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Osztrák-magyar gazdasági kapcsolatokOsztrák-magyar gazdasági kapcsolatok

 Hagyományosan jó és kiegyensúlyozott gazdasági együttműködés, komplementaritás;

 Földrajzi közelség, hasonló üzleti kultúra;

 Az együttműködés valamennyi üzletágra jellemző, de kiemelten:

 Építőipar

 Fémipar, gépipar

 Szolgáltatások

 Kereskedelem

 Magyar cégek alapítása a turizmus és a vendéglátóipar területén jellemző

 Magyarország számára Ausztria a harmadik legfontosabb kereskedelmi partner, mintegy 3.000 osztrák 
vállalat 70.000 munkavállalót foglalkoztat Magyarországon.
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Ausztria, mint vállalkozási környezet 
jellemzői
Ausztria, mint vállalkozási környezet 
jellemzői

 Gazdasági, jogi stabilitás és kiszámíthatóság;

 Hagyományosan erős érdekképviseletek;

 Kötelező kamarai tagság (területi és ágazati alapon);

 Szigorú szabályozás (iparűzés, ágazati kollektív szerződések);

 Erős KKV és családi vállalati szegmens;

 Erős piacvédelem

 Kiváló tájékoztató rendszerek;

 Vállalatalapítás, fiatal vállalkozók ösztönzése;

 Gazdasági, jogi stabilitás és kiszámíthatóság;

 Hagyományosan erős érdekképviseletek;

 Kötelező kamarai tagság (területi és ágazati alapon);

 Szigorú szabályozás (iparűzés, ágazati kollektív szerződések);

 Erős KKV és családi vállalati szegmens;

 Erős piacvédelem

 Kiváló tájékoztató rendszerek;

 Vállalatalapítás, fiatal vállalkozók ösztönzése;



A határon átnyúló szolgáltatásnyújtás adminisztratív 
szabályozása
A határon átnyúló szolgáltatásnyújtás adminisztratív 
szabályozása

 Szabad szolgáltatásnyújtás, aki saját tagállamában jogosultan folytat vállalkozói 
tevékenységet ezt bármelyik más tagállamban folytathatja, az adott tevékenységre 
vonatkozó fogadó tagállam szabályozása szerint: Ausztria – IPARŰZÉSI SZABÁLYOZÁS!

 A küldő tagállam kiküldött munkavállalói nem okozhatnak a fogadó tagállamban 
munkaerő-piaci, és szociális feszültségeket. Ausztria – Osztrák ágazati kollektív 
szerződésben foglalt minimálbér alkalmazása! 
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Iparűzési szabályozásIparűzési szabályozás

 Osztrák szabályozás – „Gewerbeordnung 1994” – Iparűzési rendelet 

 „reglementierte Gewerbe” és freie Gewerbe elhatárolása

 75 szabályozott tevékenység esetén a szolgáltatásnyújtás előzetes bejelentést követően 
végezhető (ÉPÍTŐIPAR IS IDE TARTOZIK!)

 https://www.bmdw.gv.at/Services/Publikationen/Liste-reglementierter-Gewerbe.html
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Szabályozott tevékenység esetén 
szolgáltatásnyújtás bejelentése
Szabályozott tevékenység esetén 
szolgáltatásnyújtás bejelentése

 Szolgáltatásnyújtás bejelentése („Dienstleistungsanzeige”) az Osztrák Gazdasági 
Minisztériumnál az alábbi igazolások (és hiteles fordításuk) mellékelésével:

 1 évnél régebben bejegyzett cég esetén: a cég székhelye szerint illetékes kereskedelmi és 
iparkamara által kiállított (magyar és német nyelvű) igazolás;

 1 évnél nem régebben bejegyzett cég esetén: magyar vállalkozás működésének igazolása (3 
hónapnál nem régebbi aktuális cégkivonat, kivonat az egyéni vállalkozók nyilvántartásából) 
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Szolgáltatásnyújtás bejelentéseSzolgáltatásnyújtás bejelentése

 Első bejelentéshez használatos link: 
https://www3.formularservice.gv.at/formularserver/user/formular.aspx?pid=36a1bcc7d63b45ab
b85eb72c4438bc57&pn=B9a4dd002eee0493fb2a025e223d78e4a

 A formanyomtatványon lényeges formai követelmény a felsorolt szakmák esetén az osztrák 
megnevezések használata (érdemes a magyar igazolások fordításkor is ezeket alkalmazni)

 Az Osztrák Gazdasági Minisztérium (BMWFW) pozitív határozatát követően a vállalkozást az 
adott tevékenység megnevezésével felveszi az interneten is hozzáférhető  Szolgáltatók 
Nyilvántartásába („Dienstleisterregister”) 

 Ügyintézési határidő: 30 nap, 

 Szolgáltatásnyújtás bejelentés érvényessége – 1év, a szolgáltatás a határozat keltétől 
végezhető! (évente hosszabbítható a következő űrlap kitöltésével: 
file:///C:/Users/NTefner/Downloads/NEU_Formular_Erneuerung_01012019.pdf
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A határon átnyúló szolgáltatás keretében 
történő munkavégzés bejelentése
A határon átnyúló szolgáltatás keretében 
történő munkavégzés bejelentése

 A legfontosabb információk itt találhatók: 
https://www.entsendeplattform.at/cms/Z04/Z04_15.0/kezdolap

 Valamennyi gazdasági ágazatban a kiküldött, vagy munkaerő kölcsönzés keretében 
foglalkoztatott munkavállalókat a munkavégzés megkezdése előtt be kell jelenteni. 

 Az erre a célra rendszeresített formanyomtatvány a ZKO 3 (ZKO3a) nyomtatvány: 
https://www4.formularservice.gv.at/formularserver/user/formular.aspx?pid=fe66cedb506e495c9
4b3e826701443e5&pn=B461f73088ab946fe9bd1d1cce573d81a&lang=hu

 A munkaerőkölcsönzés esetén ez a ZKO 4: 
https://www3.formularservice.gv.at/formularserver/user/formular.aspx?pid=cc0245e96e3145f28
adeacc34a476f8d&pn=B8c0a8778f0824d4d886b1e6697edbb4b&lang=hu

 A ZKO3 nyomtatvány, valamint annak mellékletei azokat az információkat tartalmazzák, 
amelyek alapján az osztrák hatóságok ellenőrizni fogják, hogy a külföldi munkavállaló az osztrák 
munkavállalóval azonos feltételekkel kerül-e foglalkoztatásra (A1 igazolás, munkabérre 
vonatkozó dokumentum, stb.)

 A legfontosabb információk itt találhatók: 
https://www.entsendeplattform.at/cms/Z04/Z04_15.0/kezdolap

 Valamennyi gazdasági ágazatban a kiküldött, vagy munkaerő kölcsönzés keretében 
foglalkoztatott munkavállalókat a munkavégzés megkezdése előtt be kell jelenteni. 

 Az erre a célra rendszeresített formanyomtatvány a ZKO 3 (ZKO3a) nyomtatvány: 
https://www4.formularservice.gv.at/formularserver/user/formular.aspx?pid=fe66cedb506e495c9
4b3e826701443e5&pn=B461f73088ab946fe9bd1d1cce573d81a&lang=hu
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Legfontosabb változások a korábbi 
szabályozáshoz képest I.
Legfontosabb változások a korábbi 
szabályozáshoz képest I.

 1. Bejelentéssel kapcsolatos változások:

 Keretbejelentés: az építőipari ágazat kivételével minden olyan, 6 hónapon belüli kiküldetés vagy 
kikölcsönzés, amely ugyanahhoz az ausztriai megbízóhoz kapcsolódik, erre a 6 hónapra vonatkozóan 
egyetlen „keretbejelentésben” jelenthető be. Az online formanyomtatványon a „Rahmenmeldung” 
(„Keretbejelentés”) négyzetet kell bejelölni.

 Gyűjtőbejelentés: Minden olyan, 1 héten belüli kiküldetés vagy kikölcsönzés, amely különböző ausztriai 
megbízókkal hasonló szolgáltatásokhoz kapcsolódik, az erre a hétre vonatkozóan egyetlen 
„gyűjtőbejelentésben" jelenthető be. A megbízók listáját csatolni kell az online formanyomtatványhoz. A 
formanyomtatvány végén, az „Anmerkungen” („Megjegyzések”) alatt fel kell tüntetni, hogy a 
bejelentésre gyűjtőbejelentés keretében kerül sor.

 Változások bejelentése: 
https://www3.formularservice.gv.at/formularserver/user/formular.aspx?pid=cc0245e96e3145f28adeacc
34a476f8d&pn=B80fbd1999ae340d3b47309bf5e38b49d&lang=hu
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 Gyűjtőbejelentés: Minden olyan, 1 héten belüli kiküldetés vagy kikölcsönzés, amely különböző ausztriai 
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A kiküldött munkavállaló bérezéseA kiküldött munkavállaló bérezése

 A ZKO 3 nyomtatványon nyilatkozni kell, arról is, hogy a kiküldött munkavállaló a kiküldetés 
idejére milyen bérezésben részesül. Az itt megadott bérnek el kell érnie az osztrák ágazati 
kollektív szerződésben az adott munkavállaló besorolásának megfelelő minimálbért ( 
magyar bér + kiküldetési díjazás).

 Az érvényes minimálbérek ágazati kollektív szerződésekben találhatók: 
www.kollektivvertrag.at 

 A bérszámfejtést a magyar adózási és járulékfizetési szabályok szerint kell elvégezni.
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A munkavégzés helyszínén tartandó 
dokumentumok
A munkavégzés helyszínén tartandó 
dokumentumok

 A1-es igazolás – (változott!!! Elfogadnak olyan igazolást, amelyből kiderül, hogy a munkavállaló után másik országban fizetik az adókat és a 
járulékokat)

 A kiküldetés bejelentésének (ZKO3, ZKO3a) másolata;

 Munkaszerződés, vagy annak lényeges tartalmi elemeit tartalmazó dokumentum

 A munkabérrel kapcsolatos dokumentumok:(előtte tájékozódni, hogy mit fogadnak el bérezés igazolására alkalmas dokumentumnak!);

 Bérbesorolás

 Díjazás összetételére vonatkozó dokumentum (pótlékok, stb.)

 Bérkifizetési igazolások

 Munkaidő-nyilvántartások;

 Ha a munkaadó nem Magyarországon (vagy EU tagállamban) bejegyzett cég, akkor a lista más igazolásokkal is kiegészül.

 Változott!!!: Német, angol nyelv elfogadott, elfogadják a nem hitelesített fordítást is!

 Újdonság: Keretbejelentés esetén a dokumentumokat akkor is a helyszínen elérhetővé kell tenni, ha a munkavállaló nem tartózkodik Ausztriában

 Az ellenőrző szervek a kiküldetés vagy kikölcsönzés végét követő egy hónapon belül is kérhetik a bérdokumentumok átadását. Ezeket a 
dokumentumokat legkésőbb a kérést követő 14 napon belül át kell adni.

 A1-es igazolás – (változott!!! Elfogadnak olyan igazolást, amelyből kiderül, hogy a munkavállaló után másik országban fizetik az adókat és a 
járulékokat)
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 A munkabérrel kapcsolatos dokumentumok:(előtte tájékozódni, hogy mit fogadnak el bérezés igazolására alkalmas dokumentumnak!);

 Bérbesorolás
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dokumentumokat legkésőbb a kérést követő 14 napon belül át kell adni.



Aktuális piaci lehetőségekAktuális piaci lehetőségek

 COVID - beszállítói láncok regionalizálása (gyógyszeripar, gyógyászati segédeszközök 
gyártása, élelmiszeripar)

 Kutatás-fejlesztés

 Fémipar

 Csomagolóipar

 „Shop of the region”

 COVID - beszállítói láncok regionalizálása (gyógyszeripar, gyógyászati segédeszközök 
gyártása, élelmiszeripar)

 Kutatás-fejlesztés

 Fémipar

 Csomagolóipar

 „Shop of the region”



Miben segít a KGAMiben segít a KGA

 Konzultáció személyesen, telefonon, emailben

 Partnerlista készítése teljeskörű előfizetéses adatbázis alapján

 Tájékoztatás üzleti lehetőségekről, üzletembertalálkozókról, kiállításokról

 Üzletembertalálkozók szervezése

 Tájékoztatás az osztrák vállalkozási környezet adminisztratív előírásairól

 Tenderfigyelés

 Konzultáció személyesen, telefonon, emailben

 Partnerlista készítése teljeskörű előfizetéses adatbázis alapján

 Tájékoztatás üzleti lehetőségekről, üzletembertalálkozókról, kiállításokról

 Üzletembertalálkozók szervezése

 Tájékoztatás az osztrák vállalkozási környezet adminisztratív előírásairól

 Tenderfigyelés



Hasznos kontaktok és honlapok:Hasznos kontaktok és honlapok:

 Austrian Business Agency: Osztrák Befektetési Ügynökség: 

 Wirtschaftsagentur Wien: https://wirtschaftsagentur.at/

 Forschungsförderungsgesellschaft (FFG): https://www.ffg.at/

 Austria Wirtschaftsservice: https://www.aws.at/

 Unternehmenserviceportal (általános tájékoztatók, cégalapítás, közbeszerzési kiírások): https://www.usp.gv.at/Portal.Node/usp/public

 K_4.5.2.5/entsendung-nach-oesterreich/languages/employers/ungarisch

 Osztrák gazdasági kamara honlapja: https://www.wko.at/

 Bécsi Magyar nagykövetség hivatalos weboldala: https://becs.mfa.gov.hu/page/a-kuelgazdasagi-iroda-tevekenysege

 Austrian Business Agency: Osztrák Befektetési Ügynökség: 

 Wirtschaftsagentur Wien: https://wirtschaftsagentur.at/

 Forschungsförderungsgesellschaft (FFG): https://www.ffg.at/

 Austria Wirtschaftsservice: https://www.aws.at/

 Unternehmenserviceportal (általános tájékoztatók, cégalapítás, közbeszerzési kiírások): https://www.usp.gv.at/Portal.Node/usp/public

 K_4.5.2.5/entsendung-nach-oesterreich/languages/employers/ungarisch

 Osztrák gazdasági kamara honlapja: https://www.wko.at/

 Bécsi Magyar nagykövetség hivatalos weboldala: https://becs.mfa.gov.hu/page/a-kuelgazdasagi-iroda-tevekenysege



Köszönöm megtisztelő figyelmüket!Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

Dr. Tefner Nóra Borbála külgazdasági attasé
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