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A MUNKAVÁLLALÓK SZABAD MOZGÁSA

Az uniós polgárokat megillető négy szabadság egyike a munkavállalók szabad mozgása.
Ez a munkavállalók mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogát, a családtagok beutazáshoz
és tartózkodáshoz való jogát, valamint az uniós polgárok egy másik tagállamban történő
munkavégzéshez, valamint az adott tagállam állampolgáraiéval azonos bánásmódhoz
való jogát foglalja magában. Egyes országokban korlátozások vannak érvényben az
újonnan csatlakozott tagállamok állampolgáraira vonatkozóan. A szociális juttatásokhoz
való hozzáférésre vonatkozó szabályokat jelenleg elsősorban a Bíróság ítélkezési gyakorlata
formálja.

JOGALAP

Az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 3. cikkének (2) bekezdése; az Európai Unió
működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 4. cikke (2) bekezdésének a) pontja, valamint 20., 26. és
45–48. cikke.
Az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és
tartózkodáshoz való jogáról szóló 2004/38/EK irányelv; a munkavállalók Unión belüli szabad
mozgásáról szóló 492/2011/EU rendelet; a szociális biztonsági rendszerek koordinációjáról
szóló 883/04/EK rendelet és annak 987/2009/EK végrehajtási rendelete.
Az Európai Unió Bíróságának ítélkezési gyakorlata.

CÉLKITŰZÉSEK

A munkavállalók szabad mozgása az Európai Unió egyik alapelve, amelyet az EUMSZ
45. cikke is rögzít és amely a munkavállalók alapvető jogai közé tartozik. A foglalkoztatás,
a javadalmazás, valamint az egyéb munka- és foglalkoztatási feltételek tekintetében
magában foglalja a tagállamok munkavállalóinak állampolgárság alapján történő bármely
megkülönböztetésének megszüntetését.

EREDMÉNYEK

Az Eurostat adatai szerint 2014 végén az uniós polgárok 3%-a (15,3 millió személy) lakott
más tagállamban, mint amelynek állampolgára. Egy 2010-es Eurobarométer felmérés szerint
az Unióban a megkérdezettek 10%-a válaszolt úgy, hogy a múltban valamikor külföldön élt és
dolgozott, 17%-uk pedig a jövőben kíván élni a szabad mozgáshoz való joggal.
A. A mozgás szabadságára vonatkozó jelenlegi általános szabályok
A tagállamok minden állampolgára jogosult arra, hogy a belföldi munkavállalókra
alkalmazandó szabályozásoknak megfelelően egy másik tagállamban keressen munkát. A
nemzeti munkaügyi hivataltól – az állampolgárság alapján történő megkülönböztetés nélkül –
a fogadó tagállam állampolgárainak járóval azonos támogatásra jogosult, és joga van ahhoz,
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hogy az álláskereséshez, az állásajánlatra való jelentkezéshez és a felvételhez szükséges
ideig a fogadó tagállamban tartózkodjon. Ez a jog az összes, más tagállamból származó
munkavállalót egyformán megilleti, függetlenül attól, hogy állandó szerződéssel rendelkeznek,
idénymunkások, határt átlépő munkavállalók vagy szolgáltatásokat nyújtanak. A munkavállalók
között például a nyelvi követelmények vonatkozásában nem szabad megkülönböztetést tenni,
amelyek nem léphetik túl az adott állás tekintetében észszerű és szükséges mértéket.
Ezek a szabályok nem vonatkoznak azon kiküldött munkavállalókra, akik nem éltek a szabad
mozgáshoz való jogukkal: helyettük a munkáltatók élnek a szabad szolgáltatásnyújtáshoz
való jogukkal, hogy munkavállalóikat ideiglenesen külföldre küldhessék. A kiküldött
munkavállalókat csupán a munkavállalók kiküldetéséről szóló irányelv (96/71/EK irányelv)
védi, amely a fogadó tagállamban egyes minimális munka- és foglalkoztatási feltételekről
rendelkezik, továbbá a kapcsolódó végrehajtási irányelv (2014/67/EU irányelv), amely
megakadályozza a helyi szolgáltatók árainak leszorítását. Mivel a munkavállalók kiküldetése
tekintetében a tagállamok között nagy eltérések mutatkoznak, a Bizottság 2016. márciusban
javaslatot tett a munkavállalók kiküldetéséről szóló irányelv felülvizsgálatára, beleértve azt a
módosított szempontot, hogy az azonos helyen végzett azonos munkáért azonos javadalmazás
járjon. A szubszidiaritással kapcsolatos aggályok miatt 2016 májusáig tizenegy nemzeti
parlament indította meg a „sárga lapos” eljárást. 2016. júliusban a Bizottság újra megvizsgálta
a felmerült aggályokat, de úgy döntött, hogy fenntartja eredeti javaslatát. A javaslatot jelenleg
a Parlament tárgyalja.
1. A munkavállalók mozgáshoz és tartózkodáshoz való joga
A 2004/38/EK irányelv alapvető jogállásként bevezeti az uniós polgárságot a tagállamok
állampolgárai számára, amikor a szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogukat az EU
területén gyakorolják. Az első három hónapban minden uniós polgár jogosult feltételek és
formaságok nélkül – csupán érvényes személyi igazolvány vagy útlevél birtokában – egy
másik uniós ország területén tartózkodni. Hosszabb időtartam esetén a fogadó tagállam
előírhatja a polgár számára, hogy az országban tartózkodását észszerű és mindenkire egyformán
alkalmazandó időszakon belül vetesse nyilvántartásba.
A migráns munkavállalók három hónapot meghaladó tartózkodása továbbra is bizonyos
feltételekhez van kötve, amelyek az uniós polgár jogállása szerint változnak: a nem
munkavállaló vagy önálló vállalkozó uniós polgár tartózkodási joga attól függ, hogy
rendelkezik-e elegendő forrással ahhoz, hogy ne jelentsen terhet a fogadó tagállam szociális
segítségnyújtási rendszerére, továbbá rendelkezik-e betegbiztosítással. Az uniós polgárok
a fogadó tagállamban való ötéves folyamatos, jogszerű tartózkodást követően huzamos
tartózkodási jogot szereznek.
A 2004/38/EK irányelv a családegyesítés tekintetében módosította az 1612/68/EGK rendeletet,
és kiterjesztette a „családtag” fogalmát (amely korábban a házastársra, a 21. évüket be
nem töltött egyenes ági leszármazottakra vagy eltartott gyermekekre, valamint a felmenő
egyenes ági, eltartott rokonokra korlátozódott) a regisztrált élettársra is, ha a fogadó tagállam
jogszabályai a regisztrált élettársi kapcsolatot a házassággal egyenértékűnek tekintik. A
munkavállaló e családtagjainak állampolgárságuktól függetlenül joguk van ahhoz, hogy
ugyanabban az országban tartózkodjanak.
2. Foglalkoztatás
Azok a munkavállalók, akik egy másik tagállam állampolgárai, a fogadó tagállam területén
a munkakörülmények és a foglalkoztatási feltételek vonatkozásában állampolgárságuk miatt
nem részesülhetnek a hazai munkavállalókétól eltérő bánásmódban. Ez különösen érvényes a
munkaerő-felvétellel, az elbocsátással és a javadalmazással kapcsolatos kérdésekre, valamint a
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szakmai továbbképzésre és átképzésre. A tagállamok más tagállamban dolgozó állampolgárai
a belföldi munkavállalókéval azonos szociális ellátásban és adókedvezményekben részesülnek,
ugyanolyan feltételekkel juthatnak lakáshoz, és egyenlő bánásmódra jogosultak a szakszervezeti
jogok gyakorlását illetően.
A munkaviszony megszűnését követően a fogadó országban való tartózkodás jogáról a 2004/38/
EK irányelv rendelkezik. Az álláskeresők feltételek teljesítése nélkül jogosultak hat hónapot
meghaladó ideig (az Európai Bíróság C-292/89. sz. Antonissen-ügyben hozott ítélete) a
fogadó tagállamban tartózkodni, amennyiben ott továbbra is állást keresnek, és „tényleges
esélyük” van a munkához jutásra; ezen időszak alatt nem lehet őket kiutasítani az országból.
A fogadó tagállamon belüli huzamos tartózkodáshoz való jog megszerzését követően az
uniós polgároknak semmilyen feltételnek nem kell eleget tenniük (nem kell például elegendő
anyagi forrással rendelkezniük), szükség esetén azonban a belföldi állampolgárokhoz hasonlóan
szociális támogatásért folyamodhatnak.
Az európai uniós polgárság bevezetése óta az Európai Bíróság a szociális juttatásokhoz
való hozzáférést kiterjesztette a más tagállamban lakóhellyel rendelkező uniós polgárokra
(a C-184/99. sz. Grzelczyk-ügyben és a C-224/98. sz. D'Hoop-ügyben hozott ítélet). A
pályakezdő álláskeresők státusza jelenleg élénk vita tárgyát képezi, mivel nem rendelkeznek
munkavállalói státusszal is. A C-138/02. számú Collins-, és a C-22/08. számú Vatsouras-
ügyben hozott ítéletében a Bíróság megállapította, hogy az uniós polgároknak joguk
van a munkakeresők munkaerőpiacra jutását elősegítő pénzügyi juttatáshoz való egyenlő
hozzáférésre; következésképpen az ilyen juttatás nem tekinthető „szociális ellátásnak”,
amelyhez a hozzáférést a 2004/38/EK irányelv kizárja. Mindazonáltal a tagállamok előírhatják
az álláskereső és az adott ország munkaerőpiaca közötti valós kapcsolatot. A Bíróság tovább
pontosította a korábban alkalmazott munkavállalók helyzetét az Alimanovic-ügyben hozott
ítéletében (C-67/14). Az érintett személyek dolgoztak, és ennek megfelelően a munkanélkülivé
válást követően további hat hónapig megtartották munkavállalói jogállásukat (az irányelv
7. cikk (3) bekezdésének c) pontja). A Bíróság azonban úgy ítélte meg, hogy a határidő lejártát
követően az uniós polgárok csak akkor követelhetik meg az adott állam állampolgáraival
egyenlő bánásmódot – és így a szociális ellátáshoz való hozzáférést –, ha tartózkodási
helyük az érintett tagállamban megfelel az irányelv feltételeinek. Bár az irányelv 14 cikke
(4) bekezdésének b) pontja mindaddig tiltja a munkanélküli uniós polgárok kiutasítását, amíg
állást keresnek, ugyanakkor a 24. cikk (2) bekezdése kifejezetten lehetővé teszi a tagállamok
számára, hogy megtagadják a szociális ellátás biztosítását azon uniós polgároktól, akiknek
tartózkodási joga kizárólag a kiutasítás megtiltására vonatkozó rendelkezésen alapul. A Bíróság
továbbá megállapította, hogy – ellentétben a kiutasításra vonatkozó határozatokkal, amelyek
esetében az érintett uniós polgár egyedi helyzetét figyelembe kell venni – nincs egyéni
értékelésre szükség, ha a szociális ellátáshoz való hozzáférésről van szó.
Ezzel szemben a gazdaságilag inaktív uniós polgárok segélyben részesítése függhet jogszerű
tartózkodásuktól – ami már önmagában is elegendő pénzügyi eszközt feltételez. A Bíróság
azonban a Brey-ügyben hozott ítéletében (C-140/12) megállapította, hogy a juttatás kérelmezése
önmagában nem elegendő annak bizonyítására, hogy az adott személy nem önfenntartó, és az
egyes esetek egyedi körülményeinek mérlegelésére van szükség akkor, amikor megvizsgálják,
hogy egy juttatás megítélése mekkora terhet róna a nemzeti szociális ellátórendszerre. A Bíróság
a Brey-ügyben megerősítette a Trojani-ügy (C-456/02) ítélkezési gyakorlatát, miszerint ha egy
gazdaságilag inaktív uniós polgárt nem toloncolnak ki az országból, úgy a szociális juttatások
tekintetében az egyenlő bánásmódhoz való joga sértetlen marad. Az utóbbi időben azonban
a Bíróság ezen ítélkezési gyakorlattól jelentős mértékben eltért, amikor elutasította egy olyan
inaktív uniós polgár juttatásokra való jogosultságát, aki a fogadó tagállam területére kizárólag
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juttatások kérelmezése céljából érkezett (C-333/13. sz. Dano-ügy): a Bíróság úgy vélte, hogy
az egyenlő bánásmódhoz való jog, amely magában foglalná a juttatásokra való jogosultságot is,
a 2004/38/EK irányelv szerinti jogszerű tartózkodást feltételez, amellyel a felperes – elegendő
pénzeszköz hiánya miatt – nem rendelkezett. A Bíróság 2016-ban megerősítette az ítélkezési
gyakorlat precedensét (C-308/14. sz. Bizottság kontra Egyesült Királyság ügy), fenntartva
azon véleményét, hogy semmi akadálya, hogy a szociális ellátások gazdaságilag inaktív
uniós polgároknak történő nyújtása ahhoz a követelményhez legyen kötve, hogy az érintettek
teljesítsék a fogadó tagállam területén való jogszerű tartózkodáshoz való jog biztosításához
előírt feltételeket.
Ezáltal a Bíróság úgy tűnik, hogy lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy megtagadják a
szociális juttatásokhoz való egyenlő hozzáférést akkor is, ha nem ér véget az inaktív uniós
polgár jogszerű tartózkodása. Ez az új megközelítés a fogadó tagállamban veszélyeztetheti a
társadalmi kohéziót, mivel létrehozza az uniós polgárok azon alosztályát, akiket ugyan nem lehet
kiutasítani, de az adott tagállam ugyanilyen helyzetű állampolgárai számára biztosított szociális
ellátás nélkül kell élniük. Tekintettel arra, hogy a jogszabályokat a Bíróság ily módon alakítja,
a Bizottság a szociális biztonsági rendszerek koordinálására vonatkozó szabályok módosítására
irányuló javaslatában a külföldre költöző inaktív uniós polgárok jogainak tisztázását javasolja
(5.10.4.).
Végezetül az irányelv 35. cikke kifejezetten lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy joggal
való visszaélés vagy csalás esetén visszavonják az irányelv alapján megítélt bármely jogot.
B. A mozgás szabadságára vonatkozó korlátozások
A szerződés lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy közrendi, közbiztonsági vagy
közegészségügyi okok alapján megtagadják egy uniós polgártól a belépéshez vagy
tartózkodáshoz való jogot. Az ilyen intézkedéseket az adott egyén személyes magatartására
alapozva kell meghozni, amelynek kellően súlyos és tényleges veszélyt kell jelentenie az állam
alapvető érdekeire nézve. E tekintetben a 2004/38/EK irányelv több eljárási biztosítékról is
rendelkezik.
Az EUMSZ 45. cikkének (4) bekezdése értelmében a munkavállalók szabad mozgása nem
vonatkozik a közszolgálatban történő foglalkoztatásra, jóllehet ezt az eltérést az Európai
Bíróság igen korlátozóan értelmezi, ennélfogva csak azok az álláshelyek korlátozhatók a saját
állampolgárokra, amelyek a közhatalom gyakorlását és az érintett állam általános érdekének
megóvását (így például az állam bel- vagy külbiztonságát) érintik.
Az új tagállamok csatlakozását követő átmeneti időszakban bizonyos feltételek alkalmazhatók
a munkavállalók e tagállamokból, e tagállamokba és e tagállamok között történő szabad
mozgásának korlátozása érdekében. Ezek a korlátozások nem érintik a külföldre utazást
és az önálló vállalkozói tevékenységet, és tagállamonként eltérőek lehetnek. A Bulgária és
Románia 2007. évi csatlakozását követően alkalmazott átmeneti időszak 2014. január 1-jén
véget ért. Jelenleg a horvát állampolgárokra vonatkozóan van érvényben átmeneti időszak,
amely legfeljebb 2020 júliusáig alkalmazható.
C. A mozgás szabadságát ösztönző intézkedések
Alapelvként bármely uniós állampolgárnak szabadon kell tudnia gyakorolni szakmáját bármely
tagállamban. Ezen elv gyakorlati végrehajtását azonban gyakran veszélyeztetik a bizonyos
szakmákhoz a fogadó tagállamban való hozzáférésre vonatkozó nemzeti követelmények.
A szakmai képesítések elismerésének rendszerét a munkaerőpiacok rugalmasabbá tételének
elősegítése, valamint a képesítések automatikusabb elismerésének ösztönzése érdekében
megreformálták. A szakmai képesítések elismeréséről szóló, a 2013/55/EU irányelvvel

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/hu/FTU_5.10.4.pdf
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korszerűsített 2005/36/EK irányelv 15 meglévő irányelvet foglal egységes szerkezetbe és tesz
naprakésszé, felölelve szinte az összes elismerési szabályt (3.1.5.), és olyan innovatív elemeket
vezet be, mint az európai szakmai kártya, valamint a szabályozott szakmák kölcsönös értékelése.
Az EURES (Európai Foglalkoztatási Hálózat) a Bizottság, az EGT-országok foglalkoztatási
szolgálatai és más partnerszervezetek, valamint Svájc közötti együttműködési hálózat (lásd
5.10.3.). A (korábbi 492/201/EU rendeletet felváltó) (EU)2016/589 rendelettel az EURES 2016-
tól tovább javította digitális platformján az önkiszolgáló eszközöket, hogy valóban egy egész
Európára kiterjedő foglalkoztatási mobilitás portállá váljon, amely az álláskeresők készségeinek
és az állásajánlatok automatizált megfeleltetését végzi el. A tagállamok feladata most az, hogy
az EURES-portálon elérhetővé tegyék a nemzeti szinten közzétett összes állásajánlatot és
álláspályázatot, valamint hogy a portál általános tájékoztatást nyújtson a rendeltetési ország élet-
és munkakörülményeiről, ezen belül a nyelvtanfolyamokról is, valamint biztosítsa a célzottabb,
személyre szabott karrier- és munkaerő-toborzási tanácsadást. Emellett a hálózatba jobban be
kell vonnia a szociális partnereket és fokozottabb támogatást kell nyújtania a határokon átnyúló
partnerségek számára.
Az Európai Unió komoly erőfeszítéseket tett annak érdekében, hogy a munkavállalói mobilitás
szempontjából kedvező körülményeket teremtsen. Ezek közé tartozik például:
— az európai egészségbiztosítási kártya és a határokon átnyúló egészségügyi ellátásról szóló

irányelv;

— a szociális biztonsági rendszereknek a 883/2004/EK rendeletnek és a 987/2009/EK
végrehajtási rendeletnek köszönhető összehangolása (5.10.4.);

— 2014. áprilisban a munkavállalók tagállamok közötti mobilitásának a kiegészítő
nyugdíjjogosultságok megszerzésének és megtartásának javításával történő növelésére
vonatkozó minimumkövetelményekről szóló 2014/50/EU irányelv elfogadása;

— a munkavállalók szabad mozgásával összefüggésben a munkavállalóknak biztosított
jogok gyakorlását megkönnyítő intézkedésekről szóló 2014/54/EU irányelv 2014. áprilisi
elfogadása, amely kifejezetten rendelkezik a megkülönböztetést elszenvedő
munkavállalók új jogorvoslati eszközeiről.

AZ EURÓPAI PARLAMENT SZEREPE

Az Európai Parlament úgy véli, hogy minden foglalkoztatással kapcsolatos kérdés az EU
fő prioritásai közé tartozik, és mindig is hangsúlyozta, hogy az Európai Uniónak és
tagállamainak össze kell hangolniuk ezzel kapcsolatos erőfeszítéseiket, és elő kell mozdítaniuk
a munkavállalók szabad mozgását mint a kiteljesedett belső piac egyik célkitűzését. Az Európai
Parlament dinamikus szerepet tölt be a belső piac létrehozásában és fejlesztésében, és mindig
energikusan támogatta a Bizottság e téren tett erőfeszítéseit.
„A szabad mozgáshoz való alapvető jog tiszteletben tartásáról az Unióban” című,
2014. január 16-i állásfoglalásában a Parlament arra emlékeztetett, hogy a munkavállalás
céljából való szabad mozgáshoz való jogot nem lehet a társadalombiztosítási rendszerekkel való
visszaélésekkel társítani (lásd a Bíróság C-413/01. sz. Ninni-Orasche-ügyben hozott ítéletét),
továbbá felszólította a tagállamokat, hogy tartózkodjanak minden olyan fellépéstől, amely
befolyásolhatja a szabad mozgáshoz való jogot.
A szociális biztonsági rendszerek koordinálását illetően a Parlament a mindenki számára
elérhető szociális védelemről szóló, 2014. januári állásfoglalásában felszólította a Bizottságot,
hogy vizsgálja felül a szociális biztonsági rendszerekre vonatkozó jogszabályokat, és kövesse

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/hu/FTU_3.1.5.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/hu/FTU_5.10.3.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/hu/FTU_5.10.4.pdf
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nyomon azok végrehajtását és összehangolását az uniós migráns munkavállalók ellátásokra való
jogosultságának megóvása érdekében.
Marion Schmid-Drüner
06/2017
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