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Čezmejno opravljanje storitev - primer gradbeništva 
 
Za podjetja in zaposlene veljajo različna pravila. 
 
Za podjetje (delodajalca) 
Gradbeno podjetje se mora pred začetkom dela na Madžarskem prijaviti v madžarski gradbeni 
register, ki ga upravljajo zbornice na Madžarskem. Lahko se prijavi na spletni strani 
Madžarske trgovinske in industrijske zbornice http://www.mkik.hu/hu/epitesugyi-regisztracios-iroda 
(žal je stran le v madžarščini) ali osebno v katerikoli od regionalnih pisarn. Registracija je brezplačna. 
 
Za zaposlene s slovenskim državljanstvom 
Državljani EU imajo pravico do prostega gibanja in prebivanja na Madžarskem. Delodajalec je dolžan 
napovedati zaposlitev osebe s pravico do selitve in prebivanja ter osebe, katere zaposlitev na 
Madžarskem urejata vladna odloka št. 355/2007 in 445/2013. Vladna odloka omogočata zaposlitev 
brez  delovnega dovoljenja. 
 
Datum začetka zaposlitve se objavi najkasneje na dan začetka zaposlitve, konec zaposlitve pa 
najkasneje naslednji dan, ko se zaposlitev konča. 
 
Objava vsebuje naslednje podatke: 
• število zaposlenih 
• starost 
• šolska izobrazba 
• državljanstvo 
• številko poklica FEOR 
• oblika delovnega razmerja, 
• v primeru sorodnika, določitev statusa sorodnika, 
• statistično številko delodajalca in njegove podatke 
• ali se je delovno razmerje pričelo ali prenehalo. 
 
Delodajalec je dolžan obdržati potrdilo o začetku in prenehanju delovnega razmerja, ki je predmet 
priglasitve, tri leta po prenehanju delovnega razmerja in ga predložiti med revizijo. Izpolnjevanje 
obveznosti obveščanja ni pogoj za določitev pravnega statusa zaposlitve ali za začetek dejavnosti, 
vendar se neizpolnjevanje te zahteve kaznuje z globo v višini od 5.000 do 500.000 HUF. 
 
Čas izvedbe: 10 dni 
 
Dodatne informacije so na voljo na spletni strani Gospodarske zbornice županije Zala: 
http://www.zmkik.hu/hu/magyar-szloven-tagozat/cikkek/uzleti-vallalkozoi-kornyezet-szloveniaban-
es-magyarorszagon-66785. 
 
Datum: 28. marec 2017 
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mag. Miha Erman 
Veleposlaništvo Republike Slovenije v Budimpešti 
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