Mit kell tudnia annak, aki
Norvégiában élne, dolgozna?

Norvégia

Terület: 385 199 km²
Főváros: Oslo
Tartományok száma: 5
Népesség: ~ 5,3 millió fő
Beszélt nyelvek: norvég (bokmal, nynorsk)
Fizető eszköz: norvég korona

1. Beutazás, tartózkodás,
bejelentési kötelezettség

Norvégiába személyazonosító igazolvánnyal is lehet utazni,
ugyanakkor ajánlott az érvényes útlevéllel történő beutazás.  
Magyar állampolgárok norvégiai munkavállalásához nem
szükséges munkavállalási engedély. A magyar munkavállalóknak három hónapot meghaladó tartózkodás, illetve
munkavállalás esetén elegendő, ha érkezéskor regisztráltatják
magukat, nem kell tartózkodási engedélyért folyamodniuk.
Amennyiben már rendelkeznek munkaviszonnyal, akkor
is szükséges regisztrálni magukat a selfservice.udi.no/
honlapon és a kinyomtatott űrlapot a lakóhely szerinti norvég
rendőrkapitányságon kell bemutatni, vagy a külföldi munkavállalók
számára létesített ügyfélfogadó hivatalokban. Amennyiben nem
rendelkeznek még munkaviszonnyal, a regisztrációt akkor is el
kell végezni. Hat hónap áll rendelkezésükre állást találni.
Részletes információk a www.udi.no és a www.nav.no weboldalakon találhatók angol nyelven, valamint Norvégia budapesti
nagykövetsége is ad tájékoztatást (www.norvegia.hu).

2. Álláskeresés, munkavállalás
Munkavállalási feltételek
A legtöbb ágazatban és szakmában a munkaadó és a munkavállaló
kollektív szerződés alapján egyezik meg a fizetésről és egyéb
feltételekről. A munkaviszony hosszára vonatkozóan nincsenek
jogszabályi előírások.
Norvégiában nincs meghatározott minimálbér.

A munkavállaláshoz és napi ügyintézéshez elengedhetetlen a jó angol nyelvtudás, de a norvég munkáltatók nagy része megköveteli valamely skandináv nyelv magas szintű ismeretét is. Az állásajánlatoknak bér- és munkafeltételeikben meg kell
egyezni az azonos, vagy hasonló tevékenységet végző norvég
munkavállalóknak nyújtott feltételekkel. A munkaszerződésben a
munkaadó aláírásával igazolja, hogy az adott feltételek a norvég
munkavállalóknak biztosított feltételektől nem térnek el. Munkáltatótól függően 3-6 hónapig terjedhet a próbaidő időtartama.

az álláskeresők rendelkezésére. Munkakörülményekkel, jogszabályokkal kapcsolatos felvilágosítást a www.arbeidstilsynet.
no honlapon találhat.
Az állásközvetítő ügynökségek szinte minden ágazatban közvetítenek munkavállalókat. Szolgáltatásaik az álláskeresők számára ingyenesek, a pályázati dokumentumok
összeállításához kapcsolódó tanácsadás azonban rendszerint
térítésköteles.

Munkavállaláshoz szükséges iratok Norvégiában:
Regisztrációs igazolás  
Amennyiben három hónapnál hosszabb időtartamú a tartózkodás,
kötelezően regisztrálni kell a hatóságoknál.  További információ:
www.udi.no/en/want-to-apply
Személyazonosító szám
Három hónapnál hosszabb tartózkodás esetén ki kell váltani
egy személyi azonosító számot, amely szükséges az esetleges
hatósági azonosításhoz, továbbá számos egyéb dokumentum
kiállításához és bankszámla nyitáshoz is. További információ:
www.skatteetaten.no/en/International-pages
Adókártya  
A munkavállaláshoz szükséges adókártya kiváltása, amely Norvégiában elektronikus formában létezik, elkészültéről az igénylés
után értesítést küldenek.  
További információ: www.skatteetaten.no/en/International-pages
Lakcím bejelentés
Hat hónapnál hosszabb tartózkodás esetén kötelező a lakcím
bejelentés a hatóságoknál.
További információ: www.skatteetaten.no/en/International-pages
A Norvégiában történő munkavállalással kapcsolatos legfontosabb információk megtalálhatók a következő honlapon:
www.nav.no/workinnorway.

3. Adózás, társadalombiztosítás,
Álláskeresési ellátás

Álláskeresés
Álláskeresés céljából érdemes tanulmányozni álláskereséssel
foglalkozó internetes oldalakat és álláshirdetéseket tartalmazó
újságokat.
A magyar állampolgárok is regisztráltathatják magukat
álláskeresőként a norvég állami foglalkoztatási szolgálatnál
(NAV). Elérhetősége: +47 55 55 33 33, www.nav.no . A NAV munkaközvetítő irodáiban megtekinthető a szabad állások jegyzéke,
illetve számítógép, internet, telefon, fax, fénymásoló gépek állnak

Adózás
Norvégia és Magyarország között érvényben levő kettős adóztatás elkerülését célzó egyezmény értelmében a megszerzett
jövedelem után csak az egyik tagállamban adózik. A munkavégzés helye szerinti tagállamban adózik a nem önálló munkáért kapott fizetés vagy más hasonló térítés után, ha
a munkavégzés időtartama meghaladja a 183 napot, vagy
a munkavégzés időtartama kevesebb, mint 183 nap, de a fizetést a munkavégzés helye szerinti illetékeséggel bíró munkáltató vagy annak telephelye biztosítja.

Társadalombiztosítás
A norvég közegészségügyi szolgáltatást a norvég kormány
finanszírozza. Norvégiának valamennyi EU-tagállammal van
viszonossági egészségügyi egyezménye.
A társadalombiztosítási hozzájárulás felső határa a bruttó éves
jövedelem 7,8 %-a.
Amíg Magyarországon lakóhellyel rendelkezik, és a norvég 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.
További információ a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő
weboldalán érhető el: www.neak.gov.hu
(»Lakosságnak »Ellátás külföldön »Külföldön munkát vállalók
bejelentése)
Hazatérés esetén a norvég egészségbiztosítónál kötelező
kijelentkezni. A külföldi biztosítás megszűnését a kinti biztosító által kiállított formanyomtatvánnyal vagy hatósági igazolással szükséges igazolni a magyar hatóság felé.
Norvégiában a nyugdíjkorhatár egységesen 67 év.

Mennyi adót kell fizetni?
Norvégiában a személyi jövedelemadó és a vagyonadó közvetlenül fizetendő adók. A befizetendő adót egyrészt az állam, másrészt a helyi önkormányzatok számára kell befizetni.
A személyi jövedelemadón túlmenően biztosítási járulékot is
kell fizetni a szociális biztosítási rendszer részére, például állami kórházak, gyógyászati kezelések, illetve különböző szociális segélyek finanszírozására.

Egészségügyi ellátás
A norvégiai álláskeresés és a norvég egészségbiztosítási
rendszerben létrejött biztosított jogviszonyt megelőzően a magyar egészségügyi szolgáltatásra jogosult személyek az Európai Egészségbiztosítási Kártyával vehetnek igénybe orvosilag
szükséges egészségügyi szolgáltatásokat.
Norvégiában történő munkavégzés ideje alatt történő hazautazása esetén a norvég egészségbiztosító által kiállított Európai Egészségbiztosítási Kártya biztosítja Magyarországon az
egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságot.

A fizetendő adó összegét jövedelemhez és tartózkodási
időhöz viszonyítva határozzák meg.
Egységes adókulcsok nincsenek.
A munkáltató és a helyi adóügyi iroda biztosít minden lényeges
információt, ami szükséges az adókártya igényléséhez. Az
adóév megegyezik a naptári évvel. Ha valaki kevesebb, mint
hat hónapig él Norvégiában, speciális adószabályok vonatkoznak rá.
További részletes információk a www.skatteetaten.no honlapon
érhetők el.

Álláskeresési ellátás
A norvégiai munkaviszony megszűnése esetén, hazatérés
előtt ajánlatos felkeresni a helyi munkaügyi hivatalt, és kérni
a munkaviszony igazolását az ún. PDU1 nyomtatványon, valamint érdeklődni az álláskeresési ellátás igénybevételének
lehetőségéről.
Amennyiben Norvégiában álláskeresési ellátásban
részesül, más tagállamban történő álláskeresésének idejére
kérelmezheti járadékának exportját. Ha más államban szeretne
állást keresni, mint ahol munkanélküli ellátásban részesül, Ön

dik: „Barneskolen” (6–12 év között, 1–7 osztály), „Ungdomsskolen” (13–15 év között, 8–10 osztály). Ezek után a tanulók
továbbtanulhatnak: a „Videregaende skole”-ban, amely 3–4
évig tart. A felsőfokú képzést egyetemek és főiskolák biztosítják. Eltekintve néhány magán főiskolától, az intézmények
többsége állami, de jelentős működési és szakmai függetlenséget élveznek. Norvégiában hat egyetem, hat szakosított
főiskola, huszonöt állami főiskola, két állami művészeti főiskola,
valamint huszonkilenc magán főiskola működik.  

További Hasznos elérhetőségek

4. Végzettségek elismertetése, Oktatás

5. Lakhatás

Végzettségek elismertetése
Az Európai Unió közösségi jogi szinten kizárólag a szabályozott
szakmák (Regulated professions) gyakorlásáról rendelkezik,
ezek körét azonban minden ország maga határozza meg és
köti bizonyos végzettség vagy képzettség meglétéhez. Ahhoz,
hogy valaki jogosulttá váljon ilyen foglalkozások gyakorlására,
kérnie kell az adott ország illetékes hatóságától bizonyítványa,
oklevele elismerését. Az egyes országok szabályozott szakmáiról az Európai Bizottság honlapján lehet tájékozódni.
(http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/)
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 elismertetése.
A norvég központ elérhetősége: www.nokut.no
Az Oktatási Hivatal Magyar Ekvivalencia és Információs Központja, a magyar ENIC/NARIC iroda az igénylő kérelmére a
magyar bizonyítványokról és oklevelekről (az egészségügyi
képesítéseket és az építész szakképzettséget tanúsító okiratok
kivételével) magyar nyelvű hatósági bizonyítványt állít ki. (www.
oktatas.hu » Képesítések elismertetése)

Lakhatás/szállás
Norvégiában a lakhatási költségek elég magasak. A legmagasabbak az árak Osloban és a nagyobb városokban, míg vidéken
az árak alacsonyabbak. Számos norvég él közös költségű szállásokon (borettslag), ahol a bérleti díjakat, a lakásbiztosítást,
a világítás és a fűtés költségeit megosztják.
Ingatlanközvetítő irodák címei az „Arany Oldalak”-ban találhatók, Eiendomsmeglere címszó alatt. Az albérleteket rendszerint a helyi és az országos sajtóban hirdetik. A nagyobb
újságok albérlethirdetései interneten is megjelennek.  
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), illetve a kiköltözést
három hónappal korábban jelezni kell a bérbeadó felé.  

Magyar Köztársaság Nagykövetsége Osloban
Cím: 0244 Oslo, Sophus Lies gate 3
Telefon: (0047) 22-54-76-40
Ügyeleti telefon: +36 80 36 80 36
Web: www.mfa.gov.hu/emb/oslo

Oktatás
Norvégiában a középfokú szintig a közoktatás ingyenes. A
tankötelezettség 6 éves kortól 15 éves korig tart. Az iskolának
ezt a részét „Grunnskolen”-nek hívják, amely két részre tagoló-

Az EURES a hazatérésben is segít
Egy hosszabb külföldi tartózkodás után a Magyarországra
visszatéréshez is szükséges lehet 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.
Az EURES „Újra Itthon!” című kiadványa gyakorlati ügyintézési tanácsokat ad a hazatérést tervező magyar állampolgároknak.
Letölthető innen:
https://eures.munka.hu/Lapok/eures_allaskeresoknek/eures_
allaskeresoknek_hazaterok.aspx

Általános tájékoztató honlap
www.nav.no/workinnorway/
Álláskeresés
www.nav.no
www.jobsinoslo.com/
www.lifeinnorway.net/jobs/
Adózás
www.skatteetaten.no

A kiadványban szereplő adatok tájékoztató jellegűek
és nem teljes körűek.
Kapcsolatba lépett már az EURES-sel?
Kérdéseire szívesen válaszolunk.
e-mail: eures@lab.hu
Facebook: facebook.com/EURESHungary
További információk
EURES – Az Európai Foglalkoztatási Mobilitás Portálja:
eures.europa.eu
European Job Days – Európai Állásbörzék: europeanjobdays.eu
EURES Magyarország hálózat weboldala: eures.munka.hu
Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat: nfsz.munka.hu
Virtuális Munkaerőpiac Portál: vmp.munka.hu

Kiadó:
Pénzügyminisztérium
Foglalkoztatási Szolgálat Főosztály
EURES Nemzeti Koordinációs Iroda
Pénzügyminisztérium 2018.

Munkavállalási
feltételek

norvégia

bizonyos feltételekkel, korlátozott időre exportálhatja a munkanélküli ellátását. Az az intézmény, amely Önt álláskeresőként
nyilvántartásba vette, ellátja Önt egy ún. PDU2 jelű nyomtatvánnyal, amely lehetővé teszi, hogy exportálja a munkanélküli ellátását. Ön három hónapig (bizonyos feltételek mellett
maximum hat hónapig) lesz jogosult munkanélküli ellátásra,
attól a naptól számítva, amikor már nem áll az Ön által elhagyott állam foglalkoztatási szolgálatának rendelkezésére.
Az ellátást az export alatt az azt megállapító ország folyósítja.

