránya, és

 ha az önálló vállalkozó belföldön és a másik államban is önálló
vállalkozó,  a  belföldön  és  külföldön  elért  vállalkozói  bevétel
összege, és azok egymáshoz viszonyított aránya.

 Amennyiben a munkavállalót  kizárólag egy munkáltató foglal-
koztatja egyszerre vagy váltakozva több tagállamban, az A1 je-
lű igazolást a munkáltató is igényelheti.

A fenti adatok igazolására  a munkavállalónak csatolnia kell a másik
államban  teljesítendő  munkavégzés  alapjául  szolgáló,  a
munkavégzésre irányuló jogviszony létesítéséről szóló szerződést, az
önálló vállalkozónak az e tevékenysége folytatásához szükséges, vagy
arra  való  jogosultságot  igazoló  okiratot,  illetve  a  bevétel/jövedelem
igazolásokat.



Kiküldetési igazolás igénylése (A1)

Kiküldetés esetén  a  munkáltató  az  A1  jelű  igazolást  a  munkáltató
székhelye  szerint  illetékes  egészségbiztosítási  szervtől  az  alábbi
adatok  megadásával  igényelheti  írásban  az  Igénylőlap  Kiküldetési
Igazoláshoz elnevezésű nyomtatványon:

 a munkáltató neve (elnevezése, székhelye (lakóhelye), adóazo-
nosító száma,

 a kiküldött munkavállaló természetes személyazonosító adatai,
állampolgársága,  lakcíme,  TAJ-száma,  a  kérelmet  benyújtó
munkáltatóval fennálló munkaviszony kezdete,

 a gazdasági tevékenységek statisztikai  osztályozása a NACE
Rev. 2 rendszerének létrehozásáról szóló, 2006. december 20-i
1893/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeleten alapuló
TEÁOR  (egyéni  vállalkozó  esetén  szakmai  kód),  amelynek
megfelelő tevékenységre a kiküldött munkavállalót a kiküldetés
ideje alatt foglalkoztatja,

 a  kiküldő  munkáltatóval  szerződést  kötő  külföldi  vállalkozás
(személy) neve és címe, amelynél a kiküldött munkát végez, a
munkavégzés helye, amennyiben ez eltér, illetve ennek hiányá-
ban a külföldi foglalkoztatás helye (címe), és

 a  kiküldő  munkáltatóval  szerződést  kötő  külföldi  vállalkozás
(személy) neve és címe, amelynél a kiküldött munkát végez, a
munkavégzés helye, amennyiben ez eltér, illetve ennek hiányá-
ban a külföldi foglalkoztatás helye (címe)

 a kiküldetés tervezett időtartama.

A kérelem benyújtásakor mellékletként csatolni kell:

 a  szokásszerű,   jelentős   belföldi   tevékenységet   alátámasztó
szerződések másolati példányát, illetve  egyéb dokumentumok
másolatát, amellyel a belföldi gazdasági tevékenység számotte-
vő jellege alátámasztható (pl. a belföldi megrendelések száma
és aránya a teljes megrendelés-állományhoz képest a megren-
deléseket  alátámasztó  szerződések  másolatával)  a  tárgyévet
megelőző adóév vonatkozásában, illetve amennyiben már ren-
delkezik a kiküldetések időtartama alatt megrendeléssel, a vár-
ható  megrendeléseket  alátámasztó  dokumentumok másolatát
(melyekből megállapítható a fennállt/fenn nem állt külföldi tevé-
kenység). (Tárgyévet megelőző adóévre vonatkozó főkönyvi ki-
vonat eredménykimutatás).

 tételes  létszámkimutatás  (összes  foglalkoztatottra  vonatkozó-
an,  óraszám megjelölésével,  fizikai  vagy  adminisztratív  tevé-
kenységet végeznek-e, ki Magyarországon és ki külföldön fog-
lalkoztatott)

 a külföldi szerződés másolatát, mely tartalmazza a szerződé-
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ses partner címét, valamint a szerződéses partner nevét és cí-
mét.

A munkáltató nyilatkozik továbbá arról, hogy

 a munkavállaló a kiküldetés kezdőnapját közvetlenül megelőző-
en rendelkezik  legalább 30 napig  megszakítás nélkül  egész-
ségügyi szolgáltatásra való jogosultsággal,

 a kiküldetés időtartama alatt folyamatosan fenntartja a munka-
viszonyt a kiküldött munkavállalóval,

 a kiküldetés időtartama alatt is folyamatosan teljesíti a járulék-
kötelezettségeket,

 a munkavállalót nem abból a célból küldi ki, hogy egy korábban
kiküldött munkavállalót felváltson,

 a  kiküldetési  időszak  lejártával  biztosítja  a  munkavállaló  to-
vábbfoglalkoztatását,

 a kiküldetés helye szerinti államban a magyarországi tevékeny-
ségéhez hasonló, de legalább azzal - a gazdasági tevékenysé-
gek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létre-
hozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes
meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek
módosításáról szóló, 2006. december 20-i 1893/2006/EK euró-
pai parlamenti és tanácsi rendelet 1. melléklete szerint - azonos
nemzetgazdasági ágazatba tartozó tevékenységet folytat,

  Magyarországon jelentős gazdasági tevékenységet folytat, és

 belföldön nem csak a vállalat  irányításában vagy igazgatásá-
ban dolgozó irodai alkalmazottakat foglalkoztat.

 A jelentős belföldi  gazdasági  tevékenység alátámasztására a
munkáltató közli

 a külföldi telephellyel rendelkező vállalkozás esetén a kikülde-
tést  megelőző  adóévre  vonatkozó  összes  bevételén  belül  a
nem külföldi gazdálkodásból származó összes bevételeit,

 egyszerűsített  beszámoló  készítésére  kötelezett  gazdálkodó,
egyéni vállalkozó, bevételi nyilvántartást vezető egyszerűsített
vállalkozói  adó hatálya alá tartozó adóalany esetén az előző
adóévi összes bevételén belül a belföldi tevékenységből szár-
mazó összes bevételeit.

Ügyintézés  illetéke,
igazgatási
szolgáltatási díj

Az eljárás illeték- és költségmentes.

Ügyintézési határidő Hiánytalanul  előterjesztett  kérelem  esetén  8  nap,  illetve  teljes
eljárásban  60  nap.  (amelybe  nem  számít  bele  a  külföldi  szerv



megkeresésének időtartama)

Eljárást  megindító
irat  (kérelem)
benyújtásának
módja

Személyesen,  postai  úton,   illetve  elektronikusan  ügyfélkapun
keresztül is benyújtható.

Alapvető  eljárási
szabályok,
ügymenetre
vonatkozó
tájékoztatás

Az A1 igazolás párhuzamos keresőtevékenység esetén:

Az uniós szabályok alapján a több tagállamban tevékenységet folytató
személy kizárólag egy tagállamban lehet biztosított.

A  két  vagy  több  tagállamban  párhuzamosan  (egyszerre  vagy
váltakozva) tevékenységet folytató személy magyarországi biztosítási
kötelezettség  esetén  addig  marad  a  magyar  társadalombiztosítási
szabályok hatálya alatt,  amíg párhuzamos tevékenységét változatlan
körülmények között folytatja.

Az  A1  jelű  igazolást  legfeljebb  egyszerre  24  hónapos  érvényesség
adható  ki,  amely  azonban  kérelemre  ismételten  hosszabbítható  a
körülmények megváltozásáig vagy a tevékenység végéig.

Az  uniós  szabályok  lehetőséget  biztosítanak  arra,  hogy  a
magyarországi  munkáltatók  munkavállalóikat  az  Európai  Gazdasági
Térség  (továbbiakban:  EGT  térség)  valamely  tagállamába,  illetve
Svájcba küldjék ki munkavégzés céljából, legfeljebb 24 hónapra.

A  magyar  jog  alkalmazása  megállapítható,  mint  a  lakóhely  szerinti
tagállam joga, vagy mint a munkáltató székhelye szerinti tagállam joga.

A lakóhely szerinti tagállam jogszabályainak alkalmazása:

 A lakóhely szerinti tagállam jogszabályai akkor alkalmazandó-
ak, ha a munkavállaló tevékenységének jelentős részét a lakó-
hely szerinti tagállamban végzi.

A  jelentős  tevékenység  akkor  állapítható  meg,  ha  a  munkavállaló
belföldön  folytatott  tevékenységéhez  kapcsolódó  munkaidő  vagy
munkabér (egyéb díjazás) eléri az összes munkaidő, illetve munkabér
(díjazás) 25 százalékát. A megyei/fővárosi kormányhivatal az elmúlt 12
hónap és a következő 12 hónap várható magyarországi, illetve más
tagállambeli tevékenységét vizsgálja.

 Alkalmazandó a lakóhely szerinti tagállam joga akkor is, ha a
munkavállalót több vállalkozás foglalkoztatja és ezek székhelye
több tagállamban található és ezen tagállamok közül egyik sem
a lakóhely szerinti tagállam.

 Abban az esetben is a lakóhely szerinti tagállam jogát kell al-
kalmazni, ha a munkavállaló tevékenységét két vagy több tag-
államban, az Unió területén kívül letelepedett (pl. kínai) munkál-
tató számára végzi.

A munkáltató székhelye szerinti tagállam jogának alkalmazása:

A  magyar  jog,  mint  a  munkáltató  székhelye  szerinti  tagállam  joga



abban az esetben alkalmazandó,  ha a lakóhely  szerinti  tagállamban
nem  áll  fenn  jelentős  tevékenység.  Ebben  az  esetben  az  alábbiak
szerint alakul az alkalmazandó jog:

 ha a munkavállalót  egy magyarországi  székhelyű munkáltató
foglalkoztatja, akkor ezen munkáltató székhelye szerinti tagál-
lam joga;

 ha  a  munkavállalót  több  vállalkozás  foglalkoztatja  és  ezek
székhelye Magyarországon található;

 ha a munkáltató vállalkozások székhelye több tagállamban ta-
lálható, amelyek közül az egyik a lakóhely szerinti tagállam, ak-
kor a lakóhely szerinti tagállamtól eltérő tagállam joga alkalma-
zandó, amennyiben ez a magyar jog.

Munkaviszony az egyik és önálló tevékenység a másik államban:

Amennyiben egy adott  személy az egyik tagállamban munkaviszony
keretében végez munkát, egy másik tagállamban önálló tevékenységet
folytat,  a  biztosítási  kötelezettsége mindig  a  munkavégzés  helye
szerinti államban áll fenn – függetlenül a két tevékenység egymáshoz
viszonyított  arányától.  Amennyiben  a  munkaviszony  alapján  a
munkavégzés egyszerre  több tagállamban is  fennáll,  a  párhuzamos
munkavégzésre irányadó szabályokat kell alkalmazni. 

A magyar jogszabályok értelmében munkavállalónak minősül: 

 a munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy, 

 a társas vállalkozó, és 

 a külföldi jog szerint annak megfelelő jogviszonyban álló sze-
mély.

Kiküldetési igazolás (A1)

A  kiküldetés  szabályait  az  alábbi  feltételek  teljesítése  esetén  lehet
alkalmazni:

A  munkáltatónak  belföldön  jelentős  gazdasági  tevékenységet  kell
folytatnia. A jelentős belföldi gazdasági tevékenység akkor áll fenn, ha 

 a munkáltató vállalja, hogy a kiküldetés teljes időtartama alatt a
belföldi és a külföldi gazdasági tevékenység (termelés, forgal-
mazás és egyéb szolgáltatói tevékenység) folytatása során fog-
lalkoztatott munkavállalók átlagos állományi létszámán belül a
belföldön foglalkoztatottak aránya eléri, vagy

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

A  fenti  feltételek  vizsgálatánál  az  egészségbiztosítási  szerv  a
kiküldetést  megelőző  12 hónap,  de  legalább  6  hónap  adatait  veszi
figyelembe.  Amennyiben  a  foglalkoztató  legalább  6  hónapja  nem
végez  jelentős  gazdasági  tevékenységet  Magyarországon,  a



kiküldetés során fennálló jelentős tevékenység akkor valószínűsíthető,
ha  a  munkáltató  tevékenységét  a  kiküldetés  megkezdésekor
túlnyomórészt Magyarország területén folytatja. 

A jelentős belföldi gazdasági tevékenység feltétele teljesül akkor is, ha
a  munkáltató  olyan  tényeket,  körülményeket  igazol,  amelyből  a
jelentős  belföldi  gazdasági  tevékenység  valószínűsíthető  (így
különösen,  ha  a  vállalkozás  belföldön  folyamatos
termelőtevékenységet végez). 

A jelentős gazdasági tevékenységgel kapcsolatos feltételt teljesítettnek
kell tekinteni akkor is, ha a munkáltató (és nem a gazdasági társaság
tagja, hanem maga a társaság)

 legalább  25  százalékos  tulajdoni  hányaddal  rendelkezik  egy
olyan vállalkozásban, amelynél teljesül a jelentős gazdasági te-
vékenység feltétele, vagy

 a munkáltató jogelődje teljesíti a jelentős gazdasági tevékeny-
ség feltételét.

A  jelentős  belföldi  tevékenységnek  mindemellett  a  munkavállalók
kiküldetése során folyamatosan fenn kell állnia. 

Nem  kell  a  jelentős  gazdasági  tevékenységet  vizsgálni,  ha  a
munkáltató  a  munkavállalót  a  számvitelről  szóló  törvény  szerinti
kapcsolt  vállalkozásához  küldi  ki.  A  magyar  munkáltató  külföldi
telephelye  ugyanakkor  e  szabályok  alkalmazásában  nem  minősül
kapcsolt vállalkozásnak. 

A  munkáltatónak  külföldön  azonos  nemzetgazdasági  ágba  tartozó
tevékenységet  kell  folytatnia  (pl.  Magyarországon  épületgépészettel
foglalkozó munkáltató csak építőipari munkára küldhet ki munkavállalót
egy másik tagállamba).

A munkavállalót a kiküldő munkáltatónak a kiküldetés teljes időtartama
alatt, folyamatosan foglalkoztatnia kell.  

A munkavállalónak a kiküldetés kezdő napját közvetlenül megelőzően
legalább  30  napig  megszakítás  nélkül  egészségügyi  szolgáltatásra
jogosultnak kell lennie.

Kiküldetés  esetén nem állapítható  meg a magyar  jog  alkalmazandó
társadalombiztosítási jogként, ha 

a foglalkoztató:

 a cégbíróság által jogerősen be nem jegyzett előtársaság, vagy
 a kiküldetés időtartama alatt csak olyan munkavállalókat foglal-

koztat  belföldön,  akik  a cég irányításával  vagy adminisztratív
tevékenységével kapcsolatos feladatokat látnak el, vagy

 a kiküldetés helye szerinti államban a magyarországi tevékeny-
séghez képest  más nemzetgazdasági  ágazatba tartozó tevé-



kenységet folytat,vagy
 a koordinációs rendeletekben, valamint a nemzetközi egyezmé-

nyekben meghatározott kiküldetés keretében a külföldi munka-
végzés helyén a kiküldetésre vonatkozó leghosszabb időtarta-
mon túl kiküldött munkavállalókat ugyanabban a munkakörben
foglalkoztat. 

a munkavállaló:

 nem rendelkezik a kiküldés kezdő napját közvetlenül megelőző-
en legalább 30 napig megszakítás nélküli  egészségügyi szol-
gáltatásra való jogosultsággal,

 munkaviszonyának létesítésére azért került sor, hogy a kikülde-
tés helye szerinti  államban a munkáltató által korábban kikül-
dött munkavállalót felváltson,

 korábban ugyanabban az államban volt a kiküldetésre megha-
tározott leghosszabb időtartamig kiküldött, és a korábbi kikülde-
tés lejártától nem telt el 60 nap, vagy

 kiküldetésére azért kerül sor, hogy a kiküldetés helye szerinti
vállalkozás a munkavállalót egy másik vállalkozás rendelkezé-
sére bocsássa, vagy másik tagállamba küldje tovább. 

Ha a kiküldetés körülményeiben olyan változás következik be, amely
miatt 

 a biztosítás kötelezettség már nem áll fenn, vagy
 nem a magyar jog alapján áll fenn, vagy
 az igazolás hatályát érinti (pl: a kiküldetés tervezett időtartama

alatt a munkaviszony megszűnik vagy szünetel)

erről  a munkáltató haladéktalanul tájékoztatja az egészségbiztosítási
szervet, amely az igazolást a változás napjától hatálytalanítja. 

Ha  az  egészségbiztosítási  szerv hivatalból  megállapítja,  hogy  a
magyar jog alkalmazásának feltételei

 eleve nem álltak fenn, az igazolást visszavonhatja,
 az igazolás kiadását követően már nem teljesülnek, az igazo-

lást módosíthatja,

és  kezdeményezi  a  másik  állambeli  biztosítási  kötelezettség
megállapítását.

Ügytípushoz
kapcsolódó
jogszabályok
jegyzéke

A  kötelező  egészségbiztosítás  ellátásairól  szóló  1997.  évi  LXXXIII.
törvény

A  kötelező  egészségbiztosítás  ellátásairól  szóló  1997.  évi  LXXXIII.
törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII.1.) kormányrendelet

A társadalombiztosítás  ellátásaira  jogosultakról,  valamint  ezen
ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény 



A  szociális  biztonsági  rendszerek  koordinálásáról  szóló  883/04/EK
rendelet

A  szociális  biztonsági  rendszerek  koordinálásáról  szóló  883/04/EK
rendelet  végrehajtására  vonatkozó  eljárás  megállapításáról  szóló
987/09/EK rendelet  

Jogszabálykereső

Ügyintézéshez
használt,  letölthető
nyomtatványok

http://www.neak.gov.hu/nyomtatvanytar?formcase=521648&formuser=

Időpontfoglalás Ügyintézővel való egyeztetés alapján 

Igénybe  vehető
elektronikus
programok elérése

ÁNYK nyomtatványkitöltő program.

Tájékoztatás  az
ügyfelet  megillető
jogokról  és
kötelezettségekről

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
alapján

http://www.njt.hu/
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