Hatósági útmutató
az uniós polgárok számára

www.eu-gleichbehandlungsstelle.de

Mit?
Tartózkodási lehetőség

Melyik hatóság?

Mikor?

Mire figyeljen?

Ön kap

Lakóhely bejelentése

Nyilvántartási hivatal/
Okmányiroda
(lakhelyfüggő)

Az érkezést követő 14
napon belül, ha a
lakóhelyét
Németországba helyezi át

A bejelentés megerősítése
(ingyenes)

Kijelentkezés a lakhelyről
(külföldre költözéskor)

Nyilvántartási hivatal/
Okmányiroda

A kiköltözést követő 14
napon belül

Személyes megjelenés
szükséges (képviselet
lehetséges), a bérbeadótól
származó beköltözési igazolást
vigye magával
Németországon belüli
költözés esetén nem
szükséges

Tartózkodási engedély - az
EU/EGT polgárai számára NEM
szükséges
Tartózkodást igazoló kártya harmadik országból származó
családtagok részére
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Idegenrendészeti hivatal
(lakhelyfüggő)

Az érkezés után
(vízummal)

Az érkezés és a tartózkodás
esetében az EU szabad
mozgás irányelvének 2-4
paragrafusai érvényesek
Csak az uniós polgárok
harmadik országból származó
hozzátartozói számára! Három
hónapnál hosszabb
tartózkodás esetén!

A kijelentkezés
megerősítése (ingyenes)

Tartózkodást igazoló kártya

https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de

Mit?

Melyik hatóság?

Mikor?

Mire figyeljen?

Ön kap

Lakhatás
Szociális lakások
(lakhatási engedély, illetve
támogatási igazolás (RlvF))

Lakáshivatalok (lakhelyfüggő): Szociális lakás beszerzése
a lakhatási engedélyhez, illetve előtt az igazolásnak
rendelkezésre kell állnia!
támogatási igazoláshoz (RlvF)

Csak egy meghatározott
bevételi határig (tartománytól
függ), például Berlin

Lakhatási engedély
(1 évig érvényes)

Lakhatási támogatás

Lakásügyi hivatalok
(lakhelyfüggő)

Függ a bevételtől, a háztartás
nagyságától és a bérleti díj
mértékétől

Határozat a lakhatási
támogatásról
(1 évig érvényes)
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A lakhatási támogatást
abban a hónapban
nyújtják, amikor a
lakhatási kérelmet
beadták
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Mit?
Munka

Melyik hatóság?

Munkavállalási engedély
Szakmák honosítása

az EU/EGT polgárai számára NEM szükséges
Például országhatóságok, ipari Munkakezdés előtt
és kereskedelmi kamarák:
Honosításkereső

Adóazonosító szám (adószám)

Kancellária adóügyek (Bonn)

Szociális azonosító kártya
(dokumentum nyugdíjbiztosítási
számmal)

A német nyugdíjbiztosítási
szövetség és a regionális
szereplők (Hivatalkereső és
telefonszolgáltatás)
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Mikor?

Az azonosítót
automatikusan megkapja,
miután bejelentkezett a
nyilvántartási hivatalban
A dokumentumot először
a munkáltató bejelentése
után küldik el; a 2005
után születettek esetében
automatikus kiosztás
történik

Mire figyeljen?

Ön kap

Honosítási eljárás: A honosítás
szükségessége a szakma
típusától függ
(Lásd. Honosításkereső)
Megadva a munkaadónál

Honosítás-igazolás

Bemutatás az (új)
munkáltatónál

A nyugdíjbiztosítási szám
dokumentuma

Adóazonosító
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Mit?
Munka

Melyik hatóság?

Mikor?

Mire figyeljen?

Egészségbiztosítás

Nincs hivatal! Lista: Törvényes
egészségbiztosítási pénztárak

Egzisztencia, vagy vállalkozás
alapítása

Különböző hivatalok: Hatósági
útmutató

Miután elkezdte a munkát jelentkezzen a kiválasztott
Németországban és/vagy egészségbiztosítási pénztárnál
a lakhelyét
Németországba helyezte
Hatósági útmutató úgy mint
App

Ön kap
Egészségbiztosítási kártya

A Szövetségi Gazdasági és
Energiaügyi Minisztérium
(angol, francia, olasz, orosz és
török) tájékoztatása a társaság
alapításáról
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Mit?
Melyik hatóság?
Munkanélküli segély/szociális ellátás

Mikor?

Mire figyeljen?

Ön kap

Munkanélküli segély

Munkaügyi hivatal
(lakhelyfüggő)

Jelentkezzen 3 hónappal
a munkaszerződés lejárta
előtt vagy a lehető
leghamarabb
álláskeresőként

Munkanélküli segély I határozat

Munkanélküli segély II
(Hartz IV)

Munkaközpont
(lakóhelyfüggő)

Szociális ellátás (SGB XII szerint)

Közösségi szociális hivatal
(lakóhelyfüggő)

Jelentse be magát
álláskeresőként +
kérvényezzen munkanélküli
segélyt (mindkettőt itt online);
Vegye figyelembe a
kérvényezés feltételeit
Rászoruló, foglalkoztatható
kedvezményezettek (lásd. A
kérvényezés feltételei)
Rászoruló, nem
foglalkoztatható
kedvezményezettek
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Munkanélküli segély II határozat
Szociális ellátás-határozat
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Mit?
Család/gyerekek

Melyik hatóság?

Mikor?

Mire figyeljen?

Ön kap

Családi pótlék

Családi pótlék folyósító
intézmények
(lakhelyfüggő)

Amint Németországi
lakhellyel rendelkezik,
igényeljen családi
pótlékot. Hosszabb,
néhány hónapos
feldolgozási idő
lehetséges!

Figyelem: A szülők 2018
január 1-től csak 6 hónapra
visszamenőleg kaphatják meg
a családi pótlékot! A döntő
tényező a kérelmezés
időpontja.

Határozat a családi
pótlékról

Határokon átívelő esetekben a
származási országtól függően
(pl. a család külön él):
- Belgium, Bulgária,
Luxemburg, Hollandia,
Magyarország
- Franciaország, Svájc
Cseh Köztársaság
- Ausztria, Lettország,
Szlovákia, Görögország,
Horvátország
- Lengyelország
- minden más EU-/EGTország
- Árvák, illetve gyerekek, akik
nem ismerik szüleik
tartózkodási helyét: Családi
pótlék folyósító intézmény
Észak-Bajorország
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Határokon átívelő esetek: pl.
lakhatás és munka különböző
országokban; a család külön él
különböző országokban
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Mit?
Család/gyerekek

Melyik hatóság?

Mikor?

Mire figyeljen?

Ön kap

Gyes/gyermekgondozási idő

Gyes-t folyósító intézmények
(lakhelyfüggő)
gyermekgondozási idő
kérvényezése a munkáltatónál

Gyes kérvényezése: a
szüléstől számított 3
hónapon belül;

Figyelem: A Gyes-t
visszamenőleg csak az
igényléstől számított 3
hónapra fizetik! Információk a
Gyes-ről

Gyes határozat

Születés/házasságkötés/válás

Anyakönyvi hivatalok
(lakhelyfüggő)

Kita/óvoda-jelentkezés

ifjúsági hatóság (lakhelyfüggő)
(Hatóságkereső)

Iskola (jelentkezés)

Oktatási hatóság
(lakhelyfüggő), jelentkezés
közvetlenül az iskolában
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gyermekgondozási idő
kérvényezése a
munkáltatónál, a szülést
követő egy héten belül
pl. egy gyerek
születésének, vagy a
házzasságkötés
bejelentése
Informálódjon időben az
ifjúsági hatóságnál
Általában időben
küldenek egy meghívót az
iskolai jelentkezéshez az
oktatási hivatalból
(általános iskola).

Születési anyakönyvi
kivonat, a házasságkötés
dokumentuma
Információk a Kitaba/óvodába történő
jelentkezéshez
Általános iskola: A gyereknek
egy tartománytól függő
határidőig be kell töltenie a 6.
életévét
(információk az oktatási
hivatalokban).

pl. Kita-utalvány (Berlin)
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Mit?
Nyugdíj

Melyik hatóság?

Mikor?

Mire figyeljen?

Ön kap

Nyugdíj igénylése

Német nyugdíjbiztosítás
(lakhelyfüggő)

Legalább 3 hónappal a
nyugdíjba vonulás előtt

Itt is leadhatja kérvényét
online

Nyugdíj határozat

Mit?
Fogyatékkal élő emberek

Melyik hatóság?

Mikor?

Mire figyeljen?

Ön kap

Súlyosan fogyatékos igazolvány

Gondozási hivatal
(lakhelyfüggő)

A fogyaték mértéke: 50%, vagy
több; az igazolvány
kedvezményeket tesz
lehetővé, pl. munkában,
adózásban, helyi
közlekedésben

Igazolvány
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Mit?
Állampolgárság megadása

Melyik hatóság?

Mikor?

Mire figyeljen?

Ön kap

Állampolgárság megadása

Honosítási/állampolgársági
hivatal (lakhelye városi, vagy
körzeti önkormányzatánál kell
kérnie, vagy a következő
linken keresztül
Idegenrendészeti hivatal)

8 év, törvényes
Németországban való
tartózkodás után

A korábbi állampolgárság
megtartása lehetséges;
Feltételek az állampolgárság
megadása

Állampolgárság
megadásának okirata és
német útlevél (kb. 250€
költség, fiatalkorú gyerek
esetén kb. 50 €)

Mit?
Egyéb

Melyik hatóság?

Mikor?

Mire figyeljen?

Ön kap

Gépkocsi műszaki vizsga
(bejelentkezés, átjelentkezés,
kijelentkezés)

Gépkocsi műszaki vizsga
állomás (lakhelyfüggő)

Amint a használni kívánt
gépkocsi rendelkezésre
áll (kb. 2-3 hetet
tervezzen be)

Gépkocsi műszaki vizsga
igazolás

Hitelesítés

Közokiratok: Okmányiroda,
polgármesteri hivatalok
(lakhelyfüggő), közokiratba
foglalás (egy aláírásé, pl.
szerződések): Közjegyző

A gépkocsi műszaki vizsga
állomások online segítséget
nyújtanak a szükséges
dokumentumokról
(gépkocsitól függ)
Közokiratok: Hitelesítik a
másolat és az eredeti
megegyezését: Vigye magával
az eredetit és a másolatot
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Hitelesített másolat
(költség: kb. 5 - 10 Euro)
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Ezeken a szolgáltatókon keresztül is találhat hivatalokat:

Hivatkozás az általános hivatalkeresőhöz: https://www.behoerdenfinder.de/opencms/searchjs.do

Helyi információk a hatóságokról: https://handbookgermany.de/de/local-information.html

Impresszum
EU-munkavállalók esélyegyenlőségi szerve
a Menekültügyi, Migrációs
és Integrációs Alap képviselői között
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Kiadó
A Menekültügyi, Migrációs
és Integrációs Alap képviselői
Berlin, 2018 március

Felelősségi nyilatkozat
Az információk a kért gondossággal kerültek összeállításra. A
helyességért, az aktualitásért és a teljességért nem vállalunk
felelősséget.
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