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1. ÖSSZEFOGLALÁS1 

NÉMETH NÁNDOR – CSITE ANDRÁS 

 

i. A magyarországi munkaerıpiac az elmúlt évek során fokozatosan megnyílt a 

Romániából érkezı munkavállalók elıtt, akik 2009. január 1-jétıl már teljesen 

szabadon vállalhatnak munkát Magyarországon. E liberalizáció következtében az 

Állami Foglalkoztatási Szolgálat (ÁFSZ) külföldi munkavállalói nyilvántartásában 

egyre kevesebb romániai állampolgár jelent meg, vagyis egyre kisebb hányadukról 

állt rendelkezésünkre valamiféle (elemezhetı) információ. A statisztikai csúcs 

2006-ra esik, ekkor több mint negyvenezer romániai munkavállaló dolgozott 

legálisan – munkavállalási engedéllyel, zöldkártyával, vagy regisztrációs 

kötelezettségének eleget téve – Magyarországon. Számuk vélhetıen a következı 

években, így ma sem volt se számottevıen több, se kevesebb, csak épp a hivatalos 

nyilvántartás látókörébıl kerültek ki. 2009. január 1-jétıl a romániai 

állampolgárokat foglalkoztató munkaadóknak már csak csoportos bejelentési 

kötelezettségük van, ennek megfelelıen mára a romániai munkavállalók egyéni 

adatai teljesen eltőntek a statisztikailag feldolgozható munkaügyi iratokból.  

ii. A romániai munkavállalók többsége férfi. Mivel az ÁFSZ adatbázisa nem 

tartalmaz ilyen jellegő információt, így csak saját felméréseinkre tudunk 

támaszkodni. Ezek alapján a férfi – nı arányt 2/3 – 1/3-ra becsüljük. 

iii. A romániai munkavállalók általában alacsonyan iskolázottak: bı 2/3-uk legfeljebb 

általános iskolai végzettséggel rendelkezik.  

iv. A romániai munkavállalók 2/3-ának munkaköre a „szakképzettséget nem igénylı 

egyszerő foglalkozások” csoportjába (9. FEOR fıcsoport) tartozik. A nagy 

létszámban elıforduló munkakörök (segédmunkás, építıipari segédmunkás, 

betanított munkás, mezıgazdasági munkás, mezıgazdasági segédmunkás) általában 

alacsonyabb elıképzettséget vagy könnyen elsajátítható szaktudást igényelnek. A 

                                                 
1 A kutatás koncepcióját, a kiindulásként rendelkezésünkre álló információkat, a megbízó által javasolt 
kérdéseket és kutatási hipotéziseinket az 1. számú Melléklet tartalmazza.  
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romániai munkavállalók túlnyomó többségét fizikai munkakörökben 

foglalkoztatják.  

v. A legjellemzıbb munkaadói ágazat az építıipar: a romániai munkavállalók közel 

1/3-a itt dolgozik. Emellett igen jelentıs még a mezıgazdaság és a kiskeres-

kedelem szerepe, de ezek foglalkoztatási súlya már nem éri el a 10%-ot sem. 

vi. A romániai munkavállalók szinte kivétel nélkül heti 40 órában, azaz teljes állásban 

dolgoznak. Többségüket folyamatosan termelı cégek alkalmazzák, azaz nem 

idénymunkát végeznek, ennek megfelelıen a határozatlan idejő munkaszerzıdések a 

leggyakoribbak. Ahol határozott idejő szerzıdést kínálnak fel a munkáltatók, azok 

jellemzı idıtartama egy év vagy közel egy év. Szezonális (leginkább 

mezıgazdasági) munkavégzés esetén természetesen megjelennek az ennél rövidebb 

idıtartamra szóló határozott idejő szerzıdések is. 

vii. A romániai munkavállalók bı 1/3-a Budapesten dolgozik, míg a teljes Közép-

Magyarországi régió részesedése mintegy 70%, vagyis foglalkoztatásuk 

földrajzilag igen erısen koncentrált. Ezen kívül a Közép-Dunántúl adja 

munkahelyeik 9, a Dél-Alföld pedig 8%-át.  

viii. A települési szintő eredmények szerint nagyságrendnyivel több a regisztrált 

munkavállalók száma Budapesten, mint bárhol az országban. A munkavégzés helye 

szerint a soron következı legtöbb munkavállaló közvetlenül a fıváros 

szomszédságában elhelyezkedı települések esetében figyelhetı meg (Érd, Budaörs, 

Biatorbágy stb.), majd az agglomerációtól távolodva általában csökkenı 

sőrőséget tapasztalhatunk. A leggyakoribb elıfordulást mutató települések között 

találhatók speciális vagy adott tevékenységre szakosodott térségek is, de jelentıs az 

adatbázisban regisztrált munkavállalók száma az Alföld egyes területein, különösen 

a Szeged – Kecskemét – Cegléd – Budapest-tengely irányában, továbbá általában a 

városi vagy középvárosi településeken. 

ix. A magyar megyék munkaerıpiacának általános belsı ágazati szerkezete befolyásolja 

a romániai állampolgárok munkavállalási lehetıségeit is. Budapest és Pest megye 

romániai munkavállalóinak – bár létszámukat tekintve minden foglalkozási 

ágazatban jelentıs szerepük van – országos viszonylatban is kiemelkedı a 

szakképzettséget nem igénylı (egyszerő) foglalkozások tekintetében 
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megmutatkozó súlyuk, e foglalkozások relatíve jelentıs területi koncentráltságát 

okozva. Ugyanakkor a Dunántúl megyéiben, fıként a Közép-Dunántúl régiójához 

tartozókban a legnagyobb részesedést az ipari és építıipari foglalkozásúak adják, 

míg Bács-Kiskunban, illetve néhány további alföldi és dunántúli megyében a 

mezıgazdasági és erdıgazdasági foglalkozásoknak is látható szerepe van. 

x. Az egyes foglalkozási ágak a magyarországi megyék között a fentieken túl 

változatos arányt képviselnek. Néhány jelentısebb foglalkozási csoport megyék 

közötti részesedésében – Közép-Magyarország térségét leszámítva – számos 

alkalommal más és más megye mutatkozik dominánsnak. Míg az egyszerő 

szolgáltatási jellegő foglalkozások (FEOR 91) esetében Közép-Magyarország 

mellett nem található egyéb nagysúlyú megye, addig például a feldolgozóipari 

gépkezelıi foglalkozások (FEOR 81) esetében Komárom-Esztergom, a 

mezıgazdasági foglalkozások (FEOR 61) esetében Bács-Kiskun, az egészségügyi 

foglalkozások (FEOR 32) esetében Békés megye képez nagy súlyt. 

xi. A romániai munkavállalók a másik két nagyszámú csoport közül nagyon 

hasonlítanak az ukrajnai munkavállalókra, ami a munkaerıpiaci szerepüket illeti, 

míg a szlovákiai munkaerı alapvetıen más pozíciókat tölt be. 

xii. Általánosságban elmondhatjuk, hogy a magyar – román határhoz való közelség 

kis szerepet játszik a munkavállalói és munkaadói döntésekben, igen alacsony a 

határon átívelı napi vagy akár heti ingázási intenzitás. Számottevı romániai 

munkavállalói réteg nem jelent meg a magyar – román határ mentén. Gyulán például 

a romániai munkavállalók megjelenésérıl nem számoltak be a felkeresett 

vállalkozások, s bár jelentıs a román nyelvő turisták száma, és az 

idegenforgalomban érdekeltek érzékelik a román nyelvtudás elınyeit, ezt házon 

belül megoldják, azaz magyar állampolgárságú, de románul beszélı pincéreket, 

eladókat alkalmaznak. 

xiii. A folyamatok jelenleg nem a Romániából Magyarországra való munkaerı-

áramlás, hanem inkább az ellentétes irányú mozgás felé hatnak. A romániai 

munkaerıhiány miatt meg is kezdıdtek az elsı kísérletek a határ menti térségben a 

szabad munkaerı Romániába csábítására. 
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xiv. Makó esetében például a határ közelségébıl adódóan a meglévı informális 

kapcsolatokra építve jöttek létre a város testvérvárosi kapcsolatai, és ezek az 

informális kapcsolatok teremtenek alapot a spontán gazdasági kapcsolatoknak is. A 

makói önkormányzat döntıen a fejlesztési források közös (román-magyar) 

elérésében érdekelt, de nem fektet hangsúlyt a helyi vállalkozók romániai 

piacszerzésének támogatására. Így az önkormányzat formális kapcsolatai döntıen 

nem befolyásolják a spontán gazdasági együttmőködéseket. A Makón megfigyelhetı 

egyre élénkebb határ menti kapcsolatok alapvetıen nincsenek hatással a munkaerı 

áramlására. Makó határ menti pozícióját nagymértékben próbálja hasznosítani, 

amit a kiépült kapcsolatok és az együttmőködések magas foka is jelez.  

xv. Gyulai és aradi vállalkozói érdekvédelmi szervezetek pedig jelenleg is folytatnak 

tárgyalásokat együttmőködési lehetıségekrıl, az önkormányzat közös ipari parkot 

tervez a szomszédos nagyvárossal. Az idegenforgalomban dolgozók törekszenek 

arra, hogy Romániában, különösen a Partiumban és Dél-Erdélyben erısítsék 

Gyulának, mint fürdıvárosnak és úti célnak a megjelenését, és így növeljék a 

beutazók számát. Emellett számos magyarországi vállalkozás számára Románia 

nyugati részei, a Partium és a Bánát piacot jelent. Gyulán nem csupán spontán 

gazdasági kapcsolatok alakulnak, ám ez az együttmőködés még nem vált határokon 

átívelı, klaszterba szervezıdı gazdasági kapcsolatrendszerré, az erre való törekvés 

azonban érzékelhetı. 

xvi. Nyírbátorban döntıen az informális, az egyes személyeket érintı kapcsolatok, 

valamint a testvérvárosi kapcsolatok és hozzá kötıdı intézményi együttmőködések 

jelentik a határ menti kapcsolattartás fı színtereit. A helyi vállalkozók romániai 

megjelenése nem jellemzı, a spontán gazdasági kapcsolatok kialakulásának még a 

kezdeti fázisában tart a város. 

xvii. Romániából az ottani magyarok vállalnak munkát Magyarországon, román 

nemzetiségőek alig-alig fordulnak elı a magyar munkaerıpiacon. Többféle 

forrásból is megvizsgáltuk ezt a kérdést és román ajkú munkavállalókról csak 

elvétve kaptunk információkat; egyébként a jelek szerint ık is – legalább a 

szükséges mértékben – beszélnek magyarul. Az itt dolgozó erdélyiek lakóhely 

szerinti eloszlását nem ismerjük pontosan, kérdıíveinken egyrészt a határhoz közeli 

megyék (Bihar, Szatmár), másrészt a Székelyföld elıfordulása volt a 
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leggyakoribb. Becsléseink szerint amilyen arányban külföldön dolgoznak Románia 

munkaképes lakosai, legalább olyan arányban dolgoznak Magyarországon Románia 

magyar nemzetiségő munkaképes lakosai.  

xviii. A romániai munkavállalók foglalkoztatásának legfıbb – szinte kizárólagos – 

motivációja a magyarországi (azon belül is elsısorban a közép-magyarországi) 

munkaerıpiacon tapasztalható munkaerıhiány. A magyar munkaerıpiac sajátos 

anomáliáit jelzi, hogy miközben Magyarországon igen alacsony a foglalkoztatás, és 

e téren különösen súlyos problémák mutatkoznak a kevésbé iskolázott aktív korú 

népesség körében, épp a számukra potenciálisan elérhetı munkahelyeket nem tudják 

a hazai vállalkozások magyar állampolgárokkal betölteni. A munkaerıhiány ugyanis 

elsısorban épp az olyan ágazatokat sújtja, ahol túlnyomórészt szakképesítés nélküli 

fizikai munkát kell végezni; ezek a cégek munkaerı-keresletüket elıszeretettel 

elégítik ki romániai munkavállalókkal. Van ennek egy erıs regionális karaktere is, 

hiszen – mint láttuk – a romániai munkaerıt fıképp Budapesten és környékén 

alkalmazzák, ahol igen alacsony a munkanélküliség és relatíve gyors a gazdasági 

növekedés, ami megmagyarázhatja a munkaerıhiányt. Az igazán elgondolkodtató 

az, hogy egyrészt a belföldi képzetlen munkaerı miért nem képes a mainál 

intenzívebben kihasználni a fıváros környéki viszonylagos állásbıséget, másrészt 

pedig hogy az alföldi mezıgazdaságban, lakóhelyük közvetlen környezetében – 

magas munkanélküliség mellett – miért nem képesek kielégíteni a helyi 

munkaerıigényeket.  

xix. A munkaerıhiánynak két fajtájával találkoztunk. Az egyik a valóságos, 

tényleges munkaerıhiány, mikor az adott feladatra egyszerően nincs elég ember a 

környéken. Az elızı pont alapvetıen erre vonatkozik. Vállalati esettanulmány-

helyszíneink közül ezzel szembesült a biatorbágyi gépgyár, amelyik nem talált kellı 

mennyiségő szakképzetlen, vagy a csengeri cipıgyár, amelyik nem talált kellı 

mennyiségő szakképzett munkaerıt a környéken. A mezıgazdasági vállalatoknál 

szerzett tapasztalataink szerint azonban létezik a munkaerıhiány egy másik formája 

is. Ez esetben van kellı számú (elsısorban szakképzetlen) munkaerı a környéken, 

ám az adott fizikai munka oly mértékben megterhelı vagy oly mértékben nehezített 

körülmények között zajlik, hogy egyszerően nem vállalják el azt. Húsüzemi 

tapasztalataink ilyenek, különösen, ha szarvasmarhát is vágnak. De a zöldség- és 

gyümölcstermesztésben, vagy az állattartásban is elıfordulnak nehezített 
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munkakörülmények: nincs hétvége és ünnepnap, nagy távolságokat kell bejárni, 

hosszú idıre el kell hagyni az otthont, vagy épp gyakorlatilag kint kell lakni az 

állattartó telepen. Az ilyen állásokat ezrével töltik be romániai (és ukrajnai) 

vendégmunkások. 

xx. A romániai munkaerı jelenlétének határozott területi vonatkozásai vannak. 

Léteznek lokális munkaerıpiacok, ahol erre a plusz munkaerıre nincs szükség, 

a helyi – általában viszonylag alacsony – keresletet a helyi kínálat ki tudja elégíteni. 

Nyírbátori tapasztalataink szerint is a helyi cégek munkaerıigényét a város és tágabb 

térségének szabad munkaereje fedezi. Jellemzıen még a mezıgazdasági 

idénymunkák során megjelenı munkaerı-szükségletet sem a határ túloldaláról 

érkezı munkaerıvel fedezik, hanem a szomszédos kistérségekbıl. 

xxi. A romániai munkavállalók túlnyomó többsége az adott munkahely településén vagy 

egy másik, közeli településen lakik, jellemzıen munkásszálláson. A mezıgazdasági 

szezonális munkát végzık tipikus vendégmunkásként viselkednek: magyarországi 

tartózkodásuk csak átmeneti és csak a munkáról szól, nem integráns részei 

környezetüknek. A romániai állampolgárok egy része azonban már gyakorlatilag 

belföldi munkavállalóként viselkedik: saját otthont teremtett vagy igyekszik 

teremteni, az egész család Magyarországra költözött és itt is kívánnak maradni. 

Tipikusan jellemzı ez az attitőd a folyamatos foglalkoztatást biztosító 

munkahelyeken még az alacsonyabban iskolázottak körében is. 

xxii. A romániai állampolgárok magyarországi munkavállalásában kiemelt szerepe 

van a személyes ismeretségeknek, a lakóhely-településen belüli kapcsolatoknak, 

a gyenge kötéseknek. A munkavállalási információk mintegy szájról-szájra 

terjednek; még ahol elsı körben hirdetés útján töltik is be az állásokat, a késıbbi 

munkaerı-cserélıdésben már leginkább ezek a gyenge kötések szervezik a 

munkavállalást. Ennek oka az, hogy ıket fıleg egyszerőbb, szakképesítést nem 

igénylı fizikai munkákra alkalmazzák és ennél a foglalkoztatás-típusnál a jelek 

szerint tömegesen is mőködıképes az állások informális csatornákon keresztüli kellı 

hatékonyságú feltöltése. Az egyedi álláslehetıségeknél – melyek leginkább 

valamiféle szellemi tevékenységet takarnak – a hirdetések útján történı munkaerı-

toborzás a legjellemzıbb. 
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xxiii. A Magyarországon foglalkoztatott romániai munkavállalók többsége speciálisan a 

magyar munkaerıpiachoz kötıdik: csak nagyon kis hányaduk fordult meg egyéb 

(nyugat- vagy dél-európai) országban, de még Romániában is csak kisebb részük 

állt alkalmazásban az elmúlt években. 

xxiv. Magyarországi munkavállalásuk legfontosabb szempontja a nyelvismeret, de 

közel ilyen fontos a földrajzi közelség is. Már gyengébben, de megjelennek a 

magasabb bérekkel kapcsolatos várakozások is. Ez azt jelenti, hogy leginkább az 

erdélyi munkanélküliség elıl jönnek át Magyarországra dolgozni; a magyar 

munkaerıpiac a nyelvismeret (és az azonos kultúra, az egy nemzethez való tartozás) 

okán kedvezıbb feltételeket kínál számukra, mintha Románia románok lakta 

vidékein keresnének munkát. 

xxv. A munkaadók alapvetıen elégedettek a romániai állampolgárságú alkalma-

zottaikkal, különösebb munkaügyi, teljesítménybeli problémákra nem derült fény, 

de az sem kapott különösebb megerısítést, hogy könnyebb lenne velük együtt 

dolgozni, megbízhatóbbak vagy épp termelékenyebbek lennének, mint a belföldi 

munkavállalók. Az ıket alkalmazó vállalkozások egyszerően csak munkaerıt 

kerestek, mikor felvették a romániaiakat, nem voltak velük kapcsolatban különösebb 

elvárásaik, csak ennyi: végezzék el tisztességgel a rájuk bízott munkát. Ez az attitőd 

egyértelmően visszavezethetı a cégek által tapasztalt munkaerıhiányra, illetve arra, 

hogy a szóban forgó állásuk legnagyobbrészt egyszerő, szakképesítés nélkül is 

elvégezhetı fizikai munkákat takarnak. 

 




