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BEVEZETŐ

A Menedék Egyesület 1995 óta segíti a Magyaror-
szágra érkező küföldiek társadalmi integrációját. 
Komplex szolgáltatási rendszerünk segítségével me-
nekültek és más külföldiek ezreit támogatjuk abban, 
hogy hazánkban új otthonra találjanak. A külföldiek 
közvetlen segítése mellett fontos számunkra az is, 
hogy a befogadó társadalom nyitottan, elfogadóan 
viszonyuljon hozzájuk, hiszen az együttélésünk sike-
ressége ezen is múlik. 

Évek óta különös figyelmet fordítunk a hazánkba 
érkező külföldiek munkaerőpiaci integrációjára, amely 
során több munkáltatóval is kapcsolatba kerültünk. 
Nekik köszönhetően megismerhettük a külföldiek 
foglalkoztatása során felmerülő munkáltatói szem-
pontokat, átbeszélték velünk felmerülő kétségeiket, 
megosztották tapasztalataikat.

Tájékoztató anyagunkban célunk az általuk felvetett 
főbb témákra kitérni, kérdéseikre reagálni. A vissza-
jelzések alapján legtöbb esetben az információ hiánya, 
az ismeretlentől való félelem, illetve a tévhitek okozzák 
a külföldiek foglalkoztatásától való elzárkózást. Kiad-
ványunkat a témát a maga összetettségében kezelő 
útmutatónak szánjuk: bepillantást nyújtunk a Magyar-
országon letelepedni vágyó külföldiekre jellemző, 
munkavállalási szempontból fontos témákba, össze-
foglaljuk a külföldiek foglalkoztatásának jogi szabá-
lyozását, megosztunk munkáltatói tapasztalatokat és 
praktikus tanácsokat adunk a külföldiekkel való közös 
munkához.

Bízunk abban, hogy összeállításunk valós segítséget 
nyújt, és amennyiben további kérdéseik merülnek fel, 
úgy bátran fordulnak majd munkatársainkhoz.
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Annak ellenére, hogy nap mint nap szembesülünk 
migrációval kapcsolatos hírekkel, a migráció okozta 
vélt vagy valós gazdasági, politikai vagy kulturális 
problémákról szóló híradásokkal, a jelenség egyálta-
lán nem újkeletű. A migráció gyakorlatilag mindenkit 
érint: kevés ember él ma a világon, akinek a család-
jában, vagy felmenői között ne akadna valaki, aki úgy 
döntött, hogy egy másik országban kezd új életet.

Az Európai Unióban élő migránsok közel egyharmada 
más EU-s országokból származik. Sokan érkeznek 
az   unión kívüli európai országokból, és náluk kisebb 
arányban jönnek a többi kontinensről. A bevándorlás 
mértéke tagállamonként eltérő. Az EU keleti tagálla-
maiban a külföldi állampolgárok aránya alacsonyabb, 
mint a nyugati országokban, ahol van, hogy a lakosság 
10 százaléka bevándorló. Magyarországon a nyugat-
európai országokhoz képest alacsony a migránsok 
aránya, az itt élő külföldi állampolgárok a  lakosság 
2 százalékát teszik ki.

A rendszerváltás előtt főként a magyar állampol-
gárok kivándorlása volt jellemző, ebből az időszakból 
elsősorban a volt kommunista országokból származó 
diákok és munkavállalók jöttek Magyarországra. 
Számuk viszonylag kicsi, többnyire a volt Szovje-
tunióból, Mongóliából, Vietnámból és néhány latin-
amerikai országból érkeztek.

Az 1990-es évek elején, a rendszerváltással beván-
dorlási folyamat indult meg Magyarországon, s im-
már közel 215 000  külföldi állampolgár él hazánk-
ban. A világ különböző pontjairól, közel 150 országból 
érkeznek migránsok Magyarországra. Az EU-n kívülről 
legtöbben Kínából érkeztek (kb. 20 000 fő), továbbá 
nagy számban élnek vietnamiak, törökök és más 
közel-keleti országokból származó külföldiek. Álta-
lában elmondható, hogy a migráció egy városi jelenség, 
Magyarországon is elsősorban Budapesten, illetve 
a megyeszékhelyeken, egyetemi városokban élnek 
legtöbben, akik  főként munkavállalás, családi vagy 
tanulmányi okokból költöznek hazánkba.

KIK A MIGRÁNSOK? 
KIK ÉLNEK KÜLFÖLDIKÉNT MAGYARORSZÁGON? 
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Magyarországon az EU többi tagállamához hasonlóan csak az kaphat tartóz-
kodási vagy letelepedési engedélyt, akinek megélhetése biztosított, azaz 
munkája és jövedelme van, lakhatása megoldott, egészségbiztosítása rendezett. 
(Kivételt élveznek azok a külföldiek, akik nemzetközi védelemben részesültek: 
menekültek, oltalmazottak, befogadottak. Róluk bővebben később lesz szó.) 
Ez nem csak a tartózkodási jogosultság megszerzéséhez kell, hanem a meg-
tartásához is: még a hosszútávra kiállított letelepedési engedély is visszavon-
ható, ha jelentősen romlanak az itt élő külföldi anyagi körülményei. A statisz-
tikák szerint a Magyarországon élő küföldi népességen belül jóval nagyobb 
a fi atal, munkaképes korú, foglalkoztatott és magasabb iskolai végzettséggel 
rendelkező személyek aránya, mint a  magyar állampolgárok között.

A MIGRÁCIÓ AZ EGYÉNEK, 
CSALÁDOK VAGY KÖZÖSSÉGEK 
MOZGÁSA, LAKÓHELYÉNEK 
MEGVÁLTOZTATÁSA 
KÖZIGAZGATÁSI HATÁROK 
ÁTLÉPÉSÉVEL, AMELY 
HOSSZABB IDŐRE SZÓL, 
ÉS SOKSZOR A VÉGLEGES 
LETELEPEDÉS SZÁNDÉKÁVAL 
TÖRTÉNIK.
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Magyarországon 2014-2015-ben a tartózkodási engedé-
lyek közel egyharmada jövedelemszerzés céljából lett 
kiállítva. A hazánkba érkező külföldeik körében tehát 
magas a munkavállalási vagy vállalkozásalapítási kedv. 
Ez  a tény egybevág a nemzetközi kutatásokkal, amelyek 
arra mutatnak rá, hogy a migránsok körében erős a cél-
tudosság és az előrejutási vágy, és elsősorban ez hajtja 
az embereket országhatárokon, földrészeken keresztül.

A nemzetközi migrációt elemző szakirodalom gyakran 
beszél önkéntes és kényszerű migrációról. A fentebb 
említett típusok az önkéntes kategóriába tartoznak. 
Kényszervándorlásról akkor beszélünk, ha valakinek 
háború, üldöztetés, súlyos gazdasági vagy ökológiai 

problémák, katasztrófák miatt kell elhagynia otthonát. 
Fontos megjegyezni azonban, hogy az önkéntes és 
kényszerű migráció közti különbségtétel sok szem-
pontból nehéz, hiszen a migráció egy rendkívül 
összetett társadalmi jelenség, a mögötte meghúzódó 
egyéni és kollektív döntések, fizikai és lelki kényszerek 
bonyolult rendszert alkotnak. Még a látszólag autonóm 
döntések mögött is számtalan kényszerítő erő húzód-
hat, és a legkiszolgáltatottabb, legreménytelenebb 
helyzetben élők számára is van döntési lehetőség. 
A  kényszerűség sokszor nem az elvándorlásban, 
hanem az otthonmaradásban nyilvánul meg igazán.



MENEKÜLTNEK 
NEVEZZÜK AZOKAT 
AZ EMBEREKET, AKIK FAJI, 
VALLÁSI OKOK, NEMZETI 
HOVATARTOZÁSUK, ILLETVE 
MEGHATÁROZOTT TÁRSADALMI 
CSOPORTHOZ VALÓ 
TARTOZÁSUK, AVAGY POLITIKAI 
MEGGYŐZŐDÉSÜK MIATTI 
ÜLDÖZÉSTŐL FÉLVE NEM 
TUDNAK, VAGY NEM KÍVÁNNAK 
SZÁRMAZÁSI ORSZÁGUKBA 
VISSZATÉRNI. 
AZ ELISMERT MENEKÜLTEK 
KÖZEL AZONOS JOGOKKAL 
RENDELKEZNEK, MINT 
A MAGYAR ÁLLAMPOLGÁROK.

Menekültek
Hazánkban a híradások legfőképp a menekültekről tudósítanak, hiszen míg 
korábban az Európai Uniót érintő migrációs mozgásokban elhanyagolható 
volt az arányuk, az elmúlt években rendkívül nagy számban kerestek mene-
déket az unió tagállamaiban az elsősorban közel-keleti, és más ázsiai és afrikai 
országokból érkezők. E  migrációs folyamat a második világháború óta példátlan, 
és számos szakpolitikai, politikai kihívást állít az európai társadalmak elé, ezért 
tudatos, európai szinten összehangolt helyzetkezelést kíván.

Magyarország elsőként a kelet-európai térségben, 1989-ben lett részese 
a nemzetközi menekültvédelmi rendszernek, csatlakozott a menekültek 
helyzetéről szóló Genfi Egyezményhez. Az 1980-as évek végén az első nagy 
menekülthullámot a többségükben magyar anyanyelvű román állampolgárok 
jelentették, akik politikai és gazdasági okok miatt menekültek Magyarországra. 
Az 1991-től 1997-ig tartó időszakban a délszláv háború elől menekülő volt ju-
goszláv állampolgárok érkeztek nagy számban. Ezt követően a menekültek 
száma jelentősen csökkent, mígnem az elmúlt évek migrációs folyamatainak 
hatására — schengeni határország lévén — hazánknak jelentős szerepe lett 
a déli és keleti határvonal felől érkező menedékkérők fogadásában és a velük 
kapcsolatos ügyintézésben, illetve a határvédelemben.

A menekültek védelmét globális és regionális jogi egyezmények segítik és szabá-
lyozzák. Azt, hogy egy menedékkérőnek megalapozott-e a félelme, azaz jogo-
sult-e a védelemre Magyarországon, a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal 
(BMH) egy komplex menedékjogi eljárás keretében dönti el.
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Az elmúlt 3 évben az elismerések száma, függetlenül a beadott menedékkérelmek 
megnövekedett számától, állandónak tekinthető (évente 500 fő körüli). Jelenleg 
főként szírek, afgánok, szomáliaiak és irániak kapnak védelmet hazánkban.

Kevés menekült, oltalmazott él Magyarországon, 3000 körüli azoknak a száma, 
akik nemzetközi védelemben részesülnek. Tapasztala-taink szerint a legtöb-
ben nagy erőfeszítéseket tesznek azért, hogy nyugalmat és új otthont leljenek 
hazánkban. Ehhez azonban elengedhetetlen a befogadó társadalom támo-
gató és nyitott hozzáállása, hiszen a sikeres integráció mindkét fél érdeke és 
felelőssége.

A migráció alapvetően egy olyan társadalmi jelenség, amely komoly lehe-
tőségeket és kihívásokat is tartogat a befogadó ország számára. A különböző 
kultúrák közötti együttélési viszonyokat éppen ezért tudatosan kell kezelni. 
Fontos mindkét fél  részéről a saját érdekek és szempontok megjelenítése, 
megértése és összehangolása, a folyamatos egyeztetés és konszenzuskeresés. 

AZ, AKIT NEM ISMERNEK EL 
MENEKÜLTKÉNT, DE FENNÁLL 
ANNAK A VALÓS VESZÉLYE, 
HOGY VISSZAKÜLDÉSE ESETÉN 
SÚLYOS SÉRELEMNEK LENNE 
KITÉVE (PL. HALÁLBÜNTETÉS, 
EMBERTELEN VAGY MEGALÁZÓ 
BÁNÁSMÓD VAGY BÜNTETÉS), 
OLTALMAZOTT STÁTUSZRA 
JOGOSULT. 
AZ Ő JOGI HELYZETÜK NÉHÁNY 
RÉSZLETSZABÁLYOZÁSTÓL 
ELTEKINTVE HASONLÍT 
A MENEKÜLTEKÉHEZ.
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Rókus Levente, Prolicht Kft.

„ONNANTÓL KEZDVE, HOGY LÁTTÁK SAMI SZAK-
TUDÁSÁT ÉS SZORGALMÁT, NYITOTTAK FELÉ 
A KOLLÉGÁK. A MUNKAVÁLLALÓINK ELÉG ZÁRT 
KÖZÖSSÉGET ALKOTNAK, DE HA AZ ÚJ EMBEREN 
NEMZETISÉGTŐL, BŐRSZÍNTŐL FÜGGETLENÜL 
AZT LÁTJÁK, HOGY DOLGOZNI AKAR, ÉS VELÜK 
EGYÜTT HÚZ, AKKOR BEFOGADJÁK.” 

K SAMI SZAK-
TAK FE

K ELÉG ZÁRT 
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AZ INTERKULTURÁLIS 
KOMPETENCIA 
AZ A KÉPESSÉG, ILLETVE 
KÉPESSÉGEK HALMAZA, 
AMELYNEK BIRTOKÁBAN 
HATÉKONYAN TUDUNK 
EGYÜTTMŰKÖDNI OLYAN 
EMBEREKKEL, AKIK 
A MIÉNKTŐL ELTÉRŐ ETNIKAI, 
KULTURÁLIS, POLITIKAI, 
GAZDASÁGI VAGY VALLÁSI 
HÁTTÉRREL RENDELKEZNEK. 

Milyen nehézségekkel szembesülhetnek a menekültek 
Magyarországon?
A menekültek, oltalmazottak szinte azonos jogokkal rendelkeznek, mint a 
magyar állampolgárok, így ők is ugyanazt az egészségügyi, oktatási és szociális 
ellátórendszert vehetik igénybe, mint a magyarok. Az ezekhez való hozzáférés 
azonban közel sem egyszerű, számos kihívás nehezíti mindezt.

       Habár a legtöbb menekült több nyelven beszél (vannak, akik angolul vagy 
más Európában is használt nyelven is magas szinten), a hazánkban való 
boldoguláshoz szükséges magyar nyelvismeret és nyelvi kompetencia meg-
szerzése idő- és energiaigényes folyamat. Magyar nyelvtudás nélkül nehéz 
szaktudásuknak és képességeiknek megfelelő munkát találniuk. Magyar 
nyelvi képzést alapvetően civil szervezetek biztosítanak. A legtöbb menekült, 
oltalmazott nem rendelkezik megtartó és támogató szociális kapcsolatokkal. 
Elszakadva családjuktól, rokoni kapcsolataiktól, egy számukra teljesen idegen 
társadalomban kell megtalálni helyüket, képviselniük és érvényesíteniük érde-
keiket. Más migránsoktól eltérően nincs lehetőségük a családjukkal való aktív 
kapcsolattartásra, hazájukba nem térhetnek vissza, mert veszélybe kerülne 
életük.

       A helyi ellátórendszer, állami intézmények és bürokrácia működését nem 
ismerik, így nehezebb számukra ügyeik intézése. Sajnálatos módon sok-
szor az ellátórendszerben dolgozó szakemberek sincsenek felkészülve 
a velük való munkára, így a tájékozottság, az ügyintézéshez szükséges 
interkulturális kompetenciák hiánya, az ismeretlen helyzettel szembeni 
elutasítás hatványozottan nehezíti helyzetüket.
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Samatar Hassan Mohamed, Prolicht Kft.

„JÓL LEHET MAGYAROKKAL DOLGOZNI. 
HA ÉRTITEK EGYMÁST, AKKOR KI TUDTOK JÖNNI 
EGYMÁSSAL. DE HA VALAKI NEM BESZÉLI 
A NYELVET, AKKOR BIZTOS, HOGY NEM TUD 
VELÜK DOLGOZNI.” 

GOZNI. 
UDTOK JÖNNI 

BESZ
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Többen meglévő, hazájukban alkalmazott szak-
tudásukat, szakmai tapasztalatukat csak hosszú 
évek munkája során tudják Magyarországon elis-
mertetni és alkalmazni, így jellemző a menekültek, 
oltalmazottak között a pályaelhagyás, vagy -váltás.

A befogadó társadalom az utóbbi időben a migrán-
sokkal szemben tanúsított idegenellenes, elutasító 
magatartása nagyban megnehezíti mindennapjai-
kat, boldogulásukat. Ezt a diszkriminatív, negatív 
attitűdöt azonban nem csupán a frissen érkezett 
menekültek tapasztalják, hanem a már évek óta 
Magyarországon élő, sőt akár már itt született, vagy 
magyar állampolgárságot szerzett külföldiek is.
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Gaál Gyula és dr. Gaál Emese, PROMES’95 Bt.

„HA KIROBBAN EGY PROBLÉMA, AKKOR KELL A SEGÍTSÉG – NEM CSAK A TOLMÁCSOLÁSBAN. ELŐSZÖR CSAK 
MOSOLYOGTAM RAJTA, MIKOR MONDTÁTOK, HOGY INTERKULTURÁLIS KÖZVETÍTŐITEK VANNAK. DE TÉNYLEG ERRŐL 
VAN SZÓ, HOGY VALAKI MAGYARÁZZA EL NEKEM, HOGY MI A BAJA ENNEK AZ EMBERNEK. AZ ÉN ÉRTÉKRENDEM 
SZERINT SEMMI NEM TÖRTÉNT, AMI INDOKOLTA VOLNA, HOGY Ő MEGBÁNTVA ÉREZZE MAGÁT. VALAKI FORDÍTSA LE NEKI, 
HOGY MIÉRT NEM BÁNTOTTUK MEG SZERINTÜNK, ÉS VALAKI MAGYARÁZZA ÉRTESSE MEG VELÜNK, 
HOGY Ő MIÉRT BÁNTÓDOTT MEG, HOGY EZT VALAHOGY KI TUDJUK SIMÍTANI.”

CSAK 
LEG ERRŐL 

ÉKRENDEM 



Minden embernek joga van elhagyni saját országát, il-
letve üldözés elől menedéket keresni, azonban a be-
fogadó államok maguk határozhatják meg annak a 
részletszabályait, hogy kik és milyen feltételek mellett 
telepedhetnek le, milyen státuszt kaphatnak, és ezek 
milyen jogosultságokkal járnak. 

Ahogy a korábbi áttekintés alapján is látszik, alapvetően 
kétféle okkal tartózkodhat külföldi személy Magya-
rországon. Általánosabb az, hogy valaki saját elha-
tározásából, magánéleti, szakmai vagy egyéb okokból 
költözik ide. A hazánkba érkezők másik, kisebb része 
kényszerből indul el. Van, akinek külön engedélyeztetni 
kell a munkavállalást, és van, akiknek nem. Ezért fontos 
a foglalkoztatást megelőzően fi gyelembe venni, hogy 
az alkalmazni kívánt külföldi milyen jogi helyzetben van.

Alapvetés, hogy a munkavállalás kereteit a hatályos 
magyar munkaügyi, munkavédelmi, adózási és társa-
dalombiztosítási jogszabályok teremtik meg. Az  aláb-
biakban azokkal a további tényezőkkel foglalkozunk, 
amit a munkavállalók nem magyar állampolgársága je-
lenthet a munkaadók számára. A Magyarországon való 
tartózkodásra jogosító státuszokat és engedélyeket 
tekintjük át példákon keresztül, kiemelve a munkavál-
lalás és munkáltatás szempontjából fontos jellemzőket.

Magyar állampolgár hozzátartozója
A harmadik országbeli állampolgárok közül a jogsza-
bályok több szempontból is kiemelik a magyar állam-
polgárok hozzátartozóit, illetve munkaerőpiaci szem-
pontból is ők vannak a legkönnyebb helyzetben 
a Magyarországon élő külföldiek közül. 

KÜLFÖLDIEK MUNKAVÁLLALÁSÁNAK 
JOGI SZABÁLYOZÁSA
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A HARMADIK ORSZÁGBELI ÁL-
LAMPOLGÁROK AZOK 
A NEM MAGYAR ÁLLAMPOLGÁROK, 
AKIK NEM RENDELKEZNEK 
A SZABAD MOZGÁS 
ÉS TARTÓZKODÁS JOGÁVAL 
(TEHÁT NEM ÁLLAMPOLGÁRAI 
AZ EURÓPAI UNIÓNAK), 
VALAMINT A HONTALANOK.
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A magyar állampolgár rokonon keresztül tisztában lehetnek a lehetőségeikkel.

A jogi környezet kedvező számukra, a jogszabályok szerint ők szabad mozgás és tartózkodás jogával 
rendelkező személyek, így esetükben nincsen szükség külön engedélyeztetésre.

Munkavállalásuk bejelentéshez kötött (az ehhez szükséges bejelentőlap letölthető a Nemzeti Foglalkoztatási 
Szolgálat honlapjáról: http://kmrmk.afsz.hu/engine.aspx?page=kmrmk_nyomtatvany) (QR-kód fent)

A bejelentést postai úton teheti meg a munkaadó. 

A bejelentés ügyintézése legfeljebb 10 perc, költségvonzata nincsen. 

A bejelentéssel egyidőben megkezdődhet a munkavállalás. 

Bizonyos munkakörök esetén a jogszabályok kötelező elvárássá tehetik a magyar állampolgárságot

István kubai nyaralása során megismerkedik egy kubai lánnyal, akivel komoly-
ra fordul a kapcsolata. Először - sikeres vízumkérelem után - a lány látogat el 
Magyarországra, aztán István ismét Kubába. Később úgy döntenek, hogy össze-
házasodnak. A házasságot követően a kubai állampolgár lány már vízum nélkül, 
magyar állampolgár hozzátartozójaként érkezhet Magyarországra.

A MAGYAR ÁLLAMPOLGÁR HOZZÁTARTOZÓJÁNAK SZÁMÍT AZ Ő…
–   külföldi házastársa vagy élettársa, 
–   21. évet be nem töltött külföldi gyermeke vagy eltartott leszármazója, 
–   külföldi házastársa felmenője (szülő, nagyszülő, dédszülő) is.
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Azok számára, akik az EGT államokból érkeznek 
és rendelkeznek a Bevándorlási és Menekültügyi 
Hivatal regisztrációs célú igazolásával, engedé-
lyezett a munkavállalás. 

Munkavállalásuk bejelentéshez kötött, 
a bejelentőlap letölthető innen: 
http://kmrmk.afsz.hu/engine.aspx?page=kmrmk_nyomtatvany 
(QR-kód lent)

A bejelentést postai úton teheti meg a munkaadó. 

A bejelentés ügyintézése legfeljebb 10 perc, 
költségvonzata nincsen. 

A bejelentéssel egyidőben megkezdődhet 
a munkavállalás. 

Bizonyos munkakörök esetén a jogszabályok 
kötelező elvárássá tehetik a magyar állampol-
gárságot. 

EGT állampolgár és családtagja
Magyarország az Európai Unió tagja, ebből számos 
előny mellett kötelezettségek is fakadnak. Az egyik 
ilyen kötelezettség, hogy a magyar munkaerőpiacot 
meg kell nyitni az Európai Gazdasági Térség (EGT) ál-
lamainak állampolgárai és az ő hozzátartozóik előtt.

Johann egy norvég férfi. Cége Hatvanba helyezi egy ott 
futó projekt minőségbiztosítására. Johann felesége, 
Laura ghánai állampolgár, elkíséri Johannt Magyar-
országra. Talál egy álláshirdetést, amiben egy kutya-
menhelyre keresnek gondozót. Mivel Laura EGT ál-
lampolgár hozzátartozója, így külön engedély nélkül 
jelentkezhet a pozícióra, ahol egész nap azt csinálhatja, 
amit a legjobban szeret: kutyákkal törődhet.
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Tartózkodási engedéllyel rendelkezők
Tartózkodási engedélyt olyan harmadik országbeli állam-
polgárok kérhetnek, akik több mint 90 napot szeretnének 
Magyarország területén tartózkodni, és tudják igazolni 
megélhetésük forrását, a lakhatásukat és a teljes körű 
egészségbiztosításukat. Több jogcímen kérelmezhető 
a tartózkodási jogosultság (pl. tanulmányi célú tartóz-
kodási engedély, gyógykezelés célú tartózkodási enge-
dély, családi együttélés biztosítása céljából kiadott 
tartózkodási engedély).

A Nigériából érkezett John egyetemen tanul. Megis-
merkedik egy magyar szállodalánc értékesíté-
séi menedzserével. A menedzser fantáziát lát a 
fiatalemberben: John kiváló összekötő kapocs le-
het a Nigériából hazánkba érkező üzleti és magán-
célú turistákhoz, ezért a szállodalánc szeretné őt a 
tanulmányait követően alkalmazni. A szállodalánc 
a megyei (fővárosi) kormányhivatal járási (kerü-
leti) hivatal felé benyújtott munkaerő igényében a 
munkakör feltételéül szabja a nigériai piac és az igbo 
vagy a yoruba nyelv ismeretét. John méltányossági 
kérelemmel együtt beadja a  munkavállalási célú 
tartózkodási engedély kérelmét a Bevándorlási és 
Menekültügyi Hivatalhoz (BMH), mely engedélyezi 
a budapesti beadást tekintettel arra, hogy a munka 
megkezdése sürgős a munkáltatónak, továbbá arra, 
hogy az  nemzetgazdasági szempontból is fontos le-
het. Ezt követően a BMH megkeresi a   kormányhi-
vatalt, ahonnan a szakhatósági eljárás keretében visz-
szaigazolják, hogy az állást nem tudja magyar vagy 
más EGT állampolgár betölteni, így John elvállalhatja 
azt. Ezt követően a  BMH kiállítja az engedélyt John 
számára, aki így 2 évig maradhat és dolgozhat ebben 
a munkakörben Magyarországon.



16

A munkavállalási célú 
tartózkodási engedély 
alkalmas arra, hogy a foglal-
koztatást megalapozza egy 
harmadik országbeli személy 
részére. 

Mindenképpen le kell folytat-
ni egy szakhatósági eljárást 
is, amelyben a kormány-
hivatal megvizsgálja, hogy 
nincs-e az adott munkakörre 
alkalmas magyar vagy más 
EGT állampolgár munkavál-
laló. 

Célszerű a munkaerő igényt 
részletesen specifikálni, 
különös tekintettel az igé-
nyelt nyelvtudásra vagy más 
speciális képességre. 

Szakhatósági eljárás során 
2 évre adható engedély 
a munkavállalásra, így 
a tartózkodási engedély sem 
szólhat ennél hosz-szabb 
időre. 

MUNKÁT VÁLLALNI CSAK MUNKAVÁLLALÁSI CÉLÚ TARTÓZKODÁSI 
ENGEDÉLLYEL, SZEZONÁLIS MUNKAVÁLLALÁSI CÉLÚ VÍZUMMAL 
ÉS TANULMÁNYI CÉLÚ TARTÓZKODÁSI ENGEDÉLLYEL, VALAMINT EU KÉK 
KÁRTYÁVAL LEHET.

–    tanulmányi célú tartózkodási engedély: csak korlátozott időkeretben lehet 
jogszerűen, a szorgalmi időszakban hetente legfeljebb 24 órában, szorgalmi 
időszakon kívül évente legfeljebb 90 napon vagy 66 munkanapon keresztül 
teljes munkaidőben.

–    szezonális munkavállalási célú tartózkodási engedély: egy konkrét 
munkaviszonyhoz kapcsolódik, legfeljebb 6 hónapra adható ki, de igazodik 
az időtartam a foglalkoztatási jogviszony időtartamához

–    munkavállalási célú tartózkodási engedély: egy konkrét munkaviszony-
hoz kapcsolódik, legfeljebb 3 évre adható ki, de igazodik az időtartam a 
foglal-koztatási jogviszony időtartamához.

–    EU Kék Kártya: magas szintű munkavégzéshez kapcsolódóan felsőfokú vég-
zettséggel rendelkező harmadik országbeli állampolgároknak adható ki. 2 
év eltelte után az EU Kék Kártya birtokosai az EU más tagállamaiban is jogo-
sultak lesznek egyszerűsített módon a magas szintű munkavállalásra. Az EU 
Kék Kártya 4 éves időtartamra is kiadható.
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 Ha az érintett harmadik országbeli állampolgár már rendelkezik:
     – családi együttélés biztosítása céljából kiadott tartózkodási engedéllyel,
     – EU Kék Kártyával,
     – jövedelemszerzés céljából kiadott tartózkodási engedéllyel,
     – kutatás céljából kiadott tartózkodási engedéllyel,
     – szezonális munkavállalási célú tartózkodási engedéllyel,
     – vállalaton belüli áthelyezés célú tartózkodási engedéllyel, vagy
     – hosszú távú mobilitási engedéllyel,
 akkor az új engedély tekintetében is alkalmazandó az úgynevezett összevont tartózkodási eljárás, aminek 
keretében a leendő munkáltató feladata az, hogy Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat felé jelentse be 
a munkaerő igényét és kössön egy előzetes megállapodást a leendő munkavállalóval. 

A tartózkodási engedélyt és annak megújítását az érintett személy intézi a Bevándorlási és Menekültügyi 
Hivatalban. 

 Az engedélyt a külföldi szokásos tartózkodási országából a magyar külképviseleti rendszeren keresztül lehet 
meg-igényelni. Ha az érintett harmadik országbeli személy már Magyarországon tartózkodik, akkor mél-
tányosság igénylése mellett Magyarországról is elindítható az eljárás. 

A külföldön elindított eljárás szolgáltatási díja 60 euró, a belföldön elindítotté 18 000 forint. Ezeket a költ-
ségeket a kérelmező munkavállaló viseli. Az eljárás a munkáltató számára nem jelent költséget. 

Az eljárás hosszadalmas, 70 napot is igénybe vehet, ezzel érdemes előre számolni. 

Az egyes engedélytípusokhoz a BMH honlapján a Tartózkodás Magyarországon menüpontból tölthetők le 
a szükséges nyomtatványok. http://www.bmbah.hu (QR-kód baloldalt)
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Hosszútávú, illetve huzamos 
tartózkodás jogával rendelkezők 
Ez a kategória több engedélyt és státuszt foglal magába:
–    nemzeti letelepedési engedély
–    ideiglenes letelepedési engedély
–    EK letelepedési engedély
–    állandó tartózkodási kártyát (ez az 5 évnél hosz-

szabban tartózkodó EGT állampolgárok és család-
tagjaik számára állítható ki)

–    letelepedett státusz (már nem kerül kiállításra)
–    bevándorolt státusz (már nem került kiállításra)

John elefántcsontparti állampolgár. 5 éven keresztül 
dolgozott keresőtevékenység célú tartózkodási enge-
déllyel pincérként, egy afrikai hangulatú kávézóban. 
Mivel már lakhatása, megélhetése és egészségügyi el-
látása biztosított és több mint 3 éve jogszerűen tartóz-
kodik hazánkban, ezért gondolván a jövőjére, John 
nemzeti letelepedési engedélyért folyamodott, mivel 
ezzel később majd kérelmezhet állampolgárságot is. 
Az új engedély birtokában John tartózkodása már nem 
kötődik olyan szorosan a munkahelyéhez. Ha John ta-
lál jobb helyet vagy önállósodásban gondolkodik, ak-
kor ennek immár nincsen komolyabb akadálya. Az új 
munkahely esetén már nincs szüksége újabb engedé-
lyre, csupán az új munkáltató általi  bejelentésre.

A fenti tartózkodási engedélyek megszerzésének 
minden esetben egy hosszabb magyarországi tartóz-
kodás az alapja, így az ezekkel rendelkező emberek 
már valószínűleg ismerik a társadalmi és gazdasági 
lehetőségeiket. A viszonylagos beágyazottság előny 
lehet a munkáltató számára.

Nincs szükség munkavállalási engedélyre. 
Munkavállalásuk bejelentéshez kötött, a bejelentőlap letölthető innen: 
http://kmrmk.afsz.hu/engine.aspx?page=kmrmk_nyomtatvany (QR-kód feljebb)
A bejelentést postai úton teheti meg a munkaadó. 
A bejelentés ügyintézése legfeljebb 10 perc, költségvonzata nincsen. 
A bejelentéssel egyidőben megkezdődhet a munkavállalás. 
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Menekültek és oltalmazottak
A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény 
értelmében a menekülteket és oltalmazottakat 
a magyar állampolgár jogai illetik meg, és kötelezett-
ségei terhelik. Kivételt ez alól e törvény értelmében 
csak a választójog képez. Ez azt jelenti, hogy munkát 
is azonos feltételek mellett vállalhatnak. 

Aziz Afganisztánból menekült el. Útja másfél évig tartott, 
ez idő alatt több helyen dolgozott azért, hogy folytathas-
sa az útját. Azizt a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal 
elismerte oltalmazottként, ami azt jelenti, hogy legalább 
3 évig biztosan maradhat és dolgozhat Magyarországon. 
Aziz nem volt arra felkészülve, hogy Magyarország lesz az 
első olyan hely, ahol biztonságban tudhatja majd magát, 
így a magyar nyelvet is csak rövid ideje tanulja, angolul 
kevés szóval, de magabiztosan és jól kommunikál.

Az elismert menekültek és oltalmazottak munkavál-
lalása jogi szempontból jóval könnyebb, mint a legtöbb 
harmadik országbeli állampolgáré. 

„AZ ÁLTALATOK KÖZVETÍTETT EMBEREK GYAKRAN 
MAGASAN KÉPZETTEK, MÉGIS LEHET ŐKET ÖSZ-
TÖNÖZNI, ODAADÓAN DOLGOZNAK. ABSZOLÚT GAZ-
DASÁGI ELŐNY, HOGY HA MENEKÜLTEKET VESZÜNK 
FEL, SOKKAL KISEBB A FLUKTUÁCIÓ. MAGUKTÓL MÉG 
NEM MONDTAK FEL, HOSSZÚTÁVON LEHET VELÜK 
SZÁMOLNI.” 
(egy budapesti étteremtulajdonos)

Nincs szükség munkavállalási engedélyre. 
Munkavállalásuk bejelentéshez kötött, a bejelentőlap letölthető innen: 
http://kmrmk.afsz.hu/engine.aspx?page=kmrmk_nyomtatvany (QR-kód feljebb)
A bejelentést postai úton teheti meg a munkaadó. 
A bejelentés ügyintézése legfeljebb 10 perc, költségvonzata nincsen. 
A bejelentéssel egyidőben megkezdődhet a munkavállalás. 

RAN 
Z
GAZ-

EK GYAK
ŐKET ÖS
SZOLÚ

Ü
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MENEDÉKKÉRŐKNEK NEVEZZÜK 
AZOKAT A SZEMÉLYEKET, 
AKIK MENEDÉKJOGÉRT FOLY-
AMODNAK MAGYARORSZÁGON. 
ALAPVETŐEN 
EZ EGY IDEIGLENES HELYZET, 
AMELY ADDIG TART, 
AMÍG A MENEDÉKKÉRELMET 
ELBÍRÁLJA A HATÓSÁG.

Menedékkérők
Said szír menedékkérő. A menekültügyi eljárása rendkívüli módon elhúzódik. 
Said nagyon szeretne már dolgozni, mert a tétlenség rossz hatással van rá és 
semmilyen anyagi segítséget nem kap. Said profi  arab-angol-francia tolmács. 
A nemzetközi kapcsolatait felhasználva talál olyan magyar céget, amelyik a 
nyelvtudását tudná hasznosítani. Szír menedékkérőként Saidnak jó esélye van 
arra, hogy hamarosan megkapja a státuszt, de a cégnek fontos lenne, hogy mi-
nél hamarabb munkába álljon. A munkavállalási engedély intézése nagyjából 
60 nap, de még így is sokkal kiszámíthatóbb, mint a bizonytalan ideig húzódó 
menekültügyi eljárás. A munkavállalási engedélyben a cég jól tudja specifikál-
ni, hogy miért egy olyan munkavállalóra van szükségük, mint amilyen Said, így 
megkapják a munkavállalási engedélyt és Said munkába állhat. 
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Csak akkor foglalkoztathatóak, ha a menekültkénti elismerés iránti kérelmük beadását követő 9 hónapon 
belül nem sikerül jogerősen elbírálni a menedékkérelmüket. 

Munkavállalási engedélyre van szükségük a jogszerű foglalkoztatáshoz. A munkavállalási engedély intézése 
a területileg illetékes kormányhivatalon keresztül történik. 

A munkavállalási engedély iránti kérelem letölthető ennek a lapnak az aljáról: 
http://nfsz.munka.hu/engine.aspx?page=nfsz_nyomtatvanyok (QR-kód fent)

Az engedélyezés ügyintézési határideje 10 nap. 

Az engedélyezést a munkáltató kezdi meg a kormányhivatalnál és azzal együtt (vagy 60 napnál nem régeb-
ben) ugyanott be kell nyújtania az adott munkaerőre vonatkozó munkaerő igényt. 

Ha a menedékkérelmet végül elutasítja a menekültügyi hatóság, akkor a munkavállalási engedély hatályát 
veszti. 

A kérelemben a foglalkoztatónak pontosan meg kell jelölnie, hogy milyen pozícióra kívánja alkalmazni a harmadik 
országbeli állampolgárt. A kormányhivatal megvizsgálja, hogy betöltheti-e a külföldi az adott munkakört. 
Ennek a vizsgálatnak a legfontosabb kérdése, hogy a kormányhivatal munkaügyi központja tud-e megfelelő 
álláskereső magyar állampolgárt kiközvetíteni az adott pozícióra. Amennyiben nincsen olyan körülmény, ami 
lehetetlenné tenné a külföldi foglalkoztatását, akkor a kormányhivatal megadja a munkavállalási engedélyt. 
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HONTALAN SZEMÉLYEK-NEK 
NEVEZZÜK 
AZOKAT AZ EMBEREKET, 
AKIKET SAJÁT JOGA SZERINT 
EGYETLEN ÁLLAM SEM ISMER EL 
ÁLLAMPOLGÁRÁNAK. 
A HONTALANSÁGOT 
A MENEDÉKJOGI ELJÁRÁSTÓL 
FÜGGETLEN ELJÁRÁSBAN 
ÁLLAPÍTJA MEG A BEVÁNDORLÁSI 
ÉS MENEKÜLTÜGYI HIVATAL.

Hontalanok 
Annie-t hontalanként ismerte el a BMH, már alig várja, hogy 
dolgozhasson. Korábbról van rutinja szállodatakarításban, 
ismét ilyen munkakörben szeretne elhelyezkedni. Annie 
magyar tudása egy gyenge középfoknak felel meg, de an-
golul magas szinten kommunikál. A szállodának megéri 
a munkavállalási engedély elintézése, hiszen ezzel Annie 
hosszabb időre elkötelezi magát a munkahely mellett.

Munkavállalási engedélyre van szükségük. A munkavállalási engedély 
intézése a területileg illetékes kormányhivatalon keresztül történik.

A munkavállalási engedély iránti kérelem letölthető ennek a lapnak az aljáról: 
http://nfsz.munka.hu/engine.aspx?page=nfsz_nyomtatvanyok (QR-kód fent )

Az engedélyezés ügynitézési határideje 10 nap. 

Az engedélyezést a munkáltató kezdi meg a kormányhivatalnál és azzal 
együtt (vagy 60 napnál nem régebben) be kell nyújtania ugyanott az adott 
munkaerőre vonatkozó munkaerő igényt. 

A kérelemben a foglalkoztatónak pontosan meg kell jelölnie, hogy milyen 
pozícióra kívánja alkalmazni a harmadik országbeli állampolgárt. A kormány-
hivatal megvizsgálja, hogy betöltheti-e a külföldi az adott munkakört. Ennek 
a vizsgálatnak a legfontosabb kérdése, hogy a kormányhivatal munkaügyi 
központja tud-e megfelelő álláskereső magyar állampolgárt kiközvetíteni 
az adott pozícióra. Amennyiben nincsen olyan körülmény, ami lehetetlenné 
tenné a külföldi foglalkoztatását, akkor a kormányhivatal megadja a munka-
vállalási engedélyt. 
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Azimi Alireza, PROMES’95 Bt.



Nem csak az érintett külföldinek fontos, hogy munkát 
vállaljon. A magyar gazdaság jelenleg munkaerő-
hiánnyal küzd több szektorban is. Természetesen 
a  strukturális okokból keletkező munkaerőhiányra 
nem lehet egyedül a külföldi munkaerő orvosság, 
azonban számos szektorban legalább rövid- és közép-
távon jelenthet komoly segítséget a külföldiek foglal-
koztatása.

A Magyarországra érkező külföldiek többsége magas 
végzettséggel, használható szaktudással rendelkezik, 
több nyelven beszél és nagyfokú munkavállalási 
és vállalkozási hajlandósága van. Emellett azonban 
fontos figyelmet fordítani az adott szaktudás kiegészí-
tésére, helyi viszonyoknak és elvárásoknak megfelelő 
bővítésére, illetve a migránslétből fakadó, korábban  már 
említett tényezők kezelésére, az együttműködés során 
való figyelembevételére. Különösen érdemes hang-
súlyt fektetni a munkáltató és a munkavállaló közötti
folyamatos kommunikációra és visszajelzésekre. Elen-
gedhetetlen az, hogy a munkavállaló és a munkáltató 
értse és megértse egymást, hiszen számos félreértés 
múlik akár apró kulturális természetű dolgokon is.
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MIÉRT LEHET ELŐNYÖS 
KÜLFÖLDIEKET FOGLALKOZTATNI?
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Kaszás Helga, Eurest Étteremüzemeltető Kft.

„AZ, HOGY Ő ODAHAZA ÉTTEREMBEN DOLGOZOTT, 
SZAKÁCS VOLT, MÁST JELENTETT ABBAN 
A KÖZEGBEN ÉS MÁST JELENT ITT, EGY NAGYÜZEMI 
KONYHÁN. MEG KELLETT TANULNIA A GÉPEINK 
KEZELÉSÉT, AMI IDŐT ÉS FIGYELMET IGÉNYELT 
A RÉSZÜNKRŐL IS.”

N DOLGOZOTT, 
BBAN 

GY NAGYÜZEM
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Lehetséges 
kulturális eredetű félreértések
A munkavégzés folyamán adódhatnak olyan helyzetek, 
amelyekre nem is gondolnánk, de félreértéseket, 
rossz érzéseket okoznak. Fontos tudnunk, hogy sok-
szor az, ami számunkra teljesen egyértelmű, egy 

más kultúrából származó ember számára furcsa 
vagy egyáltalán nem ismert szokás, elvárás lehet. 
A félreértések, konfliktusok hátterében ugyanis 
a  legtöbb esetben az eltérő kulturális szokások, nor-
mák, viselkedésbeli különbségek állnak. Érdemes fi-
gyelni ezekre helyzetekre, felismerni és megérteni. 

testhez  tisztasághoz családon belüli vallás időfelfogás együttműködés
való viszony  való viszony szerepekről  valláshoz időben érkezés, megállapodás
testékszer, tisztálkodás és státuszokról  kapcsolódó késés, az idő írásban, szóban,
tetoválás,  gyakorisága való gondolkodás szokások kihasználása, stb. panaszkodás,
eltérő és módja  a nők/férfiak feladata előírások  visszajelzések, stb.
tetoválás,  nyilvános helyen szerepe és lehetőségei (pl. étkezésre,
szépségideálok, orrfújás, köpés stb.  a családban öltözködésre, 
stb.  és a munkában, stb. viselkedésre
   vonatkozó) 
   

.
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Geert Hofstede szociálpszichológus szerint a következő kulturális dimenziók mentén érdemes összehangol-
ni a más-más kultúrákból, országokból érkező munkatársak interakcióját. Ezek ismerete és figyelembevé-
tele a munkáltatóknak és a munkavállalóknak is egyaránt fontos.

–    Hatalmi távolság (kicsi vagy nagy) – pl. milyen távolság van a vezetők és beosztottak között a szervezeti 
hierarchiában

–    Individualizmus vagy kollektivizmus - pl. egy szervezetben hogy aránylik egymáshoz az egyén és a közösség

–    Maszkulinitás vagy feminimitás - pl. mennyire fontos a család egy munkavállónak, és ehhez hogyan 
viszonyul a munkaadó 

–    Bizonytalanságkerülés (magas vagy alacsony) - pl. mennyire fontosak a szabályok egy munkahelyen

–    Hosszú vagy rövid távú orientáció - pl. átlagosan milyen hosszú távra tervez egy munkahely vagy egy 
munkavállaló

–    Az országok közti összehasonlítás naprakészen elérhető a következő oldalon: 
https://geert-hofstede.com/countries.html

„SOSEM GONDOLTAM VOLNA, HOGY TOPOGRÁ-
FIAI MÉRNÖKKÉNT VALAHA SZAKÁCS LESZEK, 
DE MOST ÖRÜLÖK NEKI. SOK MINDEN MÁS ITT, 
MINT SZÍRIÁBAN, DE NAGYON SZERENCSÉS-
NEK ÉRZEM MAGAM, HOGY VAN MUNKÁM.” 
(Budapesten dolgozó 24 éves szír fiatalember) 

GY TOPOGRÁ-
ÁCS LESZEK, 
DEN MÁS IT

Az  együttmőködés hatékonnyá és gördülékennyé 
tétele mindkét fél részéről többlet energiát és odafi-
gyelést igényel. Lényeges, hogy ezekben a helyzetek-
ben támogatóan, kompromisszumkészen tudjon 
mindkét fél jelen lenni, valamint, hogy az elvárások és 
a visszajelzések egyértelműek legyenek.
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A SOKSZÍNŰSÉG-
MENEDZSMENT 
EGY OLYAN STRATÉGIAI 
ÉS VEZETÉSI FOLYAMAT AKTÍV 
ÉS TUDATOS KIALAKÍTÁSA, AMELY
SORÁN A SZERVEZET HATÉKONY 
MŰKÖDÉSÉHEZ SZÜKSÉGES 
HOZZÁADOTT ÉRTÉKKÉNT 
FOGADJÁK EL ÉS HASZNÁLJÁK 
A SZERVEZETEN BELÜLI 
KÜLÖNBÖZŐSÉGEKET 
ÉS HASONLÓSÁGOKAT.

A külfölidek foglalkoztatása színesíti a munkahelyi közösséget, új tapaszta-
latokat vihet a csapat életébe, olyan készségeket fejleszt, amire más terepen 
is szükség lehet. Ez a fajta rugalmasság sok szektorban biztosíthat helyzeti 
előnyt más cégekkel szemben. 

Manapság egyre elterjedtebb az elképzelés, miszerint a munkavállalók össze-
tételének sokszínűsége pozitívan hozzájárulhat a vállalkozás hatékonyságához, 
üzleti céljainak eléréséhez. A sokszínűség-menedzsment alkalmazásához 
elengedhetetlen, hogy meglegyen a megfelelő szervezeti stratégia és tudatosan 
épüljön be a vállalati identitásba a sokszínűség, mint értékteremtő tényező.

A sokszínűség-menedzsment alkalmazásáról bővebben itt tájékozódhat: 
http://www.idm-diversity.org/eng/index.html (QR kód lent)
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Momand Islamuddin, Kebab & Pizza Büfé
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MIBEN SEGÍTÜNK?

Egyesületünk a hazánkba érkező migránsok integ-
rációját segíti. Az elmúlt két évtized alatt kialakítot-
tunk egy olyan komplex szolgáltatási rendszert, amely 
az alábbiakban nyújt támogatást:
-   hivatalos ügyekben való eligazodás
-   szolgáltatásokhoz való hozzáférés (egészségügy, 

oktatás, stb.)
-  intézményekkel való kapcsolattartás
-  munkavállalás és munkahely megtartása
-   a magyar kultúra, nyelv és társadalmi berendezkedés 

megismerése
-   közösségfejlesztés, szociális kapcsolatok fejlesztése, 

bővítése
-  lokális közösségekbe való beilleszkedés
-   jogaik megismerése, társadalmi és politikai aktivi-

tásuk növelése
-  jogi tanácsadás, érdekképviselet

A szolgáltatásokat képzett szakmai munka-csoport 
biztosítja számukra: szociális munkás, jogi tanácsadó, 
pszichológus és interkulturális közvetítő kollégák.

Támogató munkánk nem csupán a külföldiekre 
fókuszál, hanem a velük potenciálisan kapcsolatba 
kerülő szakemberek és önkéntesek támogatására is:
-   akkreditált migráns-specifikus képzések (pedagó-

gusok, szociális szakemberek, egészségügyi dol-
gozók, rendészeti területen dolgozók, stb. részére)

-   szakmai tapasztalatcsere, együttműködés önkén-
tesekkel, szakemberekkel, különböző intézmé-
nyekkel és szervezetekkel



HA SZERETNE BEKERÜLNI 
MUNKÁLTATÓI ADATBÁZISUNKBA 
ÉS TÁJÉKOZÓDNI TOVÁBBI, 
MUNKÁLTATÓKNAK SZÓLÓ 
PROGRAMJAINKRÓL, 
VAGY EGYÜTTMŰKÖDNI 
KÜLFÖLDI MUNKAKERESŐK 
KÖZVETÍTÉSE KAPCSÁN, 
KERESSEN BENNÜNKET 
A HONLAPUNK ERRE 
KIALAKÍTOTT OLDALÁN.
A KIADVÁNYBAN SZEREPLŐ 
ONLINE FORRÁSOK LISTÁJA 
SZINTÉN ELÉRHETŐ 
HONLAPUNKON.
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Külföldieket foglalkoztató munkáltatóknak 
az alábbi támogatást biztosítjuk:
-   álláskeresők közvetítése, kapcsolatfelvételben való segítségnyújtás
-  szociális és jogi tanácsadás, szakmai mentorálás
-  szakmai tapasztalatcsere
-  interkulturális kompetenciafejlesztő képzés
-  munkáltatóknak szóló tájékoztató kiadvány

Az integráció sikerességét nagyban meghatározza 
a társadalom tagjainak a külföldiekkel szembeni 
attitűdje. Az alábbi tevékenységeink segítik a felek 
közötti megértést, együttműködést:
-   közösségi tevékenységek külföldiek és magyarok 

bevonásával
-   kulturális, tapasztalatcserére teret adó, nyilvános 

események
-   figyelemfelkeltő, tájékoztató és szociális érzékeny-

séget elősegítő foglalkozások (pl. oktatási intézmé-
nyekben).

Egyesületünk a hazai migrációs szakpolitikát folya-
matosan észrevételezi, javaslatokkal segíti, vala-
mint aktív szakmai együttműködésben van számos 
nemzetközi szervezettel. Partnereinkkel rendszere-
sen valósítunk meg közös programokat, veszünk részt 
szakmai tapasztalatcseréken és fórumokon. Céljaink 
megvalósítását közhasznú tevékenységként, nyere-
ség- és vagyonszerzési cél nélkül, közhasznú egyesü-
leti formában végezzük. Munkánkat számos önkéntes 
és támogató segíti.

Felmerülő kérdéseikkel forduljanak hozzánk bizalom-
mal. Visszajelzéseiket, tapasztalataikat örömmel fo-
gadjuk.
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MUNKAVÁLLALÓK
AMIKOR ÉN HIBÁZTAM, ARRÓL MINDENKI TUDOTT

Samatar Hassan Mohamed 27 éves. Szomália 
fővárosából néhány éve menekült Budapestre fele-
ségével. Négy nyelven beszél, középiskolai végzett-
sége van. Jelenleg a ferencvárosi ProLicht Kft-nél 
hegesztő. 

Hogyan találtad ezt a munkát? Mióta dolgozol itt?

     Három hónapja, hogy itt dolgozom. A Menedék segít-
ségével találtam ezt a munkát. Korábban egy drogé-
riában és egy internet kávézóban is dolgoztam, amit 
egy szomáliai barátom üzemeltett. 

Volt-e valami, amire nem számítottál és szokatlan 
volt az elején?

     Néha mindenki elvét valamit. Először amikor az 
itteniek hibáztak, akkor legyintettek. Amikor én 
hibáztam, arról mindenki tudott. Új voltam. 

     Ha egy munkahelyen csak külföldiek dolgoznak, ak-
kor mindenki különböző és emiatt könnyebb érteni 
egymást. De amikor egyedül vagy egy magyar cég-
nél, ahol több mint száz ember dolgozik, és csak én 
vagyok külföldi, akkor nem egyszerű az elején. Dol-
goznom kell azért is, hogy dolgozhassak. Nekik meg 
idő kell, hogy megismerjenek. 

Milyen magyarokkal együtt dolgozni?

     Jól lehet magyarokkal dolgozni. Ha értitek egymást, 
akkor ki tudtok jönni egymással. De ha valaki nem 
beszéli a nyelvet, akkor biztos, hogy nem tud velük 
dolgozni. Amikor az afgán fiú jött, akkor odajöttek 
hozzám és mondták, hogy ő is muszlim, te is az vagy, 
már ketten vagytok, mindjárt lesz a bumm. Minden-
hol van pár ilyen ember, nem foglalkozom vele. 

Hogyan látod magad 5 év múlva?

     Korábban biztos voltam benne, hogy továbbállok 
Angliába, vagy visszamegyek Szomáliába, de most 
már azt gondolom, hogy itt maradok, üzletet alapí-
tok. Sok embert ismerek, akikkel együtt jöttünk és 
már saját vállalkozásuk van. Szívesen nyitnék egy 
vízipipás kávézót.



NÉHA VESZEKSZÜNK HA NEM ÉRTENEK 
24 éves szír fiatalember, topográfiai mérnöknek ta-
nult Damaszkuszban. Családja Szaúd-Arábiába me-
nekült, ő három éve érkezett Magyarországra. 

Hogyan találtad ezt a munkát? Mióta dolgozol itt? 

     Miután a táborból beköltöztem Soroksárra, eljöttem 
a Menedék Egyesülethez, hogy szeretnék munkát 
találni. Júlia (szociális munkás – a szerk.) segített, 
készítettünk egy önéletrajzot és együtt jelentkez-
tünk az állásra.

Volt-e valami, amire nem számítottál és szokatlan 
volt az elején?

     Eleinte pohárleszedő voltam, az nem volt olyan jó, 
de aztán szólt a főnök, hogy nemsokára nyílik egy 
étterem egy budai plázában, és ha szeretnék, ott 
már lehetek szakács. Előbb főzni tanultam. Az ele-
jén folyton fájt a kezem, de már megszoktam. Mi-
után szakács lettem, már jóval többet kerestem. 
Sosem gondoltam volna, hogy valaha szakács 
leszek, de most örülök neki. Sok minden más itt, 
mint Szíriában, de nagyon szerencsésnek érzem 
magam, hogy van munkám.

Milyen magyarokkal együtt dolgozni?

     Teljesen normális. Néha veszekszünk, ha nem ér-
tenek. Vannak, akikkel nehezebben jövök ki, de 
a legtöbb ember kedves velem. Magyar barátaim is 
vannak már, bár a munkatársaimmal inkább csak 
haverok vagyunk.

Hogyan látod magad 5 év múlva?

     Húha! Nagyon másképp képzeltem el egy éve az 
életem. Amikor Szíriában voltam, kétszer majd-
nem meghaltam, nagyon nehéz volt eljönni és 
eljutni idáig. Most újrakezdtem az életem. Mire 30 
éves leszek már saját bizniszem lesz, ez biztos. 
Nagyon sok minden jár a fejemben, most tanulok, 
és próbálom kitalálni, mihez kezdjek a jövőben. Ott-
hon műszaki cikkeket vettem és adtam el, talán ezt 
folytatom itt is.
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MUNKÁLTATÓK
BÁRKIT FELVESZÜNK, AKI AKAR DOLGOZNI

Rókus Levente, a budapesti székhelyű ProLicht Hun-
gary Kft. vezetője. A márkák vizuális megjeleníté-
sével foglalkozó cég benzinkutak, autókereskedések 
reklámberendezéseit fejleszti és építi ki világszerte. 
A magyar cég tavalyi forgalma 7 millió euró volt.

Hogyan jött az ötlet, hogy menekülteket foglalkoz-
tassatok? 
     Egyszerűen nem jelentkezett elég magyar 

munkavállaló. Egyre inkább érződik, hogy elmen-
nek itthonról a jól képzett szakemberek és nem ta-
lálunk megfelelő személyeket a munka elvégzésére. 
Emellett mindenhonnan azt halljuk, hogy tömege-
sen érkeznek Magyarországra migránsok, ezért az-
tán úgy gondoltuk, hogy biztosan akad köztük olyan, 
aki értékes munkaerő lehet. Először egy német 
kolléga vett fel egy menekült, afgán tervezősrácot 
Hildesheimban. Jó tapasztalatai voltak, ezért több-
nek is munkát ajánlottak, de ott nagyon hosszadal-
mas az adminisztráció. Nálunk ez pofonegyszerűen 
működik. Pontosan ugyanúgy lehet menekülteket 
foglalkoztatni, mint bárki mást. Németországban 
nem így van, náluk ezért elakadt egy kicsit a projekt. 
Nálunk a nyelvtudás miatt látszik akadozni. 

Miért nem magyarokat alkalmaztok a külföldiek he-
lyett?
     Elsősorban magyar munkavállalókat keresünk a 

nyelvtudás miatt, de ha nincs ember, akkor más 
lehetőségekre is nyitottá válunk.  Így került hozzánk 
például Sami, a szomáliai ügyfeletek. 

Milyen kihívásokkal szembesültek ebben a vállalás-
ban?
     Eleinte attól tartottam, hogy ki fogják közö-

síteni, de aztán a vártnál jobban alakult. Onnantól 
kezdve, hogy látták Sami szaktudását és szor-
galmát, nyitottak felé a kollégák. A munkavál-
lalóink elég zárt közösséget alkotnak, de ha az új 
emberen nemzetiségtől, bőrszíntől függetlenül azt 
látják, hogy dolgozni akar, és velük együtt húz, ak-
kor befogadják.

    Egyedüli probléma, hogy bár a menekültek több-
sége akár több nyelven is magas szinten beszél, a mi 
munkavállalóink nem. Tehát, ha az új kollega nem 
beszél magyarul, akkor nagyon nehéz lesz köztük a 
kommunikáció. Kulturális különbségekre is számí-
tottam, számítok, de még nem történt olyan rend-
kívüli eset, amit nehezen értettünk meg.

 



Miért éri meg, hogy külföldit alkalmazzatok? 
     Ha Sami példáját nézem, akkor azért, mert egy jó és 

képzett szakembert kapok egy magyar munkavál-
lalónál olcsóbban. A fizetésigény ugyanakkor nem a 
legfontosabb tényező. Nem feltétlenül azért foglal-
koztatunk menekülteket, mert olcsóbban dolgoz-
nak, hanem mert ők tényleg akarnak dolgozni. A 
magyar munkavállalóknál egyre inkább azzal szem-
besülünk, hogy aki jó szakember, azt vagy nem 
tudjuk megfizetni, vagy már rég elment külföldre. 
Akik pedig itt maradnak, azokkal egyszerűen nem 
tudunk mit kezdeni. Száz állásinterjúra behívott 
emberből átlagban húsz jelenik meg. Ennek a felé-
vel egyezünk meg a fizetésben. Ha közülük öt eljön 
a próbanapra, abból ténylegesen három lép be, de 
így is előfordul, hogy aztán soha többé nem látjuk.

Mi a tapasztalatod, milyen munkavállalók a kül-
földiek? Hogyan dolgoznak?
     Szorgalmasan, odaadóan. Nem berzenkednek a 

munkától, sokkal több alumíniumot tudunk he-
geszteni. Francia munkatárssal is dolgoztunk már, 
aki ugyan nem menekült volt, és vele is hasonló 
élményről tudok beszámolni. Ha sikerülne több 
külföldi embert felvennünk, akkor szeretnék olyan 
közös összejöveteleket, ahol ők mesélnek a saját 
kultúrájukról a magyar munkavállalóknak.

HA EGY KÜLFÖLDI BEILLESZEDIK, 
AZ NEKÜNK IS SIKER

Dr. Gaál Emese, a PROMES’95 Bt. ügyvezetője. Az idén 
tíz éves budapesti varroda Olaszországba, Néme-
tországba, Írországba gyárt termékeket. A  világhírű 
magyar Nanushka márka ruhái is náluk készülnek.

Hogyan jött az ötlet, hogy menekülteket foglalkoz-
tassatok? 
     Magyarországon nincs igazán varrónőképzés, 

nincsenek szakembereink. Aki valaha tanulta, sok-
szor nem akar varrni, aki pedig szeretne varrni, 
gyakran nem tud. Azon túl, hogy eleve nyitott vagyok 
a külföldiekre, embert kellett szereznünk. Nekem 
teljesen mindegy, hogy honnan származik az, aki 
nálunk dolgozik. Meg is rökönyödtem, amikor egysz-
er egy cigány bácsi megköszönte, hogy rendesen 
beszéltünk vele.

Miért nem magyarokat alkalmaztok a külföldiek he-
lyett?
     Mindkettőnket (Emese férje, tulajdonostárs – a szerk.) 

úgy neveltek, hogy nem számít, kinek milyen 
a  bőrszíne, honnan jött, otthon sosem merültek fel 
nemzetiségi kérdések. Amikor pedig munkaerőre 
van szükség, pláne nem válogatunk. 
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Milyen kihívásokkal szembesültek ebben a vállalás-
ban?
     A menekült munkavállalóink nem olyan szabadon 

osztják be az idejüket, mint mások. Olyan hivatali 
kötöttségeik vannak, amelyek megelőzik a munka-
helyi kötelezettségeket. Ezzel nem volna gond, de 
sajnos többször előfordult már, hogy nem jelezték 
időben, hogy ügyintézés miatt késnek a munkából. 
A határidőkkel is hadilábon állnak, még egyszer sem 
vették komolyan, hogy bizonyos dolgoknak előírt 
dátumra kell elkészülni. Délután négykor azonban 
mindig felállnak és elmennek. Tényleg ügyesen 
dolgoznak, de alkalmasint szükség van túlórára. 
Ilyenkor gondoskodnom kell helyettesekről, hogy 
a megrendelés kész legyen. Ebben szerepet 
játszhat az is, hogy ahhoz képest, hogy ők egy 
csónakon menekültek és nem tudták, hogy megér-
keznek-e vagy sem, a mi világunk nagyon stabilnak 
tűnik. Talán fel sem merül bennük, hogy az az apró 
információ, hogy velük mi van, vagy hol vannak, 
nagyon is meg tudja ingatni a  mi kis mikroközös-
ségünket, ami pedig attól stabil, hogy mindenki 
ott van a fedélzeten. Ők azt hiszik, hogy szilárd ez 
nélkülük is. Ha mi eddig is elvoltunk nélkülük, ak-
kor az sem gond, ha ők éppen nem jönnek, gon-
dolják. Nem érzik még eléggé, hogy nekik is komoly 
szerepük van a stabilitásban, hiszen rájuk számítva 
szervezzük a munkákat.

Miért éri meg, hogy külföldit alkalmazzatok? 
     Az ember a lényeges. Megéri olyan embert alkalmaz-

ni, aki ért a szakmájához, aki lojális, és akivel tudunk 
együtt dolgozni. Ha egy külföldi be tud illeszkedni, 
az nekünk is siker.

Mi a tapasztalatod, milyen munkavállalók a kül-
földiek? Hogyan dolgoznak?
     A nyelvi nehézségeken nehéz túljutni, ugyanakkor 

nagyon szerethetőek. Aliyeh például mosolygós, 
szép nő, hamar befogadták a többiek. Sosem kel-
letlen, nincs olyan gesztusa, amiből az derülne ki, 
hogy neki most nem tetszik az, amit csinálnia kell. 
Hogy ez amiatt van-e, mert afgán menekült és úgy 
érzi, hogy neki itt nincs szava, azt nem tudom. 
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Azimi Aliyeh, PROMES’95 Bt.






