Az Európai Unió közösségi jogi szinten kizárólag a szabályozott szakmák gyakorlását szabályozza, ezek körét minden
ország maga határozza meg és bizonyos végzettség vagy képzettség meglétéhez köti. Ahhoz, hogy valaki jogosulttá váljon
szabályozott szakma gyakorlására, kérnie kell az adott ország
illetékes hatóságától bizonyítványa, oklevele elismerését.
Az egyes országok szabályozott szakmáiról az Európai Bizottság honlapján lehet tájékozódni.
Ha egy szakma nem minősül szabályozottnak, az elismerés az
adott ország nemzeti joga szerint történik. Ilyenkor rendszerint
a munkáltató dönti el, hogy az adott képesítést megfelelőnek
tartja-e az ellátandó munkához.
Az ENIC-NARIC (European Network of Information Centres
– National Academic Recognition Information Centres) hálózat irodái nyújtanak tájékoztatást arról, miként történik országukban a külföldi oklevelek elismerése. Az osztrák központ
elérhetősége www.naric.at.
Az Oktatási Hivatal Magyar Ekvivalencia és Információs Központja, a magyar ENIC/NARIC iroda kérelemre a magyar bizonyítványokról és oklevelekről – az egészségügyi képesítéseket
és az építész szakképzettséget tanúsítók kivételével – magyar
nyelvű hatósági bizonyítványt állít ki. (www.oktatas.hu » képesítések elismertetése)

5. ÉLETKÖRÜLMÉNYEK,
OKTATÁS, NYELVTANULÁS
A gyermekekre 3 éves korig bölcső dében (Kinderkrippe),
3 éves kor fölött pedig közösségi- vagy magánóvodákban
(Kindergarten) és iskola-előkészítőben (Vorschule) vigyáznak.
A tartósan Ausztriában élő gyerekek 6 éves koruktól
iskolakötelesek, mégpedig 9 évfolyamon keresztül (15 éves
korukig). Az állami/önkormányzati iskolák látogatása ingyenes.
Az iskolakötelezettség első négy évét a népiskolában
(Volksschule) töltik a gyerekek, ezután vagy felső tagozaton (Hauptschule)/kooperatív felső tagozaton (KMS ill. neue
Mittelschule), vagy a 8 osztályos gimnázium (AHS) alsó
tagozatán folytatják a tanulást.
Egészségügyi ellátás
Az ausztriai álláskeresés és az osztrák egészségbiztosítási rendszerben létrejött biztosított jogviszonyt megelőzően
a magyar egészségügyi szolgáltatásra jogosult személyek

az Európai Egészségbiztosítási Kártyával vehetnek igénybe
orvosilag szükséges egészségügyi szolgáltatásokat.
Ausztriában történő munkavégzés ideje alatt történő hazautazása esetén az osztrák egészségbiztosító által kiállított
Európai Egészségbiztosítási Kártya biztosítja Magyarországon
az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságot.
Lakhatás/szállás
Ausztriában az új építésű lakások 41%-a családi ház vagy ikerház, 54% pedig többlakásos lakóházban található. A lakbér öszszege tartományonként más és más. A lakással kapcsolatos
átlagos ráfordítás (bérleti díj, öröklakásoknál törlesztés, valamint a rezsiköltség) átlagban Burgenlandban a legalacsonyabb
és Salzburgban a legmagasabb.
A megállapított lakbérhez járulékos költségek is kapcsolódhatnak. A lakbér mértéke erősen függ a tartománytól, illetve a helységtől, de a fizetendő összeget a lakás kora is nagyban befolyásolja. Fontos tudni, hogy a közvetítő cégek jutalékot számolnak fel a bérlők felé, melynek összege általában 1–3
havi bérleti díjnak felel meg. Általános szabály továbbá, hogy
a bérlő kauciót fizet (1–3 havi bérleti díjnak megfelelő összeg).

6. AZ EURES A HAZATÉRÉSBEN IS SEGÍT
Egy hosszabb külföldi tartózkodás után a Magyarországra visszatéréshez is jól jöhet az iránymutatás. Az EURES
Magyarország a hazatérő munkavállalókat is segíti az álláskeresésben, elhelyezkedésben és támogatja őket abban, hogy
a külföldön szerzett tapasztalataikat és nyelvtudásukat itthon
kamatoztathassák.

7. HASZNOS ELÉRHETŐSÉGEK
Családtámogatási ellátások, nemzetközi ügyek
(osztrák vonatkozású ügyek esetében)
Győri Járási Hivatal:
Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom,
Budapest és Pest megyei lakosok ügyeiben
Cím: 9023 Győr, Buda u. 5.
E-mail: hivatal.gyor@gyor.gov.hu
Szombathelyi Járási Hivatal:
Baranya, Bács-Kiskun, Borsod- Abaúj-Zemplén, Békés,
Csongrád, Hajdú-Bihar, Heves, Fejér, Jász-Nagykun-Szolnok,

Nógrád, Somogy, Szabolcs-Szatmár-Bereg,
Tolna, Vas, Veszprém, Zala megyei lakosok ügyeiben
Cím: 9700 Szombathely, Hollán Ernő u. 1.
E-mail: jaras.szombathely@vas.gov.hu
Magyarország Nagykövetsége – Bécs
Cím: Bankgasse 4-6 1010 Wien
Telefon: 537 80 300 (munkaidőben)
E-mail: mission.vie@mfa.gov.hu
Weboldal: becs.mfa.gov.hu
A kiadványban szereplő adatok tájékoztató jellegűek
és nem teljeskörűek.

EURES – Az Európai Foglalkoztatási Mobilitás Portálja:

eures.europa.eu
European Job Days – Európai Állásbörzék:

europeanjobdays.eu
EURES Magyarország hálózat weboldala: eures.munka.hu
E-mail: eures@lab.hu
Facebook: facebook.com/EURESHungary
Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat: nfsz.munka.hu
Virtuális Munkaerőpiac Portál: vmp.munka.hu

Kiadó:
Nemzetgazdasági Minisztérium
Foglalkoztatási Szolgálat Főosztály
EURES Nemzeti Koordinációs Iroda
2017.

MUNKAVÁLLALÁSI
FELTÉTELEK

AUSZTRIA

4. VÉGZETTSÉGEK ELISMERTETÉSE

AUSZTRIA
Terület: 83.871 km²
Főváros: Bécs
Tartományok száma: 9
Népesség: ~ 8,5 millió fő
Beszélt nyelvek: német
Fizető eszköz: Euro

1. BEUTAZÁS, TARTÓZKODÁS,
BEJELENTÉSI KÖTELEZETTSÉG:
Az Európai Unióhoz való csatlakozással a magyar állampolgárok
személyigazolványukkal utazhatnak Ausztriába, útlevélre nincs
szükség. Azoknak a külföldi állampolgároknak, akik munkavállalás
vagy letelepedés céljából utaznak Ausztriába, a beutazást követő
3 napon belül be kell jelentkezniük az illetékes hatóságnál:
• ausztriai lakcím szerinti kerületi önkormányzati hivatal (Magistratisches Bezirksamt) vagy községháza (Gemeindeamt)
• Bécsben: Meldeservice der Magistratischen Bezirksämter
A bejelentkezéshez a következő iratokat
és dokumentumokat kell magával vinnie:
Kitöltött bejelentőlapot („Meldezettel”), amely beszerezhető az
illetékes hivataloknál, egyes anyakönyvi hivatalokban, de letölthető az internetről is:
www.wien.gv.at/verwaltung/meldeservice/meldezettel.html
A bejelentőlapot mind a szállásadónak (tulajdonos, vagy
házfelügyelő) mind a szállást igénybe vevőnek (pl: bérlő) alá kell
írnia és a bejelentő hatóságnál személyesen, vagy meghatalmazott útján le kell adnia, vagy postán fel kell adnia. A bejelentéssel
a személyes adatok bekerülnek a Központi Nyilvántartóba (ZMR),
és több hatóság rendelkezésére állnak. Minden Ausztriában bejelentkezett személynek van egy személyes ZMR-száma, amely a
bejelentkezéssel keletkezett.
További információ: www.help.gv.at (Leben in Österreich)
Hosszabb munkavállalás esetén célszerű osztrák folyószámla nyitása (Girokonto), amely birtokában pénzt vehet fel bankja,
vagy más pénzintézetek automatáiból (ATM), pénzt utalhat át (országon belülre és külföldre egyaránt). A számlanyitás után általában 3–4 nappal postai úton küldik a kész bankkártyát.

2. ÁLLÁSKERESÉS, MUNKAVÁLLALÁS:
A legtöbb ágazatban és szakmában a munkaadó és munkavállaló
a kollektív szerző dés alapján egyezik meg a fizetésről és egyéb
feltételekről. A munkaviszony megszűnése esetén a munkáltató
igazolást ad a foglalkoztatás időtartamáról, a fizetett munkabérről
és a munkaviszony megszűnésének okáról. A kiadott adatlapon
a befizetett adók és tb-járulékok is szerepelnek.
Á lláskeresés céljából érdemes tanulmányozni álláskereséssel foglalkozó internetes oldalakat és álláshirdetéseket
tartalmazó újságokat. A legnagyobb, állásajánlatokat tartalmazó
adatbázissal az alábbi portálok rendelkeznek: www.karriere.at,
www.stepstone.at, www.monster.at
Az Osztrák Munkaerőpiaci Szolgálat (AMS) honlapján különféle szolgáltatások és információk találhatók:
• Job-Room: ezt a szolgáltatást az AMS-nél regisztrált személyek, valamint az ausztriai állásajánlatok iránt érdeklő dők is
igénybe vehetik, tartalmazza az AMS-nél bejelentett összes
ausztriai és határtérségi (Dél Tirol, Svájc) pozíciót. Az álláskeresésben különféle szűrők segítenek, a munkaviszony típusa,
a munkavégzés helye, a munkába lépés napja, szakmacsoport és szakma alapján. További információ: www.ams.at
• Berufsinformationssystem (BIS – szakmainformációs rendszer): a legnagyobb internetes tájékoztató adatbank a szakmákra és végzettségekre vonatkozóan.
További információ: www.ams.at/bis/
• Berufslexika (szakmalexikon): további információ az egyes
szakmákról (a tevékenység jellemzői, alkalmassági követelmények, szakképzési lehetőségek, karrier-lehetőségek,
álláslehetőségek, stb.)
További információ: www.berufslexikon.at
A különböző napilapokban is lehet állások után böngészni,
a legfontosabbak:
Die Wiener Zeitung – www.wienerzeitung.at
Die Presse – www.diepresse.com
Der Kurier – www.kurier.at
Oberösterreichische Nachrichten – www.nachrichten.at
Der Standard – derstandard.at/Karriere
Salzburger Nachrichten – www.salzburg.com
Kleine Zeitung – www.kleine.at
Vorarlberger Nachrichten – www.vn.vol.at
Kronen Zeitung – www.krone.at
Tiroler Tageszeitung – www.tirol.com

A munkavállaláshoz nélkülözhetetlen
a német nyelv megfelelő szintű ismerete.
Az állásközvetítő ügynökségek szinte minden ágazatban
közvetítenek munkavállalókat. Szolgáltatásaik az álláskeresők
számára ingyenesek, a pályázati dokumentumok összeállításához kapcsolódó tanácsadás azonban rendszerint térítésköteles.
Az ausztriai munkaviszony megszűnése esetén, hazatérés
előtt ajánlatos felkeresni a helyi munkaügyi hivatalt, és kérni
a munkaviszony igazolását a PDU1 nyomtatványon, valamint
érdeklődni a munkanélküli ellátás igénybevételének lehetőségéről.
Amennyiben Ausztriában álláskeresési ellátásban részesül,
más tagállamban történő álláskeresésének idejére kérelmezheti járadékának exportját. Utolsó munkavégzésének helye
szerinti tagállam munkaügyi szerve által folyósított ellátását
a PDU2 (korábban E303) nyomtatvánnyal exportálhatja maximum 6 hónapra.

3. TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS, ADÓZÁS:
Ausztria és Magyarország között egyezmény van érvényben
a kettős adóztatás elkerüléséről, amely alapján a megszerzett
jövedelem csak az egyik tagállamban adózik. A munkavégzés
helye szerinti tagállamban adózik a nem önálló munkáért kapott fizetés vagy más hasonló térítés, ha
• a munkavégzés időtartama meghaladja a 183 napot, vagy
• a munkavégzés időtartama kevesebb, mint 183 nap, de
a fizetést a munkavégzés helye szerinti illetőséggel bíró
munkáltató vagy annak telephelye biztosítja.
Hogyan működik a társadalombiztosítá s?
A munkába állást követően a munkáltató köteles a munkavállalót a társadalombiztosítási intézményekhez bejelenteni.
A munkavállaló regisztrációs számot kap, amely alapján a
társadalombiztosító nyilvántartja a biztosítási időszakokat
és a fizetéseket. A társadalombiztosítási járulék összegének
fele a munkavállalót, másik fele pedig a munkaadót terheli.
A munkavállaló részét bruttó béréből visszatartják, és a munkaadó által fizetett járulékkal együtt továbbítják a biztosítóhoz.
A munkavállalónak a következő társadalombiztosítási járulékokat kell befizetnie: egészségbiztosítás, munkanélküli
biztosítás, nyugdíjbiztosítás és ápolásbiztosítás.

Amíg Magyarországon lakóhellyel rendelkezik, és az osztrák
biztosítási rendszerbe be- illetve kilép, a hazai lakóhely szerinti egészségbiztosító felé bejelentési kötelezettséggel tartozik, melynek a biztosítás létrejöttét, illetve megszűnését követő
15 napon belül eleget kell tennie.
Az osztrák egészségbiztosítónál kötelező kijelentkezni, ha valaki hazatér. A külföldi biztosítás megszűnését a kinti biztosító
által kiállított formanyomtatvánnyal vagy hatósági igazolással
szükséges igazolni a magyar hatóság felé.
További információ: www.neak.gov.hu (Lakosságnak » Ellátás
külföldön » Külföldön munkát vállalók bejelentése)
Betegbiztosítá si kártya (E-card)
Mindenki, aki Ausztriában a társadalombiztosítás keretében
betegbiztosítással rendelkezik, személyre szóló kártyát kap.
A kártyán rögzítve van a név, a társadalombiztosítási szám
és a kártyaszám. A kártya hátoldalán található az Európai
Egészségbiztosítási Kártya.
Mennyi adót kell fi zetni?
A jövedelemadó sávok az adóreform következtében a következőképpen alakulnak:
11 000 EUR alatt
0%
11 000 – 18 000 EUR

25%

18 000 – 31 000 EUR

35%

31 000 – 60 000 EUR

42%

60 000 – 90 000 EUR

48%

90 000 – 1 000 000 EUR

50%

1 000 000 EUR fölött

55%

Fontos tudni, hogy a munkaadó a munkába álláskor köteles
bejelenteni az új munkavállalót az illetékes szerveknél.
Ausztriában a férfiaknál nyugdíjkorhatár 65 év, míg a nőknél
60 év.
Az EU/EGT állampolgárok bármely tagállamban jogosultak a
munkaerőpiaci szolgáltatások igénybevételére. A munkaviszony
megszűnése esetén ajánlatos felkeresni a helyi munkaügyi hivatalt, és kérni a munkaviszony igazolását, valamint érdeklő dni
a munkanélküli ellátás igénybevételének lehetőségéről.

