
 

ÍRORSZÁG  

ÚTMUTATÓ EGY ÚJ ÉLET KEZDETÉHEZ 

ÍRORSZÁG AZ ÖN JÖVŐJE FELÉ TEKINT 

A kezdeményezés célja hasznos információkat nyújtani azoknak, 
akik a jövőben Írországba szeretnének költözni. Jelen útmutató 
felsorolja azokat a lépéseket, melyeket ajánlott megtennie, 
mielőtt Írországba utazik. A hasznos információk mellett a 
kiadvány címeket is tartalmaz, ahol további segítségnyújtásban 
részesülhet. 

 

SZEREZZEN ISMERETEKET KIUTAZÁS ELŐTT 

A külföldre költözés során számos tapasztalatot szerezhetünk, lehetőségünk nyílik megízlelni más 
országok kultúráját, társadalmát és gazdaságát. Írország népszerű úti cél a mobil európai 
álláskeresőknek, így már rengetegen kihasználták, hogy jogukban áll Írországban élni és munkát 
vállalni. Ahhoz, hogy a legtöbbet hozhassa ki terveiből, nagyon fontos még kiutazás előtt megfelelő 
információkat szerezni a munkavállalásról*, a élet- és munkakörülményekről, a munkajogról valamint az 
aktuális gazdasági helyzetről.   

Ehhez javasoljuk az EURES rendszer (Európai Foglalkoztatási Szolgálat - EURopean Employment 
Services) használatát, melyet az Európai Bizottság alapított azzal a céllal, hogy elősegítse a 
munkavállalók szabad mozgását.>/  

Az EURES hozzáférést biztosít a következő szolgáltatásokhoz: 

• Több mint 3.000.000 állás Európa-szerte, Írországot is beleértve,  

• Központi információs adatbázis az országokban fennálló élet- és munkakörülményekről,  

• Az ön országában lévő Állami Foglalkoztatási Szolgálatnál is dolgoznak speciálisak képzett 
EURES tanácsadók, akik átfogó mobilitási tanácsokkal és útmutatással látják el önt. 
Írországban az EURES rendszer a Szociális Védelmi Minisztérium Foglalkoztatási Szolgálata 
(Employment Services of the Department of Social Protection) alá tartozik.  

Az EURES-t az interneten keresztül is elérheti: www.eures.europa.eu , vagy információt kérhet a helyi 
Állami Foglalkoztatási Szolgálattól. 

ELLENŐRZŐ LISTA 

MEGÉRKEZÉSKOR GYŐZŐDJÖN MEG ARRÓL, HOGY RENDELKEZIK A KÖVETKEZŐKKEL: 

• érvényes EU/EGK vagy svájci útlevél vagy nemzeti személyazonosító igazolvány  
• az alkalmazási szerződés vagy foglalkoztatási feltételek egy példánya, és az abban foglaltak 

ismerete  
• szállás azon a környéken, ahova költözik  
• Európai Egészségbiztosítási Kártya, sürgősségi orvosi ellátás költségeinek fedezete, vagy 

magán egészségbiztosítás (opcionális)  
• elegendő pénz az első fizetéséig, vagy amelyből szükség esetén hazautazhat  
• megfelelő E-nyomtatványok (U1, U2, U3) 

Ha a fentiekkel kapcsolatosan kérdése lenne, kérje egy EURES tanácsadó segítségét a saját 
országában, vagy forduljon egy ír EURES tanácsadóhoz (elérhetőségeket a www.eures.europa.eu 
weboldalon talál)  

http://www.eures.europa.eu/
http://www.eures.europa.eu/


 

PPSN-szám (Personal Public Service Number, személyi közhivatali azonosító szám) 

Mindenkinek, aki Írországban munkát vállal, ír PPSN-számot kell igényelnie. Ezt a számot egy olyan 
Social Welfare Office irodában igényelheti, amely jogosult PPSN-szám regisztrálására. Az igénylési 
eljárásról és a követelményektől további információt a Department of Social Protection (Ír Szociális 
Védelmi Minisztérium) weboldalán talál: www.welfare.ie  

EU, svájci és EGK állampolgárok munkavállalási engedély nélkül élhetnek és dolgozhatnak 
Írországban, és a fizetés és munkakörülmények tekintetében az ír állampolgárokkal azonos jogokkal 
rendelkeznek. 

Ha EU és/vagy EGK állampolgár, tartózkodási engedélyre nincs szüksége. Minden nem ír 
állampolgárnak, aki nem az Európai Unió vagy az Európai Gazdasági Térség egyik tagállama vagy 
Svájc állampolgára, regisztrálnia kell a Garda (ír nemzeti rendőrség) bevándorlási hivatalában (National 
Immigration Bureau): http://www.inis.gov.ie/en/INIS/Pages/registration  

MUNKAVÁLLALÁS 

Mielőtt Írországba utazna, először vizsgálja meg az ír munkalehetőségeket, továbbá kérjen indulás 
előtti tanácsokat és információkat saját országában az EURES tanácsadóktól. A helyi Állami 
Foglalkoztatási Szolgálat irodáiban veheti fel velük a kapcsolatot (az EURES tanácsadók 
elérhetőségéről a www.eures.europa.eu honlapon is tájékozódhat).  

Érkezés után első teendői közt vegye fel a kapcsolatot a helyi Intreo irodával, hogy biztosítsa a 
foglalkoztatással és Írországgal kapcsolatos fontos tudnivalókat; ezek az irodák Írország minden 
nagyobb városában megtalálhatók.  

Az EGT állampolgárai ingyenesen vehetik igénybe az ír foglalkoztatási szolgálat szolgáltatásait. Az 
állásajánlatok részleteihez bármely Intreo irodán és/vagy a Jobs Ireland www.jobsireland.ie  
weboldalán keresztül férhet hozzá. 

Az Intreo egy helyen nyújt segítséget minden foglalkoztatási és jövedelmi kérdésben. Az Intreo 
személyre szabott szolgáltatást kínál, az egyéni igényeinek megfelelően, beleértve a tanulási, képzési 
és önfejlesztési lehetőségekre vonatkozó tanácsadást, álláskeresési segítségnyújtást, valamint a 
jövedelem-kiegészítő támogatási lehetőségekre vonatkozó tájékoztatatást. Nyelvi tolmácsolási 
lehetőség is elérhető országszerte minden irodában. További információ: www.intreo.ie 

Magán állásközvetítő irodák 

A magán állásközvetítő irodák nem számíthatnak fel költséget az álláskeresők az adatbázisukban való 
regisztrációs alapszolgáltatásukért. Minden ilyen irodának rendelkeznie kell a Department of Enterprise, 
Trade and Employment (Ír Vállalkozási, Kereskedelmi és Foglalkoztatási Minisztérium) engedélyével. 
Az engedéllyel rendelkező közvetítő irodák listája elérhető az iroda Employment Agency Licensing 
Section részlegénél. További információ: 
https://www.workplacerelations.ie/en/what_you_should_know/employer-obligations/employment-
agencies/  

A magán közvetítők listája megtalálható még az Arany Oldalak Telefonkönyvben: www.goldenpages.ie 
és az irodák szervezete, a National Recruitment Federation weboldalán: www.nrf.ie 
 

Ha a munkahelyi jogaival kapcsolatosan van szüksége információra, vegye fel a kapcsolatot a 
Workplace Relations irodával a +353 059 917 8990 telefonszámon vagy a honlapjukon keresztül:  
www.workplacerelations.ie  

 

http://www.welfare.ie/
http://www.inis.gov.ie/en/INIS/Pages/registration
www.eures.europa.eu
http://www.jobsireland.ie/
http://www.intreo.ie/
https://www.workplacerelations.ie/en/what_you_should_know/employer-obligations/employment-agencies/
https://www.workplacerelations.ie/en/what_you_should_know/employer-obligations/employment-agencies/
http://www.nrf.ie/
http://www.workplacerelations.ie/


 

SZÁLLÁS 

Vásárlás és bérlés  

Lakást lehet bérelni bútorozottan és bútor nélkül. Általában egyhavi bérleti díjat kell letétként a 
bérbeadónak adni.  

A kiadó lakásokat az országos és a helyi sajtóban, valamint az interneten hirdetik. Az írországi 
ingatlanügynökségeknél lehet ingatlant vásárolni és bérelni egyaránt. 

• www.daft.ie  

• www.myhome.ie  

• www.property.ie   

• www.hostels-ireland.com  

• www.anoige.ie  

Közmű szolgáltatások 

A gáz-, elektromos áram- és vízszolgáltató vállalatok jegyzéke az alábbi: 

• Gáz: Irish Gas Board („Bord Gáis Éireann”);  www.bordgaisenergy.ie 

• Elektromos áram: Electricity Supply Board (ESB); www.esb.ie 

• Víz: Irish Water; www.water.ie  

 

ANGOL NYELV   

Az "Advisory Council for English Language Schools" (ACEL) honlapján, a www.acels.ie címen 
megtalálja mindazoknak az elismert nyelviskoláknak a listáját, amelyek az angolt mint idegen nyelvet 
oktatják.  

Az a Department of Education (Ír Képzési Minisztérium) által elismert szervezetek listája, mely 
rendszeresen frissítésre kerül. 

Részt vehet továbbá a helyi könyvtár linguaphone nyelvtanfolyamain vagy nyelvi beszélgető körein is. 
A helyi könyvtárak jegyzékét és a kapcsolatfelvétel részleteit megtudhatja a http://www.library.ie/ 
honlapról. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.daft.ie/
http://www.myhome.ie/
http://www.property.ie/
http://www.hostels-ireland.com/
http://www.anoige.ie/
https://www.bordgaisenergy.ie/
http://www.esb.ie/
http://www.water.ie/
http://www.acels.ie/
http://www.library.ie/


 

ALKALMAZOTTI JOGOK 

A munkaadók kötelesek gondoskodni arról, hogy minden munkavállalójuk számára biztosítva legyen 
néhány alapvető alkalmazotti jog. Ezeket a jogokat részletes foglalkoztatási törvény szabályozza. 
 
A Workplace Relations Commission (WRC, munkahelyi kapcsolatok bizottsága) 2015 október 1-én 
alakult azzal a céllal, hogy biztosítsa az alkalmazotti jogokat szabályozó törvényeknek való megfelelést 
megfigyelésen, vizsgálatokon és jogi szolgáltatásokon keresztül. A WCR az alkalmazotti jogok széles 
körét lefedi, például a foglalkoztatási feltételek, fizetések, szabadságolás, elbocsátások, 
figyelmeztetések, kihelyezett munkások és az Írországba érkező munkavállalók. További információ: 
www.workplacerelations.ie 
 
2022 január 1-étől a minimál órabér €10,50. 
 
A minimálbér időről időre növekszik. Az aktuális minimálbérről mindig a Department of Enterprise, 
Trade and Employment hivatal Workplace Relations Customer Services osztálya tud felvilágosítást 
adni. További információ: www.workplacerelations.ie 

Az ipar egyes szektoraiban, mint például a mezőgazdaság, étkeztetés, szerződéses takarítás, 
építőipar, elektromos munkálatok, szállodák (Dublin, Dun Laoghaire Cork városán kívül), 
élelmiszerüzletek és biztonság, jogilag kötelező érvényű megállapodások / megrendelések vannak 
érvényben, amelyek minimálisan fizetendő összegeket írnak elő, ami magasabb lehet a nemzeti 
minimálbérnél. Az ilyen megállapodások/megrendelések adatai és másolata igény szerint elérhető a 
Workplace Relations Customer Services weboldalán keresztül www.workplacerelations.ie 

Munkaszerződés 

Az 1994-es Terms of Employment (Information) Act foglalkoztatási törvény megköveteli, hogy a 
foglalkoztatók az alkalmazottak számára írásos formában rögzítsék a foglalkoztatási feltételek bizonyos 
részleteit. Ennek az írásnak tartalmaznia kell a következők részleteit:  

• a foglalkoztatás feltételeit a foglalkoztató neve és címe vonatkozásában  
• a munkavégzés helyét  
• beosztás megnevezését / munkavégzés jellegét  
• A foglalkoztatás kezdetét  
• a szerződés várható időtartamát (ideiglenes szerződés esetén) vagy a szerződés lejárati 

dátumát (határozott idejű szerződés esetén)  
• díjszabást vagy a fizetés számításának módját  
• fizetés gyakoriságát  
• munkaórák számát (beleértve a túlórát is)  
• törvényes pihenőidőket és pihenőszünetre vonatkozó lehetőségeket  
• fizetett távolmaradást  
• betegségből vagy sérülésből eredő munkaképtelenség esetét  
• nyugdíjat és nyugdíjprogramot  
• felmondási időre vonatkozó jogokat, kollektív megállapodásokat  

A Törvény nem vonatkozik azokra az alkalmazottakra, akik 1 hónapnál rövidebb 

ideje vannak a munkáltató alkalmazásában. A részletek írásos rögzítését a munkáltatónak a munkába 
lépést követően két hónapon belül kell megtennie. 

Szakszervezetek 

A szakszervezeti tagság önkéntes.  Az ír foglalkoztatási törvény értelmében önt ugyanolyan jogok illetik 
meg, mint az ír munkavállalókat. Írország egyik legnagyobb szakszervezete, a SIPTU egy külön 
ágazatot hozott létre külföldi munkavállalók részére. A SIPTU szakszervezetről további információt a 
+353 1 858 6300 telefonszámon vagy a szervezet weboldalán kérhet www.siptu.ie 

 

http://www.workplacerelations.ie/
http://www.workplacerelations.ie/
www.siptu.ie


 

EGÉSZSÉG- ÉS BALESETBIZTOSÍTÁS   

Az Egészség- és Balesetbiztosítási Hatóság Írország nemzeti testülete, amely a munkaegészségügy és 
-biztonságért felelős. A munkahelyi egészségüggyel és biztonságtechnikával kapcsolatos tudnivalókat 
az alábbi honlapon találhat: www.hsa.ie  

 

ADÓZÁS (PAYE – fizess, ahogy keresel) 

Tudnivalók 

Az új munkaadójának a PAYE rendszer keretében adót kell levonnia az ön fizetéséből. Annak 
biztosítására, hogy a kezdetektől megfelelően legyen kezelve az adófizetési kötelezettsége és a 
munkaadója a megfelelő összegű adót vonja le a fizetéséből, a két dolgot kell tennie: 

• Adja meg a munkaadójának a PPS-számát (Personal Public Service Number, személyi 
közhivatali azonosító szám). Akkor ő majd bejelenti az adóhivatalnak, hogy ön elkezdett 
dolgozni.  

• Amikor megkapja a PPS számát a Department of Social Protection hivataltól, a 12A (Application 
for a Certificate of Tax Credits and Standard Rate Cut-Off Point) nyomtatvány kitöltésével és az 
adóhivatalba beküldésével igényelhet adókedvezményt (Tax Credit). A 12A nyomtatványt kérje 
a munkáltatójától. A munkáltatója tájékoztatja majd, hogy melyik adóhivatalba kell beküldenie a 
12A nyomtatványt. Ha a munkáltatójának nincs 12A nyomtatványa, beszerezheti bármelyik 
adóirodától vagy telefonon: 1890 306 706. Ideális esetben ezt haladéktalanul megteszi, amint 
elfogad egy munkaajánlatot - még akkor is, ha ez csak egy részmunkaidős vagy szezonális 
munka. Ezzel a munkaadójának és az adóhivatalnak elegendő időt biztosít arra, hogy mindent 
elrendezzenek az első fizetése esedékességéig.  

Hogyan tovább? 

Az adóiroda megküldi önnek és a munkaadójának a Certificate of Tax Credits and Standard Rate Cut-
Off Point igazolást, amelyben részletesen szerepel az önnek járó adókedvezmény1.  

Mikor kell elkezdeni jövedelemadót fizetni? 

Általában az első fizetési napon kezdi el az adófizetést. A fizetendő adó összege függ a 
jövedelemszintjétől és az adókedvezménye mértékétől.  
 
Az adó mértékének áttekintése (egyedülálló személy)  
 
• 20% az első €36.800,00 kereset után 
• 40% a €36.800,00 összeget meghaladó minden jövedelem után 
 
Ne feledje:  
A fenti adatok a kiadvány elkészítésekor helyesek voltak. Viszont ezek az adatok változhatnak. 
Pontosítást vagy további részleteket a Revenue hivataltól kérhet a 01 865 5000 telefonszámon vagy a 
hivatal weboldalán www.revenue.ie  

 

 

 

 
1Ezek magánszemélyek számára biztosított személyi jövedelemadó kedvezmények a Tax Credits rendszer keretében. 

http://www.hsa.ie/
http://www.revenue.ie/


 

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS  

 
Ha azt fontolgatja, hogy Írországba jön dolgozni, élni, tanulni vagy nyugdíjasként visszavonulni, nagyon 
fontos, hogy ismerje az ír társadalombiztosítási rendszert.  
 
Írországban a legtöbb munkaadó és munkavállaló (16 és 66 éves kor között) társadalombiztosítást 
(PRSI), Social Insurance Fund (Társadalombiztosítási alap) járulékot fizet. Ez alapján jogosulttá válhat 
olyan kiegészítő társadalombiztosítási kifizetésekre, mint például álláskeresési járadék, táppénz és 
állami nyugdíj (kiegészítő). A fizetett járulék mértéke kereset- és foglalkozás függő, ezért keresetfüggő 
társadalombiztosításnak nevezik (PRSI, Pay Related Social Insurance). A társadalombiztosítási 
járulékok különböző kategóriákra vannak osztva, amelyeket osztályokként vagy a járulék mértékeként 
ismernek. A fizetett járulék osztálya vagy mértéke a végzett munka természetétől függ. A PRSI 
járulékról további információt a Department of Social Protection weboldalán talál: www.welfare.ie     
 

Írországba költözés és a társadalombiztosítási jogosultságai 

Ha olyan országból érkezi, amelyben az EU szabályozás vagy kölcsönös társadalombiztosítási 
megállapodások vannak érvényben (EU/EGK országok), a másik országban szerzett 
nyugdíjjogosultságai védve vannak Írországba költözés esetén. Kombinálhatja az Írországból és a 
másik országból származó biztosítási jogviszonyát, és jogosulttá válhat nyugdíjra vagy 
társadalombiztosítási kifizetésre. 

Szociális támogató juttatások 

Ha EU szabályozás alatt álló országból érkezik (EU/EGK ország), hozza magával az U1 (korábban 
E301) és az E104 nyomtatványokat. Ezek a nyomtatványok az illetékes társadalombiztosítási 
hivatalban szerezhetők be a saját országában, ahonnan érkezik, és a társadalombiztosítási 
előzményeire vonatkozó adatokat tartalmazzák. Ha nincs elegendő társadalombiztosítási hozzájárulása 
a másik országból és/vagy Írországból, a jogosult lehet a körülményeinek megfelelő támogatás-alapú 
juttatásra. A támogatás-alapú kifizetések nem kőtődnek a társadalombiztosítási előzményeihez. Ha a 
jövedelme egy adott összeghatár alatt van, jogosult lehet a szükségleteinek megfelelő kifizetésre. A 
szociális támogató juttatásoknak állampolgársági követelményei is vannak.  

Munkanélküli ellátás áthozatala 

Ha munkanélküli, az eredeti országából járó munkanélküli ellátást legalább 4 hét folyósítási idő után 
áthozhatja. Az EU jogszabályok értelmében kérelmezheti az ellátás Írországba való áttételét; ehhez 
hozza magával az U2 nyomtatványt (az E303 nyomtatványt helyettesíti) a folyósított ellátás részleteivel. 
Amikor megérkezik Írországba, egy héten belül be kell jelentkeznie a helyi társadalombiztosítási 
irodában. Ekkor az ellátást 13 hétig (egyes esetekben akár 26 hétig) megkapja. Ugyanazt az ellátást 
fogja kapni, mint amit a saját országában kapott volna, ha nem jön el. 

BANKSZÁMLA NYITÁSA 

Valószínűleg elengedhetetlen, hogy valamilyen formában bankszámlával rendelkezzen, ha Írországban 
szeretne élni és dolgozni. Ha rendelkezik bankszámlával, azon tarthatja pl.: megtakarításait, 
végrehajthat pénzügyi tranzakciókat, átutaltathatja a fizetését.  

A legtöbb bank a számlanyitáshoz fényképes személyazonosító okmányt (útlevél vagy jogosítvány), 
valamint lakcímigazolást (például a kérelmező részére küldött közüzemi számlát) kér. Ugyanazt az 
okmányt nem lehet egyidejűleg személyazonosság és a lakcím igazolására felhasználni.  

Az érvényes okmányok jegyzékét megtekintheti a www.citizensinformation.ie honlapon. 

 

http://www.welfare.ie/
https://www.gov.ie/en/directory/category/e1f4b5-intreo-offices/?referrer=/en/service/40cf48-find-your-local-intreo-office/
https://www.gov.ie/en/directory/category/e1f4b5-intreo-offices/?referrer=/en/service/40cf48-find-your-local-intreo-office/
http://www.citizensinformation.ie/


 

EGÉSZSÉGÜGY 

Ha EU/EGK vagy svájci állampolgár és Írországban utazik vagy tartózkodik, betegség vagy baleset 
esetén ingyenes ellátásban részesül a HSE (Health Service Executive) és néhány önkéntes kórház 
közellátásban résztvevő részlegén.  

Az európai egészségbiztosítási kártya (EHIC) megkönnyíti, hogy gyorsan és egyszerűen jusson orvosi 
ellátáshoz. Ez a kártya bizonyítja, hogy egy másik EU/EGK ország vagy Svájc egészségbiztosítási 
rendszerének tagja.  
 
A járóbeteg ellátások a közkórházakban szintén ingyenesek, de előfordulhat, hogy egyes betegeknek 
egy kezdeti díjat kell fizetniük, ha nem orvosi (GP- háziorvos) beutalóval érkeznek. ha 
magánkórházban vagy közkórház magánosztályán van, az ellátásért és kezelésért is fizetnie kell. Ha 
van magán egészségbiztosítása, az a költségek egy részét vagy akár egészét fedezheti.  
A kórházi ellátásokról átfogó tájékoztatást awww.citizensinformation.ie weboldalon talál. 

Baleseti és sürgősségi ellátás / Traumatológia 

A legtöbb kórházban van baleseti és sürgősségi vagy traumatológiai osztály, ahova a páciensek orvosi 
beutaló nélkül is fordulhatnak. Ha orvosi beutaló nélkül megy, előfordulhat, hogy fizetnie kell. Viszont ha 
ugyanazzal a betegséggel vagy balesettel kapcsolatban ismételten vissza kell mennie, a díjat nem kell 
ismét megfizetnie.  

Ingyenes egészségügyi ellátás - egészségügyi kártyák 

A HSE (Health Service Executive) által kiállított egészségügyi kártya Írországban feljogosítja a kártya 
birtokosát arra, hogy bizonyos egészségügyi szolgáltatásokat ingyenesen igénybe vehessen. Ha a 
jövedelme egy adott összeghatár alatt van, jogosult lehet ingyenes egészségügyi ellátásra 
(egészségügyi kártyára). Erről a helyi Health Service Executive irodában tájékozódhat. Ha kap ilyen 
kártyát, a kártya általában kiterjed az eltartott élet- vagy házastársára és eltartott gyermekeire is. A helyi 
Health Services Executive iroda adatait megtalálja a helyi telefonkönyvben vagy a www.hse.ie  
weboldalon. 

Magán egészségbiztosítás 

Írországban több magán egészségbiztosító is létezik. 
Magán egészségbiztosító társaságok: 

• www.vhi.ie    
• www.layahealthcare.ie  
• www.avivahealth.ie  

OKTATÁS 

Az Ír kormány az alap- és középfokú oktatást ingyenesen biztosítja.  
A felsőfokú oktatás több szektorból épül fel. Az egyetemi szektor, a technológiai szektor és a 
tanárképző főiskolák általában állami finanszírozásúak (regisztrációs díj érvényes). Ezen kívül számos 
független főiskola is van. A felsőfokú képzésben való részvételben nagy verseny van, és a helyek a 
Leaving Certificate, a középfokú iskolai végzettséget igazoló vizsga (kb. érettségi) eredménye alapján 
kerülnek kiosztásra.  

A tankötelezettség 6 éves kortól 16 éves korig tart. Írországban az oktatási rendszer felelőse a 
Department of Education. 

Összehasonlíthatóság / végzettségek átláthatósága 
Információ több nyelven: 

• www.qqi.ie 
• www.enic-naric.net 
• www.europass.cedefop.europa.eu  

http://www.ehic.ie/
http://www.citizensinformation.ie/
www.hse.ie 
http://www.vhi.ie/
http://www.layahealthcare.ie/
http://www.avivahealth.ie/
http://www.qqi.ie/
http://www.enic-naric.net/
http://www.europass.cedefop.europa.eu/


 

INFORMÁCIÓ ÍRORSZÁGRÓL 

Fizikai földrajzi adatok  

Írország szigete Európa észak-nyugati részén fekszik. 
Területe: 70 282 km2 (Észak-Írország: 14 139 km2).  

Éghajlat  

A Golf-áramlat és az alapvetően délnyugati irányú uralkodó széljárás hatására az éghajlat egyenletes, 
és a hőmérséklet meglehetősen egyformán oszlik el az egész országban. A leghidegebb hónapok 
január és február, melyekben a levegő napi átlaghőmérséklete 4°C és 7°C között van, míg július és 
augusztus a legmelegebbek (14°C–16°C). Szélsőséges hőmérsékletek, -10°C alatt vagy 30°C felett, 
rendkívül ritkák. 

Az alacsonyan fekvő területeken az átlagos évi csapadék többnyire 800 és 1200 mm közé esik, de 
egyes keleti részeken 750 mm alá is kerül, egyes nyugati vidékeken pedig meghaladja az 1500 mm-t 
is. Hegyvidékeken az éves csapadékmennyiség meghaladhatja a 2000 mm-t. 

Lakosság 

5,01 milló 
További információért forduljon az írországi Központi Statisztikai Hivatalhoz (Central Statistics Office, 
www.cso.ie ).  

Nyelv  

Az angol a második hivatalos nyelv, és az angolt használják a munkahelyeken is a Gaeltacht 
területeken kívül, ahol továbbra is az ír nyelvet beszélik. 

Vallás  

Az Ír Alkotmány minden állampolgár részére garantálja a lelkiismereti szabadságot, a szabad hitvallás 
és a vallásgyakorlás szabadságát. 

Politika  

Az 1921. decemberében aláírt Angol-Ír Szerződés 26 ír tartománynak biztosított függetlenséget, 
amelyek megalapították a Szabad Ír Államot. 1920-ban hat Ulster-i tartomány megkapta a saját 
parlament felállításának jogát belfasti székhellyel, és ezek az Egyesült Királyság részei maradtak.  
Az új alkotmányt 1937-ben vezették be, és Írország semleges maradt a második világháború alatt. Az Ír 
Köztársaság 1949-ben jött létre. Írországot 1955-ben felvették az ENSZ-be, 1973-ban belépett az 
Európai Gazdasági Közösségbe, az Egyesült Királysággal és Dániával együtt. 

Gazdaság 

Nemzetközi kereskedelemre épülő gazdaságával és kis helyi piacával Írország erősen függ a 
külkereskedelemtől. Írországot a világ legnyitottabb piacai között emlegetik, és a globalizációs 
rangsorban is előkelő helyen szerepel.  

 

 

 

 

http://www.cso.ie/


 

HASZNOS CÍMEK 

NAGYKÖVETSÉG 

A nagykövetsége címét megtalálja az ír telefonkönyvben a Diplomatic & Consular Missions (diplomáciai 
és konzuli tevékenységek) címszó alatt. 

EURES Ireland  

European Employment Services 
Department of Social Protection (Szociális Védelmi Minisztérium) 
Goldsmith House, Dublin 2 
Telefon: 00353 1 673 2544 
e-mail: eures@welfare.ie    
Web: www.euresireland.ie    

ALKALMAZOTTI JOGOK 

Department of Enterprise, Trade and Employment (Vállalkozási, Kereskedelmi és Foglalkoztatási 
Minisztérium) 
Workplace Relations Customer Service 
O'Brien Road, Carlow 
Telefon: +353 59 917 8990 
Web: www.workplacerelations.ie    

 
Department of Justice (Igazságügyi Minisztérium) 
The Irish Naturalisation & Immigration Service 
13–14 Burgh Quay, Dublin 2 
Telefon: + 353 1 602-8202 
Helyi hívás:  1890 551 500 
E-mail: info@justice.ie  
Web: www.justice.ie  
www.inis.gov.ie  
 
European Public Information Centre, European Union House,  
18 Dawson Street, Dublin 2.  
Telefon: + 353 1 634 1111 
Web: http://ec.europa.eu/ireland   
E-mail: eu-ie-info-request@ec.europa.eu   
 

EURES 

Web: www.eures.europa.eu     

ÁLLAMI MINISZTÉRIUMOK 

Department of Social Protection,  
A helyi Social Welfare Office/ Inteo Centre 
elérhetőségéről itt tájékozódhat: www.welfare.ie      
 
 
Department of Education (Oktatási Minisztérium) 
Marlborough Street, Dublin 1 
Telefon: + 353 1 889 6400  
Email: info@education.gov.ie   
Web: www.education.ie  
 

mailto:eures@welfare.ie
http://www.euresireland.ie/
http://www.workplacerelations.ie/
mailto:info@justice.ie
http://www.justice.ie/
http://www.inis.gov.ie/
http://ec.europa.eu/ireland
mailto:eu-ie-info-request@ec.europa.eu
http://www.eures.europa.eu/
http://www.welfare.ie/
mailto:info@education.gov.ie
http://www.education.ie/


 

 
Department of Foreign Affairs (Külügyminisztérium) 
80 St Stephen's Green, Dublin 2. 
Telefon: + 353 1 4082000 
Web: www.dfa.ie    

EGÉSZSÉGÜGY 

Department of Health (Egészségügyi Minisztérium) 
Hawkins House, Hawkins Street, Dublin 2 
Telefon: + 353 1 635 4000  
Web:  www.health.gov.ie  
 
Health Service Executive Areas  
irodák országszerte.  
Web: www.hse.ie  or www.citizensinformation.ie   

EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG 

Health and Safety Authority 

The Metropolitan Building  

James Joyce Street, Dublin 1 
Telefon: + 353 1 6147000     

Helyi hívás1890 289 389  

Email: wcu@hsa.ie  

Web: www.hsa.ie   

ADÓZÁS 

Revenue Commissioners, irodák országszerte. 
Írország területén kívülről hívva: 00353 1 6474444.   
Helyi kedvezményes hívási lehetőségek: www.revenue.ie   

SZAKSZERVEZETEK 

Irish Congress of Trade Unions (ICTU) 
31-32 Parnell Square, Dublin 1 
Telefon: + 353 1 889 7777 
Web: www.ictu.ie  
 
SIPTU 
Liberty Hall, Dublin 1. 
Telefon: + 353 1 8586300 
Helyi hívás: 1890 747 881 
Email: organising@siptu.ie  
Web: www.siptu.ie  
 
Információ az Ír Államról 
www.gov.ie  
 
Közhivatali információ 
www.citizensinformation.ie   
 
 

 
Az írországi lakhatási- és munkakörülményekről bővebb információkat kérjen helyi 
EURES tanácsadójától vagy e-mailben: eures@welfare.ie  

http://www.dfa.ie/
http://www.health.gov.ie/
http://www.hse.ie/
http://www.citizensinformation.ie/
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