UCHÁDZANIE
SA O ZAMESTNANIE
V PRIHRANIČNOM REGIÓNE
PRED ODCHODOM…

Ak dostanete pracovnú ponuku, ešte pred podpísaním pracovnej
zmluvy preverte budúceho zamestnávateľa.

Pracovnú ponuku príjmite len z dôveryhodných zdrojov. Majte na
pamäti, že pracovná ponuka, ktorá sa Vám vzdá priveľmi lukratívna, zväčša nie je pravdivá. Na hľadanie zamestnania využite sieť
EURES.

Váltsa ki az ingyenes Európai Egészségbiztosítási Kártyát és
a külföldi társadalombiztosítási rendszerbe történő bejelentkezésig
a sürgősségi ellátása biztosítva lesz.

INFORMAČNÝ LETÁK PRE SLOVENSKO-MAĎARSKÝCH

Nikdy neplaťte sprostredkovateľským agentúram za sprostredkovanie práce, za registráciu alebo iné poplatky! Súkromné sprostredkovateľské agentúry v Maďarsku a na Slovensku nemôžu od nezamestnaných pýtať poplatky za registráciu, či za sprostredkovanie
zamestnania.

Soha ne fizessen magánközvetítőnek közvetítési, regisztrációs
vagy egyéb díjat! Magyarországon és Szlovákiában a magán-munkaközvetítő a tevékenységéért az álláskeresővel szemben díjat, költséget nem számolhat fel.

Ak ste sa rozhodli ísť pracovať do zahraničia, pred vycestovaním
sa informujte o pracovných a životných podmienkach danej krajiny.

CEZHRANIČNÝCH PRACOVNÍKOV

O CEZHRANIČNOM PARTNERSTVE EURES-T DANUBIUS
Milý čitateľ, v rukách držíte informačný leták cezhraničného partnestva
EURES-T Danubius pre cezhraničných pracovníkov.
Cezhraničné partnerstvo vzniklo z dôvodu uľahčenia mobility a riešenia problémov týkajúcich sa zamestnanosti na oboch brehoch Dunaja.
V tejto lokalite je cezhraničná migrácia výrazná, občania, ktorí bývajú
v jednom štáte a v druhom pracujú, sa často stretávajú s administratívnymi, právnymi a daňovými prekážkami spojenými s ich pracovnou mobilitou. Práve im by sme chceli pomôcť zhrnutím najdôležitejších informácií
v tomto letáku, ktoré uľahčia uchádzanie sa o zamestnanie v susednom
štáte.

Mindenképpen javasolt egy EURES tanácsadó felkeresése
a munkaügyi szervezetnél, aki személyre szabott tájékoztatást
nyújt.
Ha kap egy állásajánlatot, még a szerződés megkötése előtt próbálja a leendő munkaadóját ellenőrizni.

Vyžiadajte si Európsky preukaz zdravotného poistenia, ktorý
Vám zabezpečí poskytnutie potrebnej zdravotnej starostlivosti v prípade núdze, kým sa uskutoční Vaša registrácia v zahraničnom systéme sociálneho zabezpečenia.

EURES-T DANUBIUS HATÁRMENTI TÁRSULÁSRÓL

MIELŐTT ELINDUL…

TÁJÉKOZTATÓ SZLOVÁK-MAGYAR

Naše aktivity: vydávanie informačných publikácií, organizovanie búrz
práce a vzdelávania, realizácia iných podujatí, osobné poradenstvo v oblasti pracovného práva prostredníctvom EURES poradcov, uskutočnenie
náboru pracovných síl pre zamestnávateľov, právne poradenstvo.
Prevádzkujeme aj internetovú stránku, na ktorej nájdu záujemcovia
najaktuálnejšie informácie.
Viac: www.eures-t-danubius.eu

Tevékenységeink: tájékoztató kiadványok megjelentetése, állás- és
képzési börzék szervezése, egyéb rendezvények tartása, személyes
munkavállalási tanácsadás határmenti EURES tanácsadók közreműködésével, munkáltatók részére toborzás szervezése, jogi tanácsadás.
Internetes portált is üzemeltetünk, ahol a legfrissebb információkkal
találkozhatnak az érdeklődők.
Bővebben: www.eures-t-danubius.eu
A térségben jelentős mértékű a határmenti ingázás, így azok a munkavállalók, akik egy másik tagállamban dolgoznak eltérő jogi, adózási és
adminisztrációs akadályokba ütközhetnek. Nekik szeretnénk segíteni
e kiadvánnyal, összegyűjtve azokat a legfontosabb információkat, amelyek megkönnyítik a határmenti munkavállalást.
Az EURES-T Danubius Határmenti Társulás határmenti ingázóknak
szóló tájékoztatóját tartja a kezében a Kedves Olvasó.
A határmenti társulás a Duna menti régióban a határ két oldalán jelentkező időszakos vagy állandó foglalkoztatási problémák megoldása
érdekében jött létre, elsődleges célja a határon átnyúló foglalkoztatási
mobilitás elősegítése.

Állásajánlatokat csak megbízható forrásból fogadjon el. Tartsa
szem előtt, hogy ami túl szép ahhoz, hogy igaz legyen, az többnyire
nem is az. Használja az EURES hálózatot álláskeresésre.
Ha megfogalmazódott Önben az elhatározás, hogy külföldön szerezzen munkatapasztalatot, elutazás előtt tájékozódjon a kiválasztott
ország élet- és munkakörülményeiről.

HATÁR MENTI MUNKAVÁLLALÓK RÉSZÉRE

MUNKAVÁLLALÁS
A HATÁR MENTÉN

Odporúčame Vám vyhladať EURES poradcu na úrade práce,
ktorý Vám poskytne na mieru šité informácie.

Vállalkozás indítása a szomszéd tagállamban:
- Szlovákiában a Regionális Tanácsadási és Információs Központ
(Regionálne poradenské a informačné centrum - RPIC),
- Magyarországon a Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány
segít.
Ugyanolyan jogok és kötelezettségek illetik meg, mint az adott
tagállam polgárait. Ha azt tapasztalja, hogy munkáltatója nem tartja
be a jogszabályokat, akkor:
- Magyarországon az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőséghez fordulhat,
- Szlovákiában a Munkaügyi Főfelügyelőséghez (Národný inspektorát práce).
Ha létrejött a munkaszerződés, akkor ezt tagállamában jelezni kell
a megfelelő hatóságoknál: egészségbiztosítónál, egészségbiztosítási pénztárnál, a munka-, szociális és családügyi hivatalnál.
Fontos, hogy írásbeli munkaszerződés legyen, melyben rögzítik
a személyi alapbért, a munkakört és a munkavégzés helyét.
Sem Magyarországon, sem Szlovákiában nem kell munkavállalási engedély az ingázók részére, de legális csak akkor lesz
a munkavállalás, ha a munkáltató bejelenti a különböző hatóságoknál (adó, társadalombiztosítás, szociális intézmények).
Az első lépés a megfelelő állásajánlat megtalálása, kiválasztása. Az
alábbi honlapokon megbízható állásokat talál: www.eures.europa.eu,
www.eures.hu, www.eures.sk, www.munka.hu, www.upsvar.sk
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ZAMESTNANIE, HĽADANIE PRÁCE
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V PRIHRANIČNOM REGIÓNE

Prvým krokom je nájdenie a výber vhodnej pracovnej ponuky.
Na nižšie uvedených webstránkach nájdete dôveryhodné pracovné ponuky: www.eures.europa.eu, www.eures.hu, www.eures.sk,
www.munka.hu, www.upsvar.sk
Cezhraniční pracovníci nepotrebujú pracovné povolenie v Maďarsku, ani na Slovensku, ale zamestnanie (pracovný pomer) bude
len vtedy legálne, ak zamestnávateľ zaregistruje zamestnanca v systéme štátnych orgánov (Daňový úrad, Sociálna poisťovňa, sociálne
ištitúcie).
Je dôležité, aby pracovná zmluva mala písomnú formu a musí obsahovať nasledovné náležitosti: výšku základnej mzdy, druh práce
– pracovnú náplň a miesto výkonu práce.
Ak bola uzavretá pracovná zmluva, túto skutočnosť je potrebné nahlásiť na príslušných úradoch, a to v zdravotnej poisťovni, v Sociálnej
poisťovni, na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny.
Máte tie isté práva a povinnosti, ako občania daného členského
štátu. Ak zistíte, že Váš zamestnávateľ nedodržiava príslušné právne
predpisy, môžete sa obrátiť na išpektorát práce:
- v Maďarsku – na Národnú bezpečnosť práce a inšpektorát práce
(Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség),
- na Slovensku – na Národný inšpektorát práce.
Začatie podnikania v susednom členskom štáte:
- na Slovensku Vám poradí Regionálne poradenské a informačné
centrum (RPIC),
- v Maďarsku sa môžete obrátiť na Regionális Vállalkozásfejlesztési
Alapítvány (Nadáciu pre podporu a rozvoj podnikania).
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