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3.1. A MAGYARORSZÁGRA ÉRKEZİ ROMÁNIAI MUNKAVÁLLALÓK 

ESEMÉNYSOROS ADATBÁZISÁNAK ÉRTÉKELÉSE (2000-2009) 

 

JAKOBI ÁKOS 

 

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat a 2000-es évek elejétıl elektronikusan is rögzíti a 

magyarországi munkavállaláshoz engedélyt kérı, illetve regisztráció-köteles külföldi 

állampolgárok adatait. A dokumentáció eredetileg papíralapú, ezek az iratok kerülnek 

digitalizálásra; az ÁFSZ saját szoftvert fejlesztett ki erre a célra (3.1. ábra). A regisztrációs 

adatbázis munkavállalók egyéni, személyes adatait tartalmazza. Elsı körben a munkáltató 

kötelessége engedélyt kérni adott számú, adott állampolgárságú munkavállaló alkalmazására 

adott FEOR-kódú munkakörökben. Ha ezt az engedélyt megkapja, a második körben a 

területileg illetékes munkaügyi központ felveszi az érintett külföldi munkavállalók adatait, 

akik ily módon egy adott álláshely betöltésére kapnak korlátozott idıre engedélyt.  

 

3.1. ábra: Az ÁFSZ regisztrációs szoftverének kezdı képernyıje 

 



Román állampolgárságú munkavállalók Magyarországon – kutatási jelentés 

MTA KTI • 1112 Bp., Budaörsi út 45. • e-mail: titkarsag@econ.core.hu • internet: http://econ.core.hu 
 

48 / 280 

 

Mint azt a 2.9-es fejezetben már jeleztük, Magyarország a 354/2006. (XII.23) számú 

Kormányrendeletben számos foglalkozás esetén 2007. január 1-jétıl megszüntette a román 

állampolgárok engedély-kötelezettségét. Ez a jogszabály 2008. január 1-jén hatályon kívül 

került, helyét átvette a 355/2007. (XII. 23.) számú Kormányrendelet. Ez a jogszabály 

kimondja, hogy nincs szükség engedélyre az adott román állampolgár magyarországi 

továbbfoglalkoztatásához, „ha ıt 2007. január 1-jén vagy azt követı idıponttól kezdıdıen 

megszakítás nélkül legalább 12 hónap idıtartamú foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban 

jogszerően foglalkoztatták”. Ugyanígy a munkavállaló hozzátartozói számára sincs már 

szükség engedélyre a foglalkoztatáshoz, ha meghatározott idıtartamban jogszerően 

tartózkodtak Magyarországon, illetve jogszerően vállaltak munkát. Az idézett 

Kormányrendelet melléklete értelmében 2008-ban az alábbi munkakörökben kellett a 

munkaerıpiaci helyzet vizsgálata nélkül kiadni a munkavállalási engedélyeket: 

• Irodai jellegő foglalkozások 
4194 Irodai sokszorosító 

• Közlekedési, postai és hírközlési foglalkozások 
5224 Vonat fel- és átvevı 
5232 Mozgóposta kezelı 
5233 Járatkísérı 

• Nem anyagi jellegő szolgáltatási foglalkozások 
5315 Házvezetını 
5319 Egyéb személyi szolgáltatási foglalkozások 

• Vas- és fémipari foglalkozások 
7429 Egyéb fémmegmunkálók, -felületkezelık 

• Háziipari, vegyesipari és raktározási foglalkozások, laboránsok 
7530 Raktárkezelı 

• Építıipari foglalkozások 
7641 Útépítı, útkarbantartó 

• Feldolgozóipari gépek kezelıi 
8142 Finomkerámia-terméket gyártó gépkezelı 
8145 Mész-, cementterméket gyártó gépkezelı 

• Egyéb helyhez kötött gépek kezelıi 
8224 Vízturbinagépész, -gépkezelı 

• Mobil gépek kezelıi 
8324 Hidromechanikus és úszómunkagép-kezelı 
8325 Kútfúrógép-kezelı 
8332 Településtisztasági szippantógép-kezelı 
8343 Targoncavezetı 

• Egyszerő szolgáltatási jellegő foglalkozások 
9113 Háztartási alkalmazott 
9114 Konyhai kisegítı 
9116 Mosónı, vasalónı 
9125 Hordár, csomagkihordó 
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9131 Kézi anyagmozgató, csomagoló 
9140 Kubikos 
9190 Egyéb segédmunkások 
9210 Egyszerő mezıgazdasági foglalkozások 
9220 Egyszerő erdészeti, vadászati, halászati foglalkozások 

 

Az egyéb esetekben az illetékes munkaügyi központnak vizsgálnia kellett a munkaerıpiaci 

helyzetet, meg kellett hirdetnie az állást, és csak abban az esetben adhatta ki a munkavállalási 

engedélyt, ha magyar állampolgár nem töltötte be azt. E jogi körülmény következtében 

szerepelnek az ÁFSZ regisztrációs adatbázisában elutasítási döntések is, vagyis olyan 

munkavállalók adatai, akik végül nem kaptak engedélyt magyarországi munkavállaláshoz. A 

355/2007. (XII. 23.) számú Kormányrendeletet módosító 322/2008. (XII.29.) 

Kormányrendelet értelmében azonban 2009. január 1-jétıl mindenfajta engedélyezési 

kötelezettség megszőnt a román állampolgárok számára, ma már szabadon vállalhatnak 

munkát Magyarországon bármilyen munkakörben. A munkáltatónak csak csoportos 

regisztrációs kötelezettsége van: egy egyszerő őrlapon bejelenti, hogy hány fıt alkalmaz. 

Ezek a bejelentések már nem alkalmasak arra, hogy a romániai munkavállalók egyéni adatait 

megismerjük, így alábbi elemzésünk egyben az utolsó lehetıség ilyen jellegő feldolgozásra, 

az idısor a jogszabályi liberalizáció következtében nem folytatható, az adatbázis román 

állampolgárok adataival többé már nem frissül.  

Elemzésünk alapvetıen azt a kutatási hipotézist érinti, miszerint a romániai munkavállalók 

többsége alacsony iskolázottságú, akiket részben az alföldi mezıgazdaság, részben a 

Budapesten és annak agglomerációjában megtelepült és relatíve gyorsan fejlıdı gazdaság 

foglalkoztat. Emellett bemutatjuk a legjellemzıbb foglalkozás-típusokat, a legjellemzıbb 

foglalkoztatói ágazatokat, valamint ezek földrajzi eloszlását.  

 

3.1.1. Az adatbázis felépítése 

 
AZONOST  Munkavállaló azonosítója ID                                          
 
SORSZM  Esemény sorszáma (munkavállalóként)                                  
 
ESEMNYKD  Esemény kódja                                                        
               1    Kérelem 
               2    Döntések 
               3    Bejelentések foglalkoztatásról 
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               4    Egyéb beérkezı ügyirat 
               5    Egyéb kimenı ügyirat 
                6    Fellebbezés, keresetlevél, bírósági határozat 
                9    Belsı levelezés, utolsó tétel technikai törlése 
 
ESEMNYNV  Esemény megnevezése                                                  
 
TIPKD   Engedély kiadásának típusa, hivatkozási alapja (kód)                
 
TIPMEGNE  Engedély kiadásának típusa, hivatkozási alapja (megnevezés)         
 
FOGLMEGY  Foglalkoztató megyéje                                               
 
IRNYTSZ  Irányítószám                                                        
 
HELYSG  Helység                                                             
 
LLPNV  Munkavállaló országa                                                
 
KRDTUMTL  Kérelem dátuma, tól                                                 
 
KRDTUMIG  Kérelem dátuma, ig                                                  
 
ENGDTUMT  Engedély dátuma, tól                                                
 
ENGDTUMI  Engedély dátuma, ig                                                 
 
HETIMUNI  Heti munkaidı                                                       
 
TELJESRS  Teljes vagy részmunkaidıs                                           
 
MUNKAKR  Munkakör                                                            
 
SZKSISKK  Szakma iskolázottsági kódja                                         
 
SZKSISKN  Szakma iskolázottsági megnevezés                                    
 
ELLTANDT  Ellátandó tevékenység                                               
 
TEAORKD  Munkakör TEAOR kódja                                                
 
TEAORNV  Munkakör TEÁOR megnevezése                                          
 
MUNKAVIR  Munkahely irányítószáma                                             
 
MUNKAVHE  Munkahely helysége                                                  
 
MUNKAVHE2 Munkavégzés helye                                                   
 
SAJTHOZT  Saját vagy más jogon kér-e engedélyt (kód)                          
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SAJTHOZT2   Saját vagy más jogon kér-e engedélyt (megnevezés)                   
 
DTUMTL  Dátum, tól                                                          
 
DTUMIG  Dátum, ig                                                           
 
IRATNV  Irat megnevezése                                                    
 
FEORKD  FEOR Kód                                                            
 
FEORNV  FEOR megnevezése                                                    
 
OKJKD  OKJ kód                                                             
 
OKJNV  OKJ megnevezése                                                     
 
ISKOLA_K  Iskolázottság kódja                                                 
 
ISKOLA_N  Iskolázottság megnevezése                                           
 
VAROS  Származási hely, város                                             
 
EGYEDULA  Egyedülálló, kód                                                   
 
EGYEDULA2 Egyedülálló, megnevezés                                            
 

3.1.2. A vizsgálatba bevont adatbázis alapinformációi 

Az eseménysoros adatbázis releváns bemeneti adatai a munkavállalók által beadott elsı 

kérelem dátumának alapján a 2000.01.01. és 2009.03.01. közötti idıszakra vonatkoznak. Az 

ezt megelızı vagy ez utáni adatok az adatbázisban nem értelmezhetık, vagy rendszertelenek. 

A teljes rendelkezésre álló adathalmazból 612531 eseményt rögzítı rekord esik ebbe az 

intervallumba, az eredeti (kiindulási) adatbázis fennmaradó rekordjai vagy nem ebbe az 

idıszakba esnek, vagy nem tartalmaznak dátum megjelölést. A különbözı 

engedélymentességi okokból dátummegjelölést nem tartalmazó eseményrekordok száma 

25802, ezeket a vizsgálat során egyes esetekben szintén figyelembe vettük. 

[Engedélymentességi okok pl.: 1991. évi IV törvény 7.§(2) bekezdés b) pont alapján, 

355/2007.(XII.23.) Korm. rendelet 3.§(1)-(2) ill. 4.§(1)-(2), Engedélymentesség igazolása 

(Román, bolgár) Zöldkártya, Engedélymentesség igazolása (Zöldkártya)]. Az összes 

vizsgálatba bevont esemény száma mindezek alapján 638333 (3.1. táblázat). A kihagyott 

rekordok száma összesen 7656, ami az eredeti adathalmaz mindössze 1,2%-át teszi ki, 

statisztikai értelemben nem torzítva az eredményeket.  
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3.1. táblázat: Események száma az adatbázisban 

  db. % 
Vizsgált idıszakba esı esemény 612531 94,8
Engedélymentességi okokból nincs megjelölt dátum 25802 4,0

Összes vizsgált esemény 638333 98,8
Túl korai vagy kései dátum 7613 1,2
Nincs megjelölt dátum 43 0,0
Összesen 645989 100

 

A teljes vizsgált idıszakban kérelmet benyújtó vagy regisztrációra kerülı személyek 

száma – feltételezve, hogy egy munkavállalói azonosító csak 1 személyhez köthetı – 

összesen 227124, ám egy kérelmezıhöz szinte minden esetben 1-nél több regisztrált esemény 

köthetı (3.2. táblázat). Leggyakoribb esetben egy személy 2 eseménnyel, pl. a kérelem 

benyújtásával és a kérelemre adott döntés rekordjával szerepel az adatbázisban. A vizsgált 

adatbázisban további 3980 esemény esetében nincs rögzítve az esemény adott kérelmezıhöz 

köthetı sorszáma (vagy más sorszámhiba fordul elı), mely adatok összességében a vizsgált 

idıszakba esı események 0,6%-át teszik ki. 

 

3.2. táblázat: Kérelmet benyújtók száma az adatbázisban szereplı események száma szerint 
  fı % adatbázis esemény 

1 eseménnyel szereplık száma 1639 0,72 1639

2 eseménnyel szereplık száma 148783 65,51 297566

3 eseménnyel szereplık száma 17707 7,80 53121

4 eseménnyel szereplık száma 38092 16,77 152368

5 eseménnyel szereplık száma 8360 3,68 41800

6 eseménnyel szereplık száma 7803 3,44 46818

7 eseménnyel szereplık száma 1937 0,85 13559

8 eseménnyel szereplık száma 1412 0,62 11296

9 eseménnyel szereplık száma 541 0,24 4869

10 vagy több eseménnyel szereplık száma 850 0,37 11317

Összesen 227124 100 634353

(Egyéb) - - 3980

(Eredeti összesen) - - 638333
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3.1.3. A regisztrált események idıbeli alakulása 

A kérelem kezdı idıpontjának dátuma alapján a vizsgált idıszakba esı eseményrekordok 

száma 612531. A nyilvánvaló elgépelések, adatelírások kijavítása után (amit csak néhány 

esetben tettünk meg), illetve a hiányzó dátumadatok következtében mindössze 519644 rekord 

esetében áll rendelkezésünkre mind a négy lényeges dátum információ (Kérelem dátuma, tól; 

Kérelem dátuma, ig; Engedély dátuma, tól; Engedély dátuma, ig) (3.3. táblázat).  

3.3. táblázat: Adatsorok idıintervalluma 
 N Hiányzik Legkorábbi dátum Legkésıbbi dátum 
Kérelem dátuma, -tól 612.531 25.802 2000.01.01 2009.03.01 
Kérelem dátuma, -ig 611.504 26.839 2000.12.31 2020.0101 
Engedély dátuma, -tól 522.913 115420 2000.01.10 2009.03.01 
Engedély dátuma, -ig 520.089 118244 2001.01.09 2011.06.09 
Összes dátum rendelkezésre áll 519.644 118689   

 

3.2. ábra: A regisztrált események idısora 
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A regisztrált események száma a vizsgált évtized elsı éveiben (2001-2002), illetve egy kisebb 

visszaesést (2003-2004) követıen 2005 után kiemelkedı mértékben megnövekedett. A 

kérelmek, illetve az engedélyek kezdı dátuma szerinti események módusza 2005-2006 

környékén jelentkezik, a befejezı dátumok módusza az elıbbiekhez viszonyítva átlagosan 1 
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évvel eltolódva 2006-2007 körül mutatkozik (3.2. ábra, 3.4. táblázat). Ebbıl (is) 

következtethetünk arra, hogy a kérelmezett vagy kiadott munkavállalói engedélyek átlagos 

idıtartama 1 év. 

3.4. táblázat: Regisztrált események száma a vizsgált adatbázisban 
Kérelem dátuma szerint 

 
Engedély dátuma szerint 

   
  Kezdı év Befejezı év Kezdı év Befejezı év 

2000 8134 2 5844   - 

2001 54239 8607 45958 7502 
2002 68914 54782 54587 47240 

2003 30695 67722 24876 54425 
2004 49278 34986 41022 26150 

2005 135484 56585 115202 46883 
2006 138656 137846 122251 116978 

2007 86518 131476 75246 115986 

2008 40349 82142 37763 72595 
2009 264 20062 164 17395 

2010 - 17052  - 14911 
2011-x - 232  - 24 

Összes 612531 611494 522913 520089 
Hiányzik 25802 26839 115420 118244 
Mindösszesen 638333 638333 638333 638333 

 

A regisztrált eseményeknek az esemény kódja szerinti összesítésekor a kérelem kezdı 

dátumának évét figyelembe véve egyértelmően kijelenthetı, hogy a regisztrált események 

döntı többségét minden évben a kérelmek és a döntések eseményeinek csoportja alkotja 

(együtt összesen 78,8%; 3.5. táblázat). 

 

3.5. táblázat: Regisztrált események típusa a kérelem kezdı dátumának éve szerint 
Esemény 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Össz. 

Kérelem 3696 25634 32669 15180 20317 40079 41924 25725 13287 113 218624 
Döntések 4437 28561 36193 15424 23011 49513 54910 35494 16147 111 263801 
Bejelentések foglalkoztatásról     2 21 1300 7472 11068 8491 2645 11 31010 
Egyéb beérkezı ügyirat     6 27 1909 15924 12869 6829 3501 3 41068 
Egyéb kimenı ügyirat   10 21 3 1630 14611 12481 7613 3768 20 40157 
Fellebbezés, keresetlevél, bírósági 
határozat   17 8 16 75 959 679 223 73   2050 
Belsı levelezés, utolsó tétel technikai 
törlése 1 1 6 11 976 6424 4388 2062 880 6 14755 
Ügyintézési határidıt befolyásoló 
események             8 1     9 
Másodfokú döntések   15 9 11 23 363 224 47 23   715 
Felügyeleti intézkedés         8 2 1       11 
Összes esemény 8134 54238 68914 30693 49249 135347 138552 86485 40324 264 612200 
Hiányzó esemény-megjelölés   1   2 29 137 104 33 25   331 
Összesen 8134 54239 68914 30695 49278 135484 138656 86518 40349 264 612531 
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Míg a kérelmek beadása alapvetıen a regisztrációs folyamat kezdeti lépéseként értelmezhetı, 

addig a döntés (esetleg a másodfokú döntés) a regisztrációs folyamat legfontosabb eseménye. 

A döntéseket tartalmazó, illetve indokoló rekordokból derül ki érdemileg, hogy hány esetben 

adott ki munkavállalói engedélyt a hivatal (3.6. táblázat). A vizsgálható rekordok száma 

263801 (összes döntések száma), melyekbıl a helyt adó vagy részben helyt adó 

határozatok száma 186342, ez valójában 181537 személyhez köthetı, mivel néhány 

munkavállalónál több döntési esemény is regisztrálásra került (pl. a helyt adó határozatot 

követıen a regisztrált személy újabb kérelmet nyújt be). Itt jegyezzük meg, hogy bár az 

adatbázis részletesen közli az aktuális esemény kapcsán kiküldött/fogadott irat megnevezését, 

azoknak tartalmi részleteire vonatkozó utalást azonban nem tartalmaz. 

 

3.6. táblázat: Helyt adó döntések a kérelem kezdı dátumának éve szerint (események száma) 
Esemény 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Össz. 

Helyt adó határozat 3485 20049 23095 7991 11336 26264 33226 21570 10953 83 158052 
Részben helyt adó határozat 75 1895 2818 3169 5738 8035 3899 1632 1026 3 28290 
Együtt (H.h.+R.h.h.) 3560 21944 25913 11160 17074 34299 37125 23202 11979 86 186342 
Egyéb 877 6617 10280 4264 5937 15214 17785 12292 4168 25 77459 
Összesen 4437 28561 36193 15424 23011 49513 54910 35494 16147 111 263801 
 

3.1.4. A munkavállalói adatbázis értékelése 

A romániai munkavállalók adatainak értékelése több kiindulási adathalmazra, tehát az 

eseményrekordok számos különbözı csoportjára elvégezhetı. Míg a rekordok eseményszerő 

értékelése az engedélyezés (munkavállalói engedélyek, kérelmek elbírálása stb.) folyamatára 

derít fényt, addig a munkavállalói kérelmet benyújtó személyek adatainak elemzése 

(képzettség, szakma, foglalkoztatási terület stb.) a romániai munkavállalók szociál-statisztikai 

és munkaerı-piaci tulajdonságainak képét vázolja fel. Nyilvánvalóan érdekes lehet e két 

szempontrendszer, tehát a személyi és az eseményszerő adatok kapcsolódásának vizsgálata is, 

amely a munkavállalói események és a társadalomstatisztikai sajátosságok közötti 

összefüggésekrıl is információt adhat. 

 

Mint azt fentebb említettük, a 638333 vizsgált eseményrekordot tartalmazó állományban 

227124 fı adatát lehet érdemben elemezni. Valójában ez az adat is kissé több, mint a 

ténylegesen vizsgálható rekordok száma, mivel az adatbázis változói különbözı mértékben 

tartalmaznak adathiányos vagy értelmezhetetlen cellaértékeket.  
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Ha a regisztrált események alakulása helyett a kérelmet benyújtók számának adatait 

vizsgáljuk, akkor ismételten szembetőnı idıbeli differenciákat tapasztalhatunk. A 

munkavállalók száma a vizsgált idıszak elsı részében (2001-ben és 2002-ben) erısen 

emelkedett, majd 2003-2004 környékén visszaesett. Magyarország 2004. májusi uniós 

csatlakozása után, de fıleg 2005-ben és 2006-ban kiugróan megnövekedett az 

adatbázisban regisztrált munkavállalók száma. 2007-tıl újra folyamatos és erıteljes 

létszámcsökkenés volt tapasztalható, aminek hátterében részben Románia EU csatlakozása, 

részben a hazai munkavállalói szabályozás átalakulása áll (3.3 ábra). A 2008. január 1-jén 

hatályba lépett 355/2007. (XII. 23.) Kormányrendelet értelmében nem kell a munkáltatónak a 

munkavállalást engedélyeztetnie, ha a munkavállaló – a magyarországi munkavégzéshez – 

rendelkezik a szabad mozgás és tartózkodás jogával. Ilyenkor a foglalkoztatónak csak 

bejelentési kötelezettsége van. Hasonlóképpen az engedélyezési eljárás alól mentesülı ún. 

zöldkártyás munkavállalók foglalkoztatása esetében is bejelentési kötelezettség terheli a 

foglalkoztatókat, sıt ez utóbbi formában bejelentett munkavállalók esetében ezt követıen nem 

is szükséges megújítani a jogosultságot. Mindezen szempontok együtteseként 2009 elejére a 

munkavállalói regisztrációk száma drasztikusan lecsökkent és lényegében csak az új 

bejelentési eseményekhez köthetı. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Román állampolgárságú munkavállalók Magyarországon – kutatási jelentés 

MTA KTI • 1112 Bp., Budaörsi út 45. • e-mail: titkarsag@econ.core.hu • internet: http://econ.core.hu 
 

57 / 280 

3.3. ábra: Regisztrált munkavállalók száma a kérelem kezdı dátumának éve szerint 
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A vizsgált adatbázis szerint 181537 személy ügyében született helyt adó döntés, míg 45587 

fı esetében a kérelmet elutasította vagy egyéb határozatot hozott a hivatal (3.7. táblázat). A 

döntésekben érintettek számának idıbeli alakulását mutató táblázat szerint a kérelmezıknek 

évente 80-85%-a kapott munkavállalási engedélyt (10423 esetben – melyek egyike sem 

helytadó határozatban érintett személyhez köthetı – nincs megjelölt idıpont az adatbázisban, 

így az elutasító vagy egyéb határozatban érintettek értékelhetı létszáma 35164). Az elfogadott 

és az elutasított kérelmekkel rendelkezık két csoportja statisztikai értelemben eltérı 

sajátosságokat mutathat, ezért a következıkben esetenként ezen dimenzió elemzésére is 

kitérünk. 
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3.7. táblázat: Helyt adó döntések a kérelem kezdı dátumának éve szerint (személyek száma) 

Esemény 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Össz. 

Helyt adó határozatban 
érintett (fı) 

3485 21698 25727 11062 16834 33184 35704 22176 11644 23 181537 

Helyt adó határozatban 
érintettek aránya (%) 

94,3 84,6 78,8 72,9 83,0 83,8 86,9 87,8 88,1 45,1 83,8 

Elutasító vagy egyéb 
határozatban érintett (fı) 

211 3937 6942 4118 3450 6423 5393 3090 1572 28 35164 

Elutasító vagy egyéb 
határozatban érintettek 
aránya (%) 

5,7 15,4 21,2 27,1 17,0 16,2 13,1 12,2 11,9 54,9 16,2 

Összesen (fı) 3696 25635 32669 15180 20284 39607 41097 25266 13216 51 216701 

Összesen (%) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

3.8. táblázat: Munkavállalók száma munkakörök szerint 
Sorrend Munkakör fı 

1 segédmunkás 33616 

2 építıipari segédmunkás 26482 

3 betanított munkás 18821 

4 mezıgazdasági munkás és segédmunkás 12679 

5 kézi anyagmozgató 6871 

6 piaci, vásári árus 5884 

7 konyhai kisegítı 4814 

8 takarító 4562 

9 lakatos, géplakatos 2663 

10 asztalos 2616 

11 gombaszedı 2173 

12 gépkocsivezetı 1918 

 - egyéb 65785 

 - nincs adat 38240 

 - Összesen 227124 

 

A kérelmet benyújtók, illetve az engedélyezett munkavégzést folytató munkavállalók 

tevékenységek, pontosabban munkakörök szerinti megoszlása igen változatos (3.8. 

táblázat). Ez nem meglepı a munkavállalók nagy száma és sokoldalú munkaerı-piaci 

sajátosságai miatt, ám betudható az adatrögzítés módszerének is, mivel nem kategorizált, 

hanem nyílt válaszos adatfelvételrıl volt szó (az értékelést tovább nehezíti az azonos 

munkakör-elnevezések különféle változatokban rögzített adatainak sokszínősége is). A 

csoportosított és korrigált munkakör szerinti adatok alapján a leggyakrabban elıforduló 

munkakörök a 3.8. táblázatban foglaltuk össze. 

 

A munkakörök megoszlása esetében szignifikáns eltolódást tapasztalhatunk a szakmunkát 

igénylı munkakörök felıl a szakmunkát nem igénylı munkakörök irányába. A nagy 
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létszámban elıforduló munkakörök (segédmunkás, építıipari segédmunkás, betanított 

munkás, mezıgazdasági munkás és segédmunkás) általában alacsonyabb elıképzettséget vagy 

könnyen elsajátítható szaktudást igényelnek. A „segédmunkás” kifejezéssel jelölt 

adatkategória, mely a leggyakoribb munkaköri megjelölés, igen sokrétő tevékenységeket 

foglal magában. Általában a különféle ipari, kisipari, szakipari, valamint általános 

szolgáltatási tevékenységekhez kötıdı segédmunkás munkakörök sorolandók ide. Külön 

kategóriát képeznek az építıipari segédmunkások, akik más építıipari szakemberekkel együtt 

nagy számban képviselik a munkavállalók egyik legnagyobb foglalkoztató szektorát, az 

építıipart. Hasonlóképpen jelentıs foglalkoztató ágazat a mezıgazdaság is, amit a 

mezıgazdasági munkás és segédmunkás munkakörőek nagy száma is jelez. Az ipar és a 

különféle szolgáltató ágazatok további jelentıs munkaerıigényét elégíti ki a betanított 

munkások széles csoportja. A közepes vagy kisebb létszámban elıforduló munkaköri 

kategóriák esetében egyre jelentısebbé válik a szaktudás, esetleg a speciális szaktudás 

szerepe. Feltőnı továbbá, hogy a megjelölt munkakörök között viszonylag kis arányt 

képviselnek a szellemi munka formái (néhány példa: orvos, telefonos ügyintézı, 

ügyfélszolgálati munkatárs, üzletkötı). További viszonylag jelentıs létszámban elıforduló, a 

fenti táblázatban nem jelzett, ugyanakkor megemlíthetı munkakör például: kımőves, ápoló, 

varrómunkás vagy varrónı, üvegfúvó, vájár stb. 

A képzettséget nem igénylı vagy a legfeljebb középfokú képzettséget igénylı munkakörök 

dominanciája erıs összefüggést mutat a munkavállalók legmagasabb iskolai végzettségével. 

Az összesen 180417 fı esetében ismert iskolai végzettségi adat mindössze 2,7%-a utal 

felsıfokú végzettségre (összesen 4853 fıiskolai vagy egyetemi végzettségő munkavállaló 

esetében), miközben kimagasló arányú a 8 általános vagy annál kevesebb osztályt végzett 

munkavállalók részesedése (123372 fı, azaz 68,4%, ebbıl 122176 fı általános iskolát 

végzett). Érdekes módon lényegesebb összefüggés a végzettség és a határozati döntések 

kimenetele (a munkavállalói kérelmek sikeressége) között nem mutatható ki (3.9. táblázat). A 

helyt adó határozatban érintettek aránya az általános iskolai végzettségőek (83,6%), valamint 

a fıiskolai vagy egyetemi végzettségőek esetében a legmagasabb (80,2% és 81,0%), 

miközben a technikumi (72,8%), szakközépiskolai (75,1%), illetve a 8-nál kevesebb iskolai 

osztályt végzettek (75,9%) esetében a legalacsonyabb. 
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3.9. táblázat: A munkavállalók száma és aránya a legmagasabb iskolai végzettség és a 
határozati döntések kimenetele szerint 
Legmagasabb iskolai 

végzettség 
Helytadó 

határozatban 
érintett (fı) 

Helytadó 
határozatban 

érintettek aránya 
(%) 

Elutasító vagy 
egyéb 

határozatban 
érintett (fı) 

Elutasító vagy 
egyéb 

határozatban 
érintettek aránya 

(%) 

Összesen 

8. ált-nál kevesebb 908 75,9 288 24,1 1196 
általános iskola 102172 83,6 20004 16,4 122176 
szakiskola 9068 79,9 2288 20,1 11356 
szakmunkásképzı 7937 79,4 2060 20,6 9997 
gimnázium 8350 77,3 2453 22,7 10803 
szakközépiskola 11651 75,1 3869 24,9 15520 
technikum 3288 72,8 1228 27,2 4516 
fıiskola 821 80,2 203 19,8 1024 
egyetem 3101 81,0 728 19,0 3829 

Összesen 147296 81,6 33121 18,4 180417 
Nincs adat  -  -  -  - 46707 
Mindösszesen  -  -  -  - 227124 
 

Mivel a képzettség érthetı módon nem teljesen azonos a végzettséggel, ezért meg kell 

vizsgálnunk, hogy a romániai munkavállalók milyen szakmai képzetségi feltételek mellett 

próbálnak munkát szerezni a magyarországi munkaerıpiacon. A munkaadók az általuk kínált 

álláshelyekre a foglalkozási körök szerint bizonyos elıképzettséget követelhetnek meg, 

amelyeket az Országos Képzési Jegyzék (OKJ) által közölt szakképesítési megnevezésekhez 

igazítva adnak meg. A munkavállalói adatbázisban mindössze 29919 esetben értelmezhetı az 

OKJ szakképesítést megnevezı adat (3.10. táblázat), a maradék 197205 esetben nincs 

megjelölt adat, vagy a „speciális képzés nem szükséges” megjelölés szerepel. Mindez 

ismételten igazolja, hogy a munkavállalók többsége szakismeretet nem igénylı 

munkaköröket céloz meg. A vizsgálható adathalmaz alapján kialakítható szakképesítési lista 

leggyakrabban elıforduló megnevezései az asztalos, a varrómunkás, a géplakatos stb. 

szakismeretekhez kötıdnek. A szakismeretek megléte, hiánya vagy egyéb minıségi 

paraméterei alapján a hivatal helyt adó vagy elutasító döntést hozhat a munkavállaló kérelme 

ügyében, ám az engedélyezési feltételek fentebb ismertetett megváltozása következtében ma 

már inkább csak a munkaadó döntése az adott szakismerettel rendelkezı vagy nem rendelkezı 

munkavállaló foglalkoztatása. 
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3.10. táblázat: Munkavállalók száma a szükséges szakképesítés OKJ megnevezése szerint 

Sorrend OKJ megnevezés 
Helytadó 

határozatban 
érintett (fı) 

Elutasító vagy 
egyéb 

határozatban 
érintett (fı) 

Összesen 

1 Asztalos 1619 561 2180 
2 Varrómunkás 1509 545 2054 

3 Géplakatos 1236 473 1709 

4 Üvegfúvó 1120 210 1330 
5 Kımőves 998 331 1329 

6 Ápoló 881 224 1105 
7 Vájár (mélymővelı) 725 233 958 

8 Hegesztı 590 245 835 
9 Fémforgácsoló 580 188 768 

10 Esztergályos 569 186 755 

- Egyéb 12756 4140 16896 

- Összesen 22583 7336 29919 

- Nincs vagy nem szükséges 158954 38251 197205 

- Mindösszesen 181537 45587 227124 

 

3.11. táblázat: Munkavállalók száma foglalkozási csoportok (FEOR-2) szerint 
Sorrend Foglalkozási csoportok (FEOR) fı 

1 91 EGYSZERU SZOLGÁLTATÁSI JELLEGU FOGLALKOZÁSOK 100347 
2 92 EGYSZERU MEZOGAZDASÁGI ÉS ERDOGAZDÁLKODÁSI FOGLALKOZÁSOK 16079 

3 73 KÖNNYUIPARI FOGLALKOZÁSOK 8634 
4 51 KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI FOGLALKOZÁSOK 8073 

5 74 VAS- ÉS FÉMIPARI FOGLALKOZÁSOK 7670 

6 76 ÉPÍTOIPARI FOGLALKOZÁSOK 5449 
7 81 FELDOLGOZÓIPARI GÉPEK KEZELOI 4328 

8 61 MEZOGAZDASÁGI FOGLALKOZÁSOK 4093 
9 83 MOBIL GÉPEK KEZELOI 2736 

10 32 EGÉSZSÉGÜGYI FOGLALKOZÁSOK 2330 

- Egyéb foglalkozások 18580 
- Összesen 178319 

- Nincs adat 48805 
- Mindösszesen 227124 

 

Szorosan illeszkedik a fent említettekhez a munkavállalók foglalkozások szerinti adatainak 

alakulása is (3.11. táblázat). A foglalkozások FEOR kód szerinti értékelése 178319 

munkavállaló esetében végezhetı el, míg 48805 esetben nem áll rendelkezésre ilyen 

információ. A foglalkozási csoportok szerint összevont adatok ismételten a 

szakképzettséget nem igénylı ágak dominanciáját tükrözik. Az adatbázisban 100347 

munkavállalónál szerepelnek egyszerő szolgáltatási jellegő foglalkozás (ide sorolandók a 

takarítók, konyhai kisegítık, segédmunkások stb.), további 16079 fınél pedig egyszerő 

mezıgazdasági és erdıgazdálkodási foglalkozás. A 9. FEOR fıcsoportba (szakképzettséget 
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nem igénylı egyszerő foglalkozások csoportjába) tartozik a vizsgálható munkavállalók 

65,3%-a. 

 

3.12. táblázat: Munkavállalók száma foglalkozások (FEOR-4) szerint 
Sorrend Foglalkozások (FEOR) fı 

1 9190 Egyéb segédmunkások (pl. alkalmi munkás) 78512 
2 9210 Egyszerő mezıgazdasági foglalkozások (pl. napszámos, mezıır) 15265 

3 9131 Kézi anyagmozgató, csomagoló 9204 
4 5113 Piaci, utcai, vásári árus 5413 

5 9114 Konyhai kisegítı 4378 

6 7321 Szabó, varrónı, modellkészítı 3661 
7 9111 Lakás-, intézménytakarító 2659 

8 7421 Lakatos 2312 
9 8356 Tehergépkocsi-vezetı 2003 

10 9129 Egyéb ırök és hasonló jellegő egyszerő foglalkozások 1802 
- Egyéb 53110 

- Összesen 178319 

- Nincs adat 48805 
- Mindösszesen 227124 

 

A részletesebb FEOR bontás visszatükrözi a korábbi összegzı táblák kapcsán 

megállapítottakat (3.12. táblázat), egyben rávilágít arra, hogy melyek a legnépszerőbb, illetve 

legnagyobb eséllyel megcélzott foglalkozási területek. Bár a 10 leggyakoribb foglalkozás 

évrıl évre kissé más, az összesített eredmények alapján definiált elsı 5-6 foglalkozás minden 

évben a leggyakrabban említettek között szerepel. Itt kell megjegyezni azonban, hogy 

2008 óta a foglalkoztatónak nem volt szükséges közölnie az érintett munkavállalóval 

betöltésre kerülı foglalkozás FEOR és TEÁOR szerinti besorolását, ami a 2008. év utáni 

adatok számának csökkenését indokolja. 

A foglalkoztató szervezetek tevékenysége (TEÁOR) alapján is vizsgálhatók a munkavállalói 

adatok. Az iparágak, illetve a tevékenységi körök a romániai munkavállalókat alkalmazó 

munkaadókról nyújthatnak számunkra információkat (annak ellenére, hogy az adatbázisban a 

foglalkoztatónak a munkavállaló által végzett munkakörhöz kapcsolódó TEÁOR kódja 

szerepel). A 180789 vizsgált adat tevékenységi csoportok szerint összesített eredményei 

alapján kiemelkedı szerepőnek tekinthetı az építıipar (30,6%), valamint a mezıgazdaság 

(12,4%) és a kiskereskedelem (7,2%). A további tevékenységi körök a vizsgált adatoknak 

egyenként kevesebb, mint 5%-át képviselik (3.13. táblázat). A részletesebb adatok még 

jobban kiemelik az egyes építıipari, valamint mezıgazdasági tevékenységek dominanciáját 

(3.14. táblázat). A legtöbb esetben elıforduló tevékenységi megjelölés (épület, híd, alagút, 

közmő, vezeték építése, 26646 fı) több mint háromszorosan meghaladja a második 



Román állampolgárságú munkavállalók Magyarországon – kutatási jelentés 

MTA KTI • 1112 Bp., Budaörsi út 45. • e-mail: titkarsag@econ.core.hu • internet: http://econ.core.hu 
 

63 / 280 

leggyakrabban elıforduló tevékenységhez tartozó létszámértéket (épületbontás, földmunka, 

8110 fı), mely egyébként szintén az építıiparhoz köthetı. Jelentıs tevékenységi körök még: 

zöldség, dísznövény termelése; étkezıhelyi vendéglátás; piaci kiskereskedelem; gabonafélék, 

egyéb, máshova nem sorolt növény termelése. 

3.13. táblázat: Munkavállalók száma a munkakör tevékenységi csoportkódja (TEÁOR-2) 
szerint 

Sorrend Tevékenységi csoportok (TEÁOR) fı 

1 45 ÉPÍTİIPAR 55269 

2 01 MEZİGAZDASÁG, VADGAZDÁLKODÁS 22486 
3 52 KISKERESKEDELEM 13063 

4 55 SZÁLLÁSHELY-SZOLGÁLTATÁS, VENDÉGLÁTÁS 8408 
5 51 NAGYKERESKEDELEM 8011 

6 45 ÉLELMISZER, ITAL GYÁRTÁSA 7421 

7 74 EGYÉB GAZDASÁGI SZOLGÁLTATÁS 6659 
8 28 FÉMFELDOLGOZÁSI TERMÉK GYÁRTÁSA 5402 

9 18 RUHÁZATI TERMÉK GYÁRTÁSA; SZİRMEKIKÉSZÍTÉS, -KONFEKCIONÁLÁS 4751 
10 32 HÍRADÁS-TECHNIKAI TERMÉK, KÉSZÜLÉK GYÁRTÁSA 4603 

- Egyéb 44716 

- Összesen 180789 
- Nincs adat 46335 

- Mindösszesen 227124 

 

3.14. táblázat: Munkavállalók száma a munkakör tevékenységi kódja (TEÁOR-4) szerint 
Sorrend Tevékenységek (TEÁOR) fı 

1 45.21 Épület, híd, alagút, közmő, vezeték építése 26646 
2 45.11 Épületbontás, földmunka 8110 

3 01.12 Zöldség, dísznövény termelése 7056 
4 55.30 Étkezıhelyi vendéglátás 5780 

5 52.62 Piaci kiskereskedelem 4859 

6 01.11 Gabonafélék, egyéb, máshova nem sorolt növény termelése 4599 
7 45.45 Egyéb befejezı építés 4515 

8 45.25 Egyéb speciális szaképítés 4157 
9 01.41 Növénytermelési szolgáltatás 3656 

10 18.22 Felsıruházat gyártása 3535 
- Egyéb 107876 

- Összesen 180789 

- Nincs adat 46335 
- Mindösszesen 227124 

 

A munkavállalók foglalkoztatásával kapcsolatos további adatként szerepel az adatbázisban a 

munkavállaló heti munkaidejének idıtartama. A vizsgált adatbázisban – bár több idıtartam-

kategória is elıfordul – szinte minden munkavállaló esetében heti 40 órás munkakör 

szerepel (3.15. táblázat). Az összes vizsgálható rekord 97,2%-a esik ebbe a kategóriába, míg 

mindössze 0,9% esetében látható heti 20 óra munkaidı. Ezen adatok arra engednek 
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következtetni, hogy a romániai munkavállalók többsége teljes és nem részmunkaidıs állást 

választ (az adatbázisban az erre vonatkozó egyéb információ nem értelmezhetı). 

 

3.15. táblázat: Munkavállalók száma és aránya a heti munkaidejük szerint 
Heti munkaidı % fı 

40 97,2 117267 
30 0,5 548 

20 0,9 1125 
Egyéb 1,4 1684 

Összesen 100,0 120624 

Nincs adat - 106500 
Mindösszesen - 227124 

 

Magukról a munkavállalókról (és nem a munkakörükrıl stb.) tájékoztat az egyedülálló 

státuszról szóló adat. Bár számos rekord esetében nincs vagy nem ismert ez az információ, az 

adatok többségénél (192014 fınél) mégis értékelhetı következtetésekre juthatunk. A 

munkavállalók vizsgálható csoportjának kevéssel több mint a fele (52,2%) egyedülálló, míg 

47,8% nem egyedülálló (3.16. táblázat). E viszonylagos kiegyenlítettség a határozati döntések 

kimeneti eredményében is megmutatkozik, mely szerint nem tapasztalunk lényegi eltérést az 

egyedülálló és a nem egyedülálló személyek munkavállalói engedélyezési kérelmeinek 

elfogadásában. Nem szempont tehát, hogy a munkavállaló családos vagy nem családos 

emberként próbál munkát találni a hazai munkaerıpiacon. 

 

3.16. táblázat: A munkavállalók száma és aránya az egyedülálló státusz és a határozati 
döntések kimenetele szerint 

Státusz Helytadó 
határozatban 
érintett (fı) 

Helytadó 
határozatban 

érintettek 
aránya (%) 

Elutasító vagy 
egyéb 

határozatban 
érintett (fı) 

Elutasító vagy 
egyéb 

határozatban 
érintettek 

aránya (%) 

Összesen 

Egyedülálló 82609 82,3 17715 17,7 100324 

Nem egyedülálló 75802 82,7 15888 17,3 91690 

Nem ismert 10753 - 1629 - 12382 
Nincs adat 12373 - 10355 - 22728 

Összesen 181537 - 45587 - 227124 
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3.1.5. A munkavállalói adatbázis földrajzi értékelése 

A munkavállalói adatbázisban közölt földrajzi információk egyrészt a munkavégzés 

helyére, másrészt a foglalkoztató székhelyére, harmadrészt a munkavállaló származási 

településére vonatkoznak (ez utóbbi adatsor értékelésére jelen munka nem tér ki). Az elsı két 

területi változó adatsora erıs korrelációban áll egymással (r=0,99 minden térségi szinten), s 

csak kisebb eltérések fedezhetık fel az adatsorok között, mivel a foglalkoztató székhelye 

(települése) általában egybeesik a munkavégzés helyével. A munkavégzés tényleges helye 

néha több településre, esetleg megyére is kiterjed, ám ezek az esetek nem jelennek meg 

többszörös értékként az érintett körzetekben (a munkavégzés tényleges helyére vonatkozó 

információk a munkavállalói rekordok kevesebb mint 1/4-e esetében ismertek). Lényeges 

különbség leginkább a vizsgálható rekordok számában látszik: míg a foglalkoztató székhelye 

szerinti adatok 222271 munkavállaló esetében ismertek, addig a munkavégzés helyére 

vonatkozó adat csak 184090 esetben ismert. 

 
3.4. ábra: A munkavállalók száma a foglalkoztató székhelye és a munkavégzés helye szerint 
(NUTS2) 

 

A munkavállalók száma regionális (NUTS2) szinten igen erıs koncentráltságot mutat 

(3.4. ábra). Közép-Magyarország régiójába esik a munkavállalóknak a foglalkoztatók helye 

szerinti 74%-a, illetve a munkavégzés helye szerinti 69,8%-a. Ehhez képest igen kis súlyt 

képvisel a második legnagyobb részesedést képviselı Közép-Dunántúl (8,1% ill. 9,2%), 
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valamint a harmadik Dél-Alföld (6,9% ill. 8,3%). A többi régió részesedése átlagosan 3% 

körül alakul (3.17. táblázat). 

 

3.17. táblázat: A munkavállalók száma és aránya régiónként a foglalkoztató székhelye és a 
munkavégzés helye szerint 

foglalkoztató székhelye szerint 
 

munkavégzés helye szerint 
 Régiók 

fı % fı % 

Közép-Magyarország 164504 74,0 128513 69,8 
Közép-Dunántúl 18107 8,1 17010 9,2 

Nyugat-Dunántúl 6956 3,1 7026 3,8 
Dél-Dunántúl 5937 2,7 5726 3,1 

Észak-Magyarország 5495 2,5 5213 2,8 

Észak-Alföld 5844 2,6 5326 2,9 
Dél-Alföld 15428 6,9 15276 8,3 

Összesen 222271 100,0 184090 100,0 
Nincs adat 4853 - 43034 - 

Mindösszesen 227124 - 227124 - 

 

3.18. táblázat: A munkavállalók száma és aránya megyénként a foglalkoztató székhelye és a 
munkavégzés helye szerint 

foglalkoztató székhelye szerint 
 

munkavégzés helye szerint 
 

Megyék 
 

fı % fı % 

Budapest 98467 44,3 67172 36,5 
Baranya 1800 0,8 1680 0,9 

Bács-Kiskun 6221 2,8 6205 3,4 

Békés 3131 1,4 3206 1,7 
Borsod-Abaúj-Zemplén 649 0,3 614 0,3 

Csongrád 6076 2,7 5865 3,2 
Fejér 5111 2,3 6534 3,5 

Gyır-Moson-Sopron 2806 1,3 2743 1,5 
Hajdú-Bihar 1767 0,8 1673 0,9 

Heves 3394 1,5 3342 1,8 

Komárom-Esztergom 6865 3,1 4651 2,5 
Nógrád 1452 0,7 1257 0,7 

Pest 66037 29,7 61341 33,3 
Somogy 2261 1,0 2414 1,3 

Szabolcs-Szatmár-Bereg 2575 1,2 2049 1,1 

Jász-Nagykun-Szolnok 1502 0,7 1604 0,9 
Tolna 1876 0,8 1632 0,9 

Vas 2246 1,0 2508 1,4 
Veszprém 6131 2,8 5825 3,2 

Zala 1904 0,9 1775 1,0 
Összesen 222271 100,0 184090 100,0 

Nincs adat 4853 - 43034 - 

Mindösszesen 227124 - 227124 - 
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Árnyaltabb kép rajzolódik ki a megyék (NUTS3) szerint vizsgált adatokból, ahol persze 

ismételten Közép-Magyarország térségei képviselik a legnagyobb súlyt (3.18. táblázat). A 

legtöbb munkavállaló Budapest, illetve Pest megye esetében látható mind a foglalkoztató 

székhelye (44,3% ill. 29,7%), mind a munkavégzés helye szerint (36,5% ill. 33,3%) nézve az 

eredményeket. A részesedési rangsorban következı, de nagyságrendileg kisebb súlyt 

képviselı megyék az alábbiak a foglalkoztató székhelye szerint: Komárom-Esztergom, Bács-

Kiskun, Veszprém, Csongrád; a munkavégzés helye szerint: Fejér, Bács-Kiskun, Veszprém, 

Csongrád. A munkavállalói adatokból kitőnik, hogy a földrajzi távolság, azaz a román 

határhoz való közelség nem játszik jelentıs szerepet a munkavállalói döntésekben, 

helyette inkább a több munkalehetıséget kínáló megyék vonzóereje lehet jelentıs (3.5. ábra). 

 

3.5. ábra: A munkavállalók száma a foglalkoztató székhelye és a munkavégzés helye szerint 
(NUTS3) 

 

 

Nyilvánvalóan meghatározza a munkavállalás helyét a foglalkozási lehetıséget kínáló 

ágazatok területi eloszlása is. E tekintetben ágazatonként és megyénként részben eltérı kép 

rajzolódik ki. A 10 leggyakoribb foglalkozási csoport és a munkavégzés helye szerint 

kirajzolódó értékekben nagy aránytalanságok tapasztalhatók az egyszerő szolgáltatási jellegő 

foglalkozások (91), vagy az egyszerő mezıgazdasági és erdıgazdálkodási foglalkozások (92) 

területi képében (3.19. táblázat). Míg a fıváros vagy Pest megye esetében ezek a foglalkozási 
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ágak jelentısek, addig például – az amúgy igen nagy lakosságszámú – Borsod-Abaúj-

Zemplén megyében az ezen ágakba sorolható munkavállalók száma szinte elenyészı. A 

legnagyobb területi koncentráltság azonban nem ezekre az ágazatokra, hanem a földrajzilag 

determinált lelıhelyekhez kötıdı bányászati foglalkozásokra jellemzı. Kevésbé koncentrált, 

tehát területileg viszonylag kiegyenlítettebb képet mutat a számos megyében lényeges 

építıipar, élelmiszeripar vagy egészségügy. 

 

3.19. táblázat: Munkavállalók száma megyénként a foglalkozási csoportok (FEOR-2) és a 
munkavégzés helye szerint (a 10 leggyakoribb foglalkozás)36 

Foglalkozási csoportok (FEOR) 
Megyék 

91 92 73 51 74 76 81 61 83 32 
Budapest 47517 737 818 1807 1107 589 407 235 1448 707 

Baranya 342 23 76 101 137 52 16 83 27 34 

Bács-Kiskun 2323 1178 94 90 138 94 155 1321 67 122 
Békés 276 656 237 149 215 116 19 168 36 361 

Borsod-A.-Z. 46 6 33 20 61 64 32 27 15 13 
Csongrád 1487 3121 46 216 49 167 10 157 14 21 

Fejér 1372 379 745 208 554 306 269 225 96 61 

Gyır-M.-S. 1000 410 191 150 193 197 101 19 118 67 
Hajdú-Bihar 206 135 259 58 140 204 31 24 100 114 

Heves 695 686 299 230 152 165 122 82 71 23 
Komárom-E. 405 253 556 121 382 420 1235 148 51 46 

Nógrád 346 263 32 55 47 16 26 146 7 17 
Pest 34808 7498 3232 2570 2402 1896 930 880 363 175 

Somogy 347 134 169 560 145 247 130 69 5 48 

Szabolcs-Sz.-B. 243 82 556 131 89 67 176 68 44 34 
Jász-N.-Sz. 224 121 118 204 168 60 28 40 61 39 

Tolna 335 201 77 353 83 65 19 19 49 226 
Vas 607 102 212 82 488 109 279 138 34 80 

Veszprém 1524 58 533 652 881 372 213 142 72 86 

Zala 213 10 321 218 201 75 122 49 23 54 

Nincs adat 6031 26 30 98 38 168 8 53 35 2 

Összesen 100347 16079 8634 8073 7670 5449 4328 4093 2736 2330 
 

                                                 
36 A FEOR-kódok jelentése, lásd még a 3.11-es táblázatban: 91: egyszerő szolgáltatási jellegő foglalkozások; 92: 
egyszerő mezıgazdasági és erdıgazdálkodási foglalkozások; 73: könnyőipar; 81: kereskedelem, vendéglátóipar; 
74: vas- és fémipar; 76: építıipar; 81: feldolgozóipari gépek kezelıi; 61: mezıgazdasági foglalkozások; 83: 
mobil gépek kezelıi; 32: egészségügyi foglalkozások. 
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3.20. táblázat: Az 1000 fınél több munkavállalói létszámot mutató foglalkozási csoportok 
(FEOR-2) területi koncentráltsága 

Foglalkozási csoportok (FEOR) Létszám 
Koncentrációs 

mutató 
(Hirschman-H. index) 

71 BÁNYÁSZATI FOGLALKOZÁSOK 1708 0,50 

91 EGYSZERU SZOLGÁLTATÁSI JELLEGU FOGLALKOZÁSOK 100347 0,39 

83 MOBIL GÉPEK KEZELOI 2736 0,31 
92 EGYSZERU MEZOGAZDASÁGI ÉS ERDOGAZDÁLKODÁSI FOGLALK. 16079 0,27 

62 ERDO- ÉS VADGAZDÁLKODÁSI FOGLALKOZÁSOK 1136 0,25 
21 MUSZAKI ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYI FOGLALKOZÁSOK 1302 0,21 

75 HÁZIIPARI, VEGYESIPARI ÉS RAKTÁROZÁSI FOGLALKOZÁSOK 2119 0,21 
36 GAZDASÁGI, PÉNZINTÉZETI ÜGYINTÉZOK 1385 0,20 

73 KÖNNYUIPARI FOGLALKOZÁSOK 8634 0,18 

51 KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI FOGLALKOZÁSOK 8073 0,17 
61 MEZOGAZDASÁGI FOGLALKOZÁSOK 4093 0,17 

76 ÉPÍTOIPARI FOGLALKOZÁSOK 5449 0,17 
81 FELDOLGOZÓIPARI GÉPEK KEZELOI 4328 0,15 

72 ÉLELMISZERIPARI FOGLALKOZÁSOK 1789 0,15 

74 VAS- ÉS FÉMIPARI FOGLALKOZÁSOK 7670 0,15 
32 EGÉSZSÉGÜGYI FOGLALKOZÁSOK 2330 0,14 

24 SZAKKÉPZETT PEDAGÓGUSOK 1011 0,12 
 
Az egyes megyék általános belsı munkaerıpiaci ágazati szerkezete szintén befolyásolja a 

munkavállalási lehetıségeket. 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 (9. 

FEOR fıcsoport) tekintetében megmutatkozó súlyuk, e foglalkozások relatíve jelentıs területi 

koncentráltságát okozva (3.20. táblázat). E két területen csak ebben a foglalkozási 

fıcsoportban több mint 90000 munkavállalót regisztráltak (3.19. táblázat).  

A Dunántúl megyéiben, fıként a Közép-Dunántúl régiójához tartozókban a legnagyobb 

részesedést az ipari és építıipari foglalkozásúak (7. FEOR fıcsoport) adják, ami a környék 

iparorientált (fıleg a feldolgozóiparra specializálódott) megyéit látva nem meglepı (3.6. 

ábra). Bács-Kiskun megyében, illetve néhány további alföldi és dunántúli megyében a 

mezıgazdasági és erdıgazdasági foglalkozásoknak (6. FEOR fıcsoport) is látható szerepe 

van, ám itt kell megjegyeznünk, hogy a mezıgazdaságban munkát vállalók egy jelentıs része 

nem itt, hanem a szakképzettséget nem igénylı foglalkozások körében került regisztrálásra. 

Külön érdekességként kell megjegyezni, hogy Békés megyében igen jelentıs részt 

képviselnek a felsıfokú képzettség önálló alkalmazását igénylı, illetve az egyéb felsıfokú 

vagy középfokú képzettséget igénylı foglalkozások. Ennek hátterében többek között a helyi 

szinten kiemelkedı nagyságban munkát vállaló egészségügyi foglalkozásúak adatai állnak, 

mely részben a román határ közelsége miatt is indokoltan magas lehet. 
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3.6. ábra: Munkavállalók száma megyénként a foglalkozási fıcsoportok (FEOR-1) és a 
munkavégzés helye szerint 

 

 

Az egyes foglalkozási ágak a magyarországi megyék között a fentieken túl változatos arányt 

képviselnek. A néhány jelentısebb foglalkozási csoport megyék közötti részesedését 

bemutató eredmények szerint 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 pedig Békés megye képez nagy 

súlyt. 
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3.7. ábra: A megyék részesedése az egyes foglalkozási csoportokban (FEOR-2) regisztrált 
munkavállalók összlétszámából (%) 

FEOR 91 

 

FEOR 92 

 

FEOR 73 

 

FEOR 81 

 

FEOR 61 

 

FEOR 32 

 

 

A munkavállalói adatbázis a regionális és a megyei szintő elemzésen túl lehetıséget nyújt az 

alacsonyabb területi szintő adatfeltárásra is. A foglalkoztató székhelyérıl, illetve a 

munkavégzés helyérıl rendelkezésre álló irányítószám adatok akár a települési szintnél is 

részletesebb (irányítószám-körzet szerinti) elemzést is lehetıvé tesznek, ám megbízhatósági 

okoknál fogva érdemben csak a települések (LAU2) értékelése végezhetı el. A vizsgált 
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adatbázisban a települési szintő elemzéseknek megfelelı formában rendelkezésre álló 

rekordok száma 187067 (a munkavégzés helyének adatsora esetében).  

 

3.8. ábra: A munkavállalók száma a munkavégzés helye szerint településenként 

 

 

3.21. táblázat: A munkavállalók száma a munkavégzés helye szerint (az adatbázisban 
leggyakrabban elıforduló 10 település esetében) 

Sorrend Településnév fı 

1 Budapest 70144 

2 Érd 3935 
3 Budaörs 3854 

4 Biatorbágy 3684 

5 Szentendre 3644 
6 Dánszentmiklós 2770 

7 Szigetszentmiklós 2111 
8 Zsámbék 1977 

9 Vác 1918 

10 Cegléd 1883 

 

A települési eredményekbıl látható, hogy nagyságrendnyivel több a regisztrált 

munkavállalók száma Budapest esetében, mint bárhol az országban (3.8. ábra). A 

munkavégzés helye szerint a soron következı legtöbb munkavállaló közvetlenül a fıváros 
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szomszédságában elhelyezkedı települések esetében figyelhetı meg (Érd, Budaörs, 

Biatorbágy, stb.), majd az agglomerációtól távolodva általában csökkenı sőrőséget 

tapasztalhatunk (3.21. táblázat). A leggyakoribb elıfordulást mutató települések között 

találhatók speciális, vagy adott tevékenységre szakosodott térségek is (Dánszentmiklós 

esetében a kimagasló munkavállalói létszámot a helyi agrárgazdaság foglalkoztatja, 

Oroszlány vagy Pusztavám esetében a Vértesi Erımő és a kapcsolódó bányaüzemek 

támasztanak speciális munkaerı-piaci igényeket). 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. 

Mindezzel ellentétben viszonylag alacsony létszámú vagy egyáltalán nem található regisztrált 

munkavállalói rekord a kisebb lakosságszámú településeken, illetve jellemzıen egyes észak-

magyarországi térségekben, valamint számos dunántúli, fıleg dél- és nyugat-dunántúli 

vidéken. 

 

3.9. ábra: A munkavállalók száma a munkavégzés helye szerint a budapesti irányítószám-
körzetekben 
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Bár a fıvárosi adatok felében nem ismert a munkavégzés helyének irányítószáma, illetıleg a 

munkavégzés Budapest egész területére, vagy több pontjára is kiterjed, a munkavégzés 

helyének irányítószám szerinti ábrája mégis felvázolható (3.9. ábra). Az erısen mozaikos ábra 

a fenti kiegészítés mellett halványan csak arra enged következtetni, hogy a romániai 

munkavállalók száma valamelyest kisebb a belvárosi kerületek körzeteiben, mint az azt övezı 

városrészekben. A peremkerületi részek közül kiemelkedik a fıváros 23. kerületének 

városrésze, ahol a romániai munkavállalói körben igen jelentıs közúti teherszállítási 

tevékenységhez kapcsolódóan jelenik meg 1163 fı. A városrészek többsége, beleértve az 

elıbb említet körzetet is, igen heterogén foglalkozási jellemzıket mutat, miközben 

összességében a szakképesítést nem igénylı, illetve az ipari és építıipari foglalkozások 

szerepe jelentıs. 

 

3.1.6. Összehasonlítás más szomszédos országok munkavállalói adataival: a 
Magyarországra érkezı szlovákiai és ukrajnai munkavállalók eseménysoros 
adatbázisának értékelése (2000-2009) 

A romániai munkavállalók eseménysoros adatbázisának értékelése után, illetve azzal 

párhuzamban számos tanulsággal szolgálhat más szomszédos országok, így a román 

állampolgárok után messze legnagyobb tömegben Magyarországon dolgozó szlovák és ukrán 

állampolgárságú munkavállalók adatainak értékelése is. Ezen országok ugyancsak jelentıs 

számú munkavállalót bocsátanak ki Magyarország felé, ám míg Szlovákia – Romániát 3 évvel 

megelızve – 2004 óta az Európai Unió tagállama, addig Ukrajna jelenleg sem tagja az EU-

nak. 

Az eseménysoros adatbázis releváns bemeneti adatai az összehasonlíthatóság kedvéért a 

szlovákiai és az ukrajnai munkavállalói adatbázis esetében is 2000 és 2009 közötti idıszakra 

vonatkoznak (az adatok értelmezhetısége miatt 2000.01.01 és 2008.12.31 közötti adatokat 

elemeztünk). A munkavállalói adatbázisban a vizsgált idıszakban 185854 szlovákiai és 

163617 ukrajnai munkavállalói esemény adata elemezhetı. Már ezek az adatok is 

egyértelmően bizonyítják, hogy a romániai munkavállalók kapcsán regisztrált események 

száma többszöröse a más országokból származó munkavállalók esetében regisztrált 

események számának. A szlovákiai és az ukrajnai adatsor esetében nyilvánvaló idıbeli 

ingadozásokat tapasztalhatunk (3.22. táblázat): a legtöbb regisztrált munkavállalói esemény a 

szlovákiai munkavállalók esetében 2004-2006, az ukrajnaiak esetében 2005-2007 között 

fordult elı. 

3.22. táblázat: Regisztrált események száma a vizsgált adatbázisban a kérelem dátuma szerint 
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Szlovákiai munkavállalók Ukrajnai munkavállalók 
  Kezdı év Befejezı év Kezdı év Befejezı év 
2000 221 3 2541 6 

2001 3299 544 14501 2598 
2002 4448 3113 15324 14747 

2003 7764 4548 7748 14788 

2004 44651 12749 12130 9613 
2005 52350 24293 34748 14932 

2006 45890 11447 36711 33748 
2007 27023 8722 32090 35812 

2008 208 2435 7824 31483 
2009 - 37  - 4258 

2010 - 12  - 1375 

2011-x - 8  - 40 

Összes 185854 67911 163617 163400 
Hiányzik 0 117943 0 217 
Mindösszesen 185854 185854 163617 163617 

 

A szlovákiai és az ukrajnai munkavállalók eseményadataiban jelentıs különbség mutatkozik, 

ha az események típusát vesszük figyelembe (3.23. táblázat). Míg a szlovákiai munkavállalók 

esetében a munkavállalói regisztráció alapvetıen csak egy bejelentési eseményt jelent, addig 

az ukrán munkavállalóknál a kérelmek benyújtása, illetve az azt elbíráló (elsıfokú) 

határozatok és döntések jelennek meg nagy számban. 

 

3.23. táblázat: Regisztrált események típusa 

Esemény 

Szlovákiai 
munkavállalói 
esemény 

Ukrajnai 
munkavállalói 
esemény 

Bejelentés 80608 0 

Bejelentések foglalkoztatásról 321 4466 

Belsı levelezés, utolsó tétel technikai törlése 675 2641 
Döntések 279 14861 

Egyéb beérkezı ügyirat 1608 8605 
Egyéb kimenı ügyirat 81583 8590 

Fellebbezés, keresetlevél, bírósági határozat 18 608 

Határozat (elsıfokú) 10579 36334 
Kérelem 10170 43172 

Másodfokú határozat 11 255 

Ügyintézési határidıt befolyásoló események 2 0 

Összes esemény 185854 119532 
Hiányzó esemény-megjelölés 0 44085 

Összesen 185854 163617 
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A regisztrált események alakulásához hasonló ingadozó képet mutat a munkavállaló 

személyek számának idıbeli változása (3.10. ábra). A vizsgált adatbázisban 66781 szlovákiai 

és 56080 ukrajnai munkavállaló személy adata szerepel. Míg az ukrajnai munkavállalók 

esetében két idıbeli hullám is kirajzolódik, addig a szlovákiai munkavállalók száma egyetlen 

markáns hullámmal, az uniós csatlakozást közvetlen követı néhány évben ugrott meg. A 

Szlovákiából hazánkba érkezı és az adatbázisban regisztrálásra kerülı munkavállalók száma 

a 2005-ös évben érte el legmagasabb szintjét 17496 fıvel, az ukrajnai munkavállalói 

maximum csak egy évvel késıbb, 2006-ban jelentkezik 10503 fıvel. 2007 után – a 

munkavállalói engedélyezés megváltozott feltételei miatt – az adatbázisban mind az ukrajnai, 

mind a szlovákiai munkavállalók létszáma erıteljesen lecsökkent. 

 

3.10. ábra: Regisztrált munkavállalók száma a kérelem kezdı dátumának éve szerint 
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A szlovákiai munkavállalók foglalkozás szerinti adatai elsı ránézésre számos vonásukban 

hasonlítanak a korábban említett romániai munkavállalói adatokra. Ha csak a FEOR-2 szerinti 

adatcsoportokat nézzük (3.24. táblázat), akkor a legnépszerőbb foglalkozások között 

kiemelkedıen sok olyan szakterületet láthatunk, amelyek mindkét ország munkavállalói 

esetében népszerőnek mondhatók. Ilyenek például az egyszerő szolgáltatási jellegő 

foglalkozások, a vas- és fémipari foglalkozások vagy a könnyőipari foglalkozások. 

Arányaikat tekintve azonban nagy különbségeket tapasztalhatunk. A szlovákiai 
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munkavállalók több mint fele feldolgozói gépkezelıi foglalkozást mővel, a második 

legnépszerőbb foglalkozási csoport ezen kategóriának csak a felét éri el, míg a fennmaradó 

foglalkozási csoportok a munkavállalók mindössze 23%-át tömörítik. 

 

3.24. táblázat: A szlovákiai munkavállalók száma foglalkozási csoportok (FEOR-2) szerint 
Sorrend Foglalkozási csoportok (FEOR) fı 

1 81 FELDOLGOZÓIPARI GÉPEK KEZELOI 33079 

2 91 EGYSZERU SZOLGÁLTATÁSI JELLEGŐ FOGLALKOZÁSOK 16822 
3 74 VAS- ÉS FÉMIPARI FOGLALKOZÁSOK 3842 

4 73 KÖNNYUIPARI FOGLALKOZÁSOK 1960 
5 76 ÉPÍTOIPARI FOGLALKOZÁSOK 1282 

6 75 HÁZIIPARI, VEGYESIPARI ÉS RAKTÁROZÁSI FOGLALKOZÁSOK 1005 

7 32 EGÉSZSÉGÜGYI FOGLALKOZÁSOK 949 
8 61 MEZOGAZDASÁGI FOGLALKOZÁSOK 689 

9 83 MOBIL GÉPEK KEZELOI 683 
10 31 TECHNIKUSOK ÉS HASONLÓ MUSZAKI FOGLALKOZÁSOK 528 

- Egyéb foglalkozások 3771 

- Összesen 64610 
- Nincs adat 2171 

- Mindösszesen 66781 

  

3.25. táblázat: A szlovákiai munkavállalók száma foglalkozási csoportok (FEOR-4) szerint 
Sorrend Foglalkozások (FEOR) fı 

1 8193 Gyártósori összeszerelı 26698 
2 9131 Kézi anyagmozgató, csomagoló 8376 

3 9190 Egyéb segédmunkások (pl. alkalmi munkás) 6448 
4 8129 Egyéb könnyőipari gépkezelık és gyártósor mellett dolgozók 2949 

5 8199 Egyéb feldolgozóipari gépek kezelıi, gyártósori összeszerelık 1529 

6 9150 Egyszerő szolgáltatási jellegő foglalkozások 1168 
7 7321 Szabó, varrónı, modellkészítı 1143 

8 7449 Egyéb villamossági szerelık, mőszerészek 1100 
9 3211 Általános ápolónı, ápoló 874 

10 7439 Egyéb gépek, berendezések szerelıi, javítói 688 
- Egyéb 13637 

- Összesen 64610 

- Nincs adat 2171 
- Mindösszesen 66781 

 

Még specifikusabb karakter rajzolódik ki a szlovákiai munkavállalókról, ha a részletesebb 

FEOR-4 szerinti foglalkozási csoportok adatait vizsgáljuk (3.25. táblázat). A szlovákiai 

munkavállalók kiemelkedı hányada a feldolgozóipar különbözı üzemeiben dolgozik, 

miközben viszonylag kisebb arányt képviselnek a szolgáltatási és mezıgazdasági típusú 

munkát végzık. 
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A legnépszerőbb munkaköröket bemutató táblázat ugyancsak alátámasztja, hogy a szlovákiai 

munkavállalók legnagyobb foglalkoztatói a feldolgozóipari összeszerelı üzemek (3.26. 

táblázat). 

 

3.26. táblázat: A szlovákiai munkavállalók száma munkakörök szerint 
Sorrend Munkakör fı 

1 gyártósori összeszerelı 26698 

2 kézi anyagmozgató, csomagoló 8376 
3 egyéb segédmunkások (pl. alkalmi munkás) 6448 

4 egyéb könnyőipari gépkezelık és gyártósor mellett dolgozók 2949 
5 egyéb feldolgozóip. gépek kezelıi, gyártósori összeszerelık 1529 

6 egyszerő szolgáltatási jellegő foglalkozások 1168 

7 szabó, varrónı, modellkészítı 1143 
8 egyéb villamossági szerelık, mőszerészek 1100 

9 általános ápolónı, ápoló 874 
10 egyéb gépek, berendezések szerelıi, javítói 688 

 - egyéb 15808 

 - nincs adat 2171 
 - Összesen 66781 

 

A szlovákiai munkavállalóktól eltérıen az ukrajnai munkavállalók esetében a foglalkozás 

szerinti adatokban némileg más kép rajzolódik ki (3.27. táblázat), mely valamelyest jobban 

hasonlít a romániai munkavállalók adatainál tapasztaltakra. E munkavállalói csoportban az 

ipari, feldolgozóipari foglalkozások helyett az egyszerő szolgáltatási jellegő foglalkozások 

dominálnak (a munkavállalók rendkívül magas részarányával). A fennmaradó foglalkozási 

csoportok között változatos kategóriákat találhatunk kis elemszám mellett. 
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3.27. táblázat: Az ukrajnai munkavállalók száma foglalkozási csoportok (FEOR-2) szerint 

Sorrend Foglalkozási csoportok (FEOR) fı 

1 91 EGYSZERU SZOLGÁLTATÁSI JELLEGU FOGLALKOZÁSOK 19472 

2 76 ÉPÍTOIPARI FOGLALKOZÁSOK 3032 
3 73 KÖNNYUIPARI FOGLALKOZÁSOK 2768 

4 81 FELDOLGOZÓIPARI GÉPEK KEZELOI 823 
5 74 VAS- ÉS FÉMIPARI FOGLALKOZÁSOK 787 

6 51 KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI FOGLALKOZÁSOK 777 

7 92 EGYSZERU MEZOGAZDASÁGI ÉS ERDOGAZDÁLKODÁSI FOGLALKOZÁSOK 601 
8 24 SZAKKÉPZETT PEDAGÓGUSOK 520 

9 72 ÉLELMISZERIPARI FOGLALKOZÁSOK 398 
10 36 GAZDASÁGI, PÉNZINTÉZETI ÜGYINTÉZOK 393 

- Egyéb foglalkozások 3231 

- Összesen 32802 
- Nincs adat 23278 

- Mindösszesen 56080 

 

3.28. táblázat: Az ukrajnai munkavállalók száma foglalkozási csoportok (FEOR-4) szerint 
Sorrend Foglalkozások (FEOR) fı 

1 9190 Egyéb segédmunkások (pl. alkalmi munkás) 17035 
2 7321 Szabó, varrónı, modellkészítı 2086 

3 7611 Kımőves 1596 
4 9129 Egyéb ırök és hasonló jellegő egyszerő foglalkozások 1151 

5 9210 Egyszerő mezıgazdasági foglalkozások (pl. napszámos, mezıır) 596 

6 7612 Ács-állványozó 500 
7 8193 Gyártósori összeszerelı 342 

8 7211 Húsfeldolgozó (hentes, mészáros), hal- és baromfifeldolgozó 329 
9 9131 Kézi anyagmozgató, csomagoló 320 

10 7341 Bútorasztalos 315 

- Egyéb 8532 
- Összesen 32802 

- Nincs adat 23278 
- Mindösszesen 56080 

 

A részletesebb foglalkozási adatok (3.28. táblázat) az alacsonyabb szintő kvalifikációt igénylı 

segédmunkás foglalkozások dominanciáját mutatják. Az adatbázis szerint 17035 

munkavállaló ebbe a kategóriába sorolható, amihez még további szaktudást nem igénylı 

foglalkozási ágak is kapcsolhatók. A szaktudást igénylı foglalkozások néhány száz 

munkavállaló esetében jellemzık. A szlovákiai munkavállalóknál tapasztalt gyártósori 

összeszerelı foglalkozás az ukrajnai munkavállalóknál csak kisebb arányban jelenik meg. 

Összességében a romániai munkavállalók korábban bemutatott foglalkozási adataira az 

ukrajnai munkavállalók adatai jelentıs mértékben, a szlovákiai munkavállalók adatai 

viszont csak kevéssé hasonlítanak. Az ukrajnai munkavállalók munkakörök szerinti adatai 

szintén a romániai munkavállalók adataival mutatnak hasonlóságot (3.29. táblázat). 
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3.29. táblázat: Az ukrajnai munkavállalók száma munkakörök szerint 
Sorrend Munkakör fı 

1 egyéb segédmunkások (pl. alkalmi munkás) 24226 
2 egyszerő mezıgazdasági foglalkozások (pl. napszámos, mezıır) 2535 

3 szabó, varrónı, modellkészítı 2243 
4 kımőves 1780 

5 egyéb ırök és hasonló jellegő egyszerő foglalkozások 1363 

6 kézi anyagmozgató, csomagoló 584 
7 ács-állványozó 546 

8 gyártósori összeszerelı 415 
9 konyhai kisegítı 393 

10 lakás-, intézménytakarító 385 
 - egyéb 11108 

 - nincs adat 10502 

 - Összesen 56080 

 

3.30. táblázat: A munkavállalók száma és aránya a legmagasabb iskolai végzettség szerint 

Legmagasabb iskolai 
végzettség 

Szlovákiai 
munkavállalók 
száma (fı) 

 Szlovákiai 
munkavállalók 
aránya (%) 

Ukrajnai 
munkavállalók 
száma (fı) 

 Ukrajnai 
munkavállalók 
aránya (%) 

8. ált-nál kevesebb 62 0,7 114 0,2 
általános iskola 3443 39,0 30002 63,3 

szakiskola 119 1,3 1449 3,1 

szakmunkásképzı 75 0,8 2429 5,1 
gimnázium 2306 26,1 4213 8,9 

szakközépiskola 1814 20,5 5555 11,7 
technikum 692 7,8 1435 3,0 

fıiskola 101 1,1 897 1,9 

egyetem 226 2,6 1284 2,7 
Összesen 8838 100,0 47378 100,0 

Nincs adat 57943 - 8702 - 
Mindösszesen 66781 - 56080 - 

 

A munkavállalók legmagasabb iskolai végzettségérıl szóló adatok egyértelmő különbséget 

mutatnak a szlovákiai és az ukrajnai munkavállalók között (3.30. táblázat), bár a regisztrált 

munkavállalói adatbázis a szlovákiai munkavállalók esetében erısen adathiányosnak 

bizonyult, ami az összefüggések megbízhatóságát jelentısen rontja. A táblázatból kitőnik, 

hogy míg az ukrajnai munkavállalók többsége az általános iskolai bizonyítvány birtokában 

próbál belépni a hazai munkaerıpiacra, addig a szlovákiai munkavállalóknál az érettségivel 

rendelkezık aránya a legmagasabb. Ez állhat annak a korábban említett jelenségnek a 

hátterében is, mely szerint a szakképzettséget igénylı foglalkozások jelentısebb súlyt 

képviselnek a szlovák állampolgárok magyarországi munkavállalásában, mint az 

ukrajnaiakéban. 
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A szlovákiai illetve az ukrajnai munkavállalókat foglalkoztató munkaadókról nyújthat 

információkat a foglalkoztatónak a munkavállaló által végzett munkakörhöz kapcsolódóan 

közölt TEÁOR kódja. A két adatbázisra elvégzett összesítı vizsgálat eredményei még tovább 

élezik korábbi megállapításunkat, mely szerint az ukrajnai és romániai munkavállalói adatok 

jobban hasonlítanak egymásra, mint a szlovákiai munkavállalók adataira. A tevékenységi 

kódok alapján csoportosított munkavállalói adatok a szlovákiai munkavállalói adatbázis 

esetében fıként a feldolgozóipari gyártósori összeszereléshez kapcsolódnak, illetve 

adatregisztrációs okokból a munkaerı-közvetítés tevékenységéhez kötıdnek (3.31. táblázat). 

Ezzel szemben az ukrajnai munkavállalói adatok elsısorban az építıipari és az agrárgazdasági 

tevékenységekhez kapcsolódnak (3.32. táblázat). A 10 leggyakrabban elıforduló tevékenység 

listáján 7 olyan szerepel, amely mind az ukrajnai, mind a romániai munkavállalók 

adatbázisában a gyakoriak között található. 

 
3.31. táblázat: A szlovákiai munkavállalók száma a munkakör tevékenységi kódja (TEÁOR-
4) szerint 
Sorrend Tevékenységi csoportok (TEÁOR) fı 

1 74.50 Munkaerı-közvetítés 10958 

2 32.10 Elektronikai alkatrész gyártása 8853 

3 74.70 Takarítás, tisztítás 8268 
4 32.30 Híradástechnikai fogyasztási cikk gyártása 6036 

5 34.10 Közúti gépjármő gyártása 5953 
6 25.24 Egyéb mőanyag termék gyártása 2254 

7 31.40 Akkumulátor, szárazelem gyártása  1989 

8 31.30 Szigetelt vezeték, kábel gyártása 1735 
9 85.11 Fekvıbeteg-ellátás 1220 

10 45.21 Épület, híd, alagút, közmő, vezeték építése 1065 
- Egyéb 16034 

- Összesen 64365 
- Nincs adat 2416 

- Mindösszesen 66781 
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3.32. táblázat: Az ukrajnai munkavállalók száma a munkakör tevékenységi kódja (TEÁOR-4) 
szerint 
Sorrend Tevékenységi csoportok (TEÁOR) fı 

1 45.21 Épület, híd, alagút, közmő, vezeték építése 12775 

2 45.11 Épületbontás, földmunka 3448 
3 18.22 Felsıruházat gyártása 1973 

4 01.12 Zöldség, dísznövény termelése 1818 
5 45.45 Egyéb befejezı építés 1606 

6 45.25 Egyéb speciális szaképítés 1432 

7 70.12 Ingatlanforgalmazás 779 
8 45.31 Villanyszerelés 729 

9 15.33 Egyéb gyümölcs- és zöldségfeldolgozás 684 
10 55.30 Étkezıhelyi vendéglátás 621 

- Egyéb 21025 

- Összesen 46890 
- Nincs adat 9190 

- Mindösszesen 56080 

 

Földrajzi sajátosságait tekintve a szlovákiai és az ukrajnai munkavállalók adatbázisa igen 

eltérı képet mutat (3.33. és 3.34. táblázat). Míg az ukrajnai munkavállalók esetében a határ 

(Ukrajna közelsége) kevésbé jelentıs tényezı, s többnyire a fıváros és környéke jelent 

vonzóerıt, addig a szlovákiai munkavállalók esetében szignifikánsan látszik a szlovák 

határhoz való közelség szerepe is (3.11. ábra). Ez másrészt azzal is magyarázható, hogy a 

szlovákiai munkavállalók eleve a relatíve fejlett észak-dunántúli (pontosabban Közép-

Dunántúl régiójának északi részére jellemzı) feldolgozóipari zónákban keresnek állást. A 

szlovákiai munkavállalók esetében Közép-Dunántúl, az ukrajnai munkavállalók 

esetében Közép-Magyarország régiója képviseli a legnagyobb súlyt. 

 
3.33. táblázat: A szlovákiai és az ukrajnai munkavállalók száma régiónként a foglalkoztató 
székhelye és a munkavégzés helye szerint 

foglalkoztató székhelye 
szerint 

munkavégzés helye 
szerint 

Régiók szlovákiai ukrajnai szlovákiai ukrajnai 

Közép-Magyarország 10431 40097 8203 16448 

Közép-Dunántúl 42380 2517 42512 2214 
Nyugat-Dunántúl 5547 3752 5721 3987 

Dél-Dunántúl 221 941 239 781 
Észak-Magyarország 5315 1314 5596 1083 

Észak-Alföld 1029 4518 341 4060 

Dél-Alföld 375 1827 375 1633 
Összesen 65298 54966 62987 30206 

Nincs adat 1483 1114 3794 25874 
Mindösszesen 66781 56080 66781 56080 
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3.34. táblázat: A szlovákiai és az ukrajnai munkavállalók száma megyénként a foglalkoztató 
székhelye és a munkavégzés helye szerint 

foglalkoztató székhelye 
szerint 

munkavégzés helye 
szerint 

Megyék szlovákiai ukrajnai szlovákiai ukrajnai 
Budapest 4734 28413 2339 4776 

Baranya 115 522 112 455 
Bács-Kiskun 149 1193 109 1056 

Békés 67 342 68 296 
Borsod-Abaúj-Zemplén 2872 347 2937 254 

Csongrád 159 292 198 281 

Fejér 2141 1136 1723 1122 
Gyır-Moson-Sopron 5174 2104 5170 1977 

Hajdú-Bihar 129 606 88 534 
Heves 291 773 242 699 

Komárom-Esztergom 39846 759 40396 512 

Nógrád 2152 194 2417 130 
Pest 5697 11684 5864 11672 

Somogy 49 326 50 265 
Szabolcs-Szatmár-Bereg 122 3602 144 3214 

Jász-Nagykun-Szolnok 778 310 109 312 
Tolna 57 93 77 61 

Vas 323 312 507 421 

Veszprém 393 622 393 580 
Zala 50 1336 44 1589 

Összesen 65298 54966 62987 30206 
Nincs adat 1483 1114 3794 25874 

Mindösszesen 66781 56080 66781 56080 

3.11. ábra: A szlovákiai és ukrajnai munkavállalók száma a munkavégzés helye szerint 
(NUTS2) 
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3.12. ábra: A szlovákiai és ukrajnai munkavállalók száma a munkavégzés helye szerint 
(NUTS3) 

 

 

 

Megyei szinten egyértelmő területi koncentrálódás rajzolódik ki mindkét munkavállalói 

csoport esetében (3.12. ábra). A szlovákiai munkavállalók 64%-a Komárom-Esztergom 

megyében vállal állást, jelentıs továbbá Pest és Gyır-Moson-Sopron megye részesedése is, 

míg az ország többi területe, fıleg az alföldi és a dél-dunántúli megyék kevés szlovákiai 

munkavállalót foglalkoztatnak. Az ukrán állampolgárságú munkavállalók többsége Pest 

megyében (39%) és Budapesten (16%) dolgozik, említésre méltó továbbá egyedüli ukrán 

határ menti megyénk, Szabolcs-Szatmár-Bereg is (11%). 

A Dunántúl északi részének települései közül a szlovákiai munkavállalók számára kínált 

munkahelyek tekintetében kiemelkednek a jelentısebb ipari városok (3.13. ábra), 

különösképpen Komárom városa, ahol több mint 20000 szlovákiai munkavállalót 

regisztráltak a vizsgált idıszak alatt. A helyi ipari parkban mőködı Nokia, illetve egyéb 

beszállítói számos szlovákiai munkavállalót foglalkoztatnak. Jelentıs számú szlovákiai 

munkavállaló található még Esztergom, Tatabánya, Budapest és Gyır városában is. 
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3.13. ábra: A szlovákiai munkavállalók száma a munkavégzés helye szerint településenként 

 

 

 

Az ukrajnai munkavállalók által preferált körzetek a fıváros környékén találhatók (3.14. 

ábra), relatíve nagy számú munkavállalót regisztráltak továbbá Nyíregyháza, Cegléd és 

Mosonmagyaróvár településein is. Az ukrajnai munkavállalók adatai alapján kirajzolódó 

földrajzi kép a korábban vizsgált romániai munkavállalói adatokhoz némileg hasonlónak 

tekinthetı, ami viszont a szlovákiai munkavállalói adatok alapján vázolt területi szerkezetre 

igen kevéssé emlékeztet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Román állampolgárságú munkavállalók Magyarországon – kutatási jelentés 

MTA KTI • 1112 Bp., Budaörsi út 45. • e-mail: titkarsag@econ.core.hu • internet: http://econ.core.hu 
 

86 / 280 

 
 
3.14. ábra: Az ukrajnai munkavállalók száma a munkavégzés helye szerint településenként 
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3.2. VÁLLALATI ESETTANULMÁNYOK 

SZÉCSI ÁRPÁD 

 

Kutatásunk fontos szakasza volt az, amikor közvetlenül megkerestünk romániai 

munkavállalókat (is) foglalkoztató vállalkozásokat, hogy közelrıl, mintegy személyesen is 

megismerkedhessünk témánk alanyaival, az ıket körülvevı miliıvel, munkavégzésük 

feltételeivel és körülményeivel. Ezekkel az esettanulmányokkal célunk volt egyrészt az, hogy 

– legalább részben – megértsük a munkaadó szempontjait37, megismerjünk néhány egyedi 

cégtörténetet, amelyek összeadódásából kialakul a román állampolgárok Magyarország 

munkaerıpiacán betöltött funkciójának általános képe. Másrészt közelebb akartunk kerülni 

magukhoz a munkavállalókhoz is: megismerni és megérteni döntési szempontjaikat, felmérni 

társadalmi helyzetüket, és kicsit megtapasztalni az érzéseiket.  

Az esettanulmány-helyszínek kiválasztását eredetileg a romániai munkavállalókat 

foglalkoztató vállalkozások körében telefonosan lebonyolított kérdıíves vizsgálatra kívántuk 

alapozni, de az ÁFSZ-adatbázis késése miatt e vállalati adatfelvétel mintegy fél évvel 

késıbbre került, mint azt eredetileg terveztük. A két munkaszakasz idıben felcserélıdött, így 

más úton kellett esettanulmány-helyszíneket keresnünk. Elektronikus levelet írtunk a Dél-

Alföldi, az Észak-Alföldi, valamit a Közép-Magyarországi munkaügyi központoknak, hogy 

segítsenek nekünk az alkalmas cégek kiválasztásában. A Dél-Alföldrıl gyors választ is 

kaptunk, Martinné Debreczeni Anna, a külföldi állampolgárok magyarországi 

munkavállalását bonyolító munkaügyi vezetı mindössze néhány nap leforgása alatt talált 

számunkra négy fogadó kész céget a régióban. A másik két régióból csak sokkal késıbb 

kaptunk segítséget; a négy dél-alföldi esettanulmány már el is készült, mire az Észak-

Alföldön, illetve Pest megyében találtak egy-egy vállalatot, akik vállalták a kutatásban való 

részvételt. E hat helyszínen összesen 92 kérdıívet töltöttek ki román, 28-at pedig magyar 

állampolgárságú munkavállalók38, és mindenhol sikerült egy interjút készíteni a cégvezetés 

valamely (általában HR-es) tagjával.  

Vállalati esettanulmányaink a kutatás több induló hipotézisét is érintik: 

                                                 
37 A kutatási jelentés 3.4-es fejezete részletezi igazán ez irányú adatfelvételünk tapasztalatait.  
38 Ezek részletes statisztikai elemzésére a következı, 3.3-as fejezetben kerül sor. 
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- A romániai munkavállalók többsége alacsony iskolázottságú, akiket részben az alföldi 

mezıgazdaság, részben a Budapesten és annak agglomerációjában megtelepült és 

relatíve gyorsan fejlıdı gazdaság foglalkoztat. 

- Azokat a munkaköröket töltik be, ahol a magyarországi munkapiacon munkaerıhiány 

van. 

- A romániai munkavállalók elsısorban magyar nemzetiségőek, de legalábbis magas 

szinten beszélik a magyar nyelvet. 

- A román állampolgárok magyarországi munkavállalásának motívumai közt elsıdleges 

az otthoninál magasabb munkabér, ami feltételezhetıen takarékoskodással társul, hogy 

otthon maradt családjukat eltarthassák. 

- A romániai munkavállalók többsége nem akar áttelepülni Magyarországra. 

- A romániai munkavállalók Magyarországra érkezésében a gyenge kötéseknek 

(Granovetter) van kiemelt szerepe: csoportosan érkeznek, illetve egyikük hozza a 

másikat (településrıl, baráti, családi kapcsolatok révén). 

- A romániai munkavállalók motivációjuk, életmódjuk alapján alapvetıen 

vendégmunkások, s ezzel jobban hasonlítanak a többi Romániából külföldön munkát 

vállalóra, mint magyarországi munkatársaikra. 

Esettanulmányaink helyszínei a következık voltak:  

- Bács-Zöldért Rt., Kecskemét 

- Spárga Plusz Bt., Újkígyós 

- Hungary Meat Kft., Kiskunfélegyháza 

- LINAMAR Hungary Nyrt., Orosháza 

- Alpine Európai Elektronikai Ipari Kft., Biatorbágy 

- Szamos Cipıipari és Kereskedelmi Kft., Csenger. 
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Az alábbiakban külön-külön bemutatjuk mind a hat céget és rövid összefoglalását adjuk a 

vállalatvezetıkkel, valamint a munkavállalókkal készített interjúknak és kérdıíves 

felvételeknek. 

 

3.2.1. Bács-Zöldért Zrt. 

3.2.1.1. A Bács-Zöldért Zrt. bemutatása, fıbb tevékenységei és mutatói 

A Bács-Zöldért Zrt. „1949-ben alapított, nagy hagyományokkal rendelkezı zöldség-

gyümölcs kereskedelmi társaság. Részvénytársasági formában 1992 óta mőködik.”39 Jelenleg 

német és magyar magánszemélyek tulajdonában álló vegyesvállalatként mőködik. 

Alaptevékenysége elsısorban friss zöldség-gyümölcs termeltetésébıl (kisebb részben 

termelésébıl), felvásárlásból, majd áruvá készítését követıen nagykereskedelmi 

forgalmazásból áll. Árubeszerzése döntıen a magyar piacról történik, de amennyiben a piaci 

mozgások megkívánják, külföldrıl is vásárol árut. Vevıi között is akadnak mind hazai, mind 

Európa legkülönbözıbb országaiban mőködı cégek, a legutóbbi idıszakban az értékesítésen 

belül az arányok az export javára tolódtak el, kb. 80-85%-os hányadig. A cég 

külkereskedelme döntıen Ausztriába és Németországba irányul, ezen kívül jelentıs 

mennyiségő árut szállítanak Lengyelországba és Csehországba, továbbá fokozatosan bıvítik a 

balti országokba, Skandináviába és a BENELUX államokba történı szállításokat. Éves 

árbevétele – az ágazatra jellemzı erıs ingadozásokat is figyelembe véve – 2,5-3 Mrd Ft-ra 

tehetı. 

Termékeik40 közül a meggy, szilva és a pritamin paprika (édes, piros, paradicsom alakú) 

kivitele tekintetében piacvezetınek számítanak az országban. Több más cikk esetében - 

úgymint görögdinnye, spárga, kínai kel, kajszibarack, TV paprika (fehér édes magyar hegyes 

paprika) és kápia paprika - pedig az elsı öt exportır között foglalnak helyet. 

A vállalkozás jelenleg egy (részben bérbe adott) központi irodaházzal, valamint három 

telephellyel (egy Kecskemét városában, egy Kecskeméthez közeli és egy jánoshalmai 

                                                 
39 A cég bemutatásának forrása a Bács-Zöldért Zrt. honlapja és a cég külkereskedelmi vezérigazgató-
helyettesével készített mélyinterjú (2008. október 14.) 
40 A termékek alapvetıen két nagy csoportba oszthatók: (1) az ún. „étkezési áru” (csomagolt, válogatott, 
osztályozott, vagyis jelentıs hozzáadott értéket hordozó), (2) „ipari” áru (elıhőtéssel külföldi élelmiszer-
feldolgozó üzemekbe szállított zöldség-gyümölcs). Elıbbit legnagyobb mennyiségben a Baltikumba és 
Németországba exportálják, utóbbi jelentıs felvevıpiaca a német feldolgozóipar. 
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lerakattal és hőtıházzal) mőködik.41 Emellett azonban, az ágazatra jellemzıen igen gyorsan 

változó piaci viszonyokhoz rugalmasan alkalmazkodva, idényjelleggel hőtıházakat bérelnek 

az ország számos vidékén, egy-egy termékfajta nagy tömegő felvásárlására, csomagolására, 

értékesítésre való elıkészítésére. 

A vállalkozás foglalkoztatási szerkezete is a mezıgazdaság sajátos szezonalitásához 

alkalmazkodik: a téli idıszakban csökkentett létszámmal (20-30 fı, zömében adminisztratív 

munkatárs), elsısorban a városi telephelyen folyik a munka, míg a „fıszezonban” (márciustól 

októberig) valamennyi telephelyen, elsısorban a Kecskeméttıl 10 km-re fekvı borbási 

raktárbázisnál és hőtıháznál. A több hónapon át foglalkoztatottak száma ebben az idıszakban 

– idıjárástól függıen42 – 50 és 120 fı közötti. Egy-egy gyümölcs- vagy zöldségfajta 

betakarítási idıszakában (néhány nap vagy hét) azonban szükséges további kontingensek (20-

51 fı) rövid idejő foglalkoztatása is. 

A fenti, sajátos „ritmusú” munkaerıigény miatt kellett kialakítania a Bács-Zöldért Zrt.-nek 

speciális foglalkoztatási szerkezetét, amelyet az alábbiakban mutatunk be. 

 

3.2.1.2. A vállalkozás foglalkoztatási viszonyai 

A Bács-Zöldért Zrt. alkalmazottai – a termelı vállalkozások többségéhez hasonlóan – 

alapvetıen fizikai munkakörő dolgozók. A szellemi foglalkozásúak aránya a cégnél kb. 

20%, ık egész évben foglalkoztatott, fıállású, magyar állampolgárságú munkavállalók. 

A fizikai munkakörben dolgozók 80-90%-a – a munkák jellegébıl adódóan – nı, a 

zöldség- és gyümölcsfajták válogatását, osztályozását, csomagolását, címkézését az ágazatban 

hagyományosan nagyobb arányban nıi dolgozók végzik. E tényezı – a fentebb bemutatott, a 

mezıgazdaság szezonalitásából adódó sajátosságok mellett – szintén jelentısen befolyásolja a 

vállalkozás foglalkoztatási viszonyait. 

A cég tevékenységébıl származó speciális elvárása még a munkavállalók felé a nagy 

munkabírás, megbízhatóság, valamint szükség esetén a túlórák és a hétvégi munka 

                                                 
41 A vállalkozás jogelıdje, a Bács-Kiskun megyei Zöldért természetesen ennél jóval több telephelyet fogott 
össze. Ezek a rendszerváltozást követı idıszakban megszőntek. A cég a közelmúltban veszítette el a negyedik, 
bajai kirendeltségét. 
42 E számot nagyban befolyásolják például a tavaszi fagyok. 2008-ban kb. 60 fıt foglalkoztattak ebben a körben. 
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vállalása, amelyet csak részben kompenzál a kisebb igénybevétellel járó (illetve a 

foglalkoztatottak többsége számára a munkavégzés teljes szüneteltetését jelentı) téli idıszak. 

A Bács-Zöldért Zrt. számára a fentiek miatt elınyös – és csaknem nélkülözhetetlen – a 

román állampolgárságú munkavállalók foglalkoztatása. Arányuk a cég valamennyi fizikai 

dolgozója körében 40-50% (idıszaktól függıen). E gyakorlat kialakulása a 2002. évhez 

köthetı, amikor nyilvánvalóvá vált, hogy a hazai munkaerıpiacon nem található kellı 

számú, a fenti feltételeknek megfelelı, illetve azokat az akkori magyarországi átlagbérért 

elvállaló mezıgazdasági munkás. 

2002-ben a megyei munkaügyi központ segítségével és közremőködésével kb. 100 kecskeméti 

és Kecskemét-környéki munkanélküli elıtt vázolták a vállalkozás vezetıi a szezonális 

munkavállalás feltételeit, amelyet további kedvezményekkel – munkába járás biztosítása vagy 

támogatása – igyekeztek még vonzóbbá tenni. A 100 potencális munkavállalóból mindössze 

4-5 fı (!) vállalkozott próbamunkára, és ık sem maradtak tartósan a cég foglalkoztatottjai 

körében. 

A vállalkozás vezetıi ekkor egy erdélyi származású magyarországi ismerısük segítségével 

kiutaztak Erdélybe, ahol a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, valamint református 

lelkipásztorok közremőködésével „toboroztak” mezıgazdasági idénymunkásokat, az alábbi 

feltételek mellett (a cégvezetık az interjúban megemlítették, hogy ezeket a romániai – 

többségében magyar nemzetiségő – munkavállalók szinte hihetetlenül kedvezınek és 

korrektnek találták, és csak az elsı szezon végeztével merték elhinni, hogy a munkaadó azokat 

valóban hiánytalanul teljesítette). 

Ettıl az évtıl kezdve a vállalkozás évente 50-120 román állampolgárságú munkavállalót 

foglalkoztatott, legálisan – vállalva az adminisztratív és a közterheket –, a magyarországi 

munkavállalókéval egyenlı bérért, szállást és egyszeri meleg étkezést biztosítva számukra. A 

korrekt feltételeknek köszönhetıen a késıbbiekben szinte nem is volt szükség arra, hogy a 

cégvezetık közvetlen „munkaerı-toborzást” végezzenek; az erdélyi kapcsolatok 

(lelkészek) közvetítettek, illetve a munkavállalók „mintegy önszervezıdıen” keresték a 

kapcsolatot a vállalkozással; eleinte 80-90%-ban visszatérı dolgozók álltak munkába 

tavaszonként, akik egyébiránt is elkötelezett munkavégzéssel „hálálták meg” a törıdést. 

A Bács-Zöldért Rt. megvásárolta a használaton kívüli borbási iskolaépületet, ahol tisztálkodási 

és étkezési lehetıséget is biztosító, férfi- és nıi szálláshelyeket alakítottak ki. Az évek során e 

munkásszállás komfortosságát folyamatosan fejlesztették (egyre több hőtıgép, mikrohullámú 
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sütı beállítása stb.) Lehetıség szerint biztosították a munkavállalók méltányolható sajátos 

igényeit is; például az elsı években a református vallásukat nagy számban gyakorlók számára 

a vasárnapi templomlátogatást, kecskeméti beutaztatással. 

Mindemellett természetesen megfigyelhetı volt az is, hogy a Bács-Zöldért Rt.-nél 

foglalkoztatott erdélyiek számára ez a munkavállalás egyfajta „kapunyitást” is jelentett: 

otthoni bezártságukból kilépve, új lehetıségeket megismerve számosan más magyarországi 

(részben budapesti), esetleg más külföldi munkavállalást is kipróbáltak (többen néhány 

kudarcot megélve visszatértek közülük az elsı magyarországi munkahelyükre), a vállalkozás 

romániai állampolgárságú idénymunkásai között így jelentıs volt a fluktuáció. 

A romániai munkavállalók legális keretek között történı alkalmazása – amely a cégvezetık 

megítélése szerint egyébiránt az illegálisan foglalkoztató vállalkozásokkal szemben komoly 

versenyhátránnyal jár43 – hazánk, illetve Románia EU-csatlakozása elıtt jelentıs 

adminisztratív nehézségekkel járt. Ez – a többletmunka mellett – elsısorban az elhúzódó 

ügyintézés miatt jelentett problémát, ugyanis az éves szükséges munkaerıt csak márciusban, a 

kora tavaszi fagyok idıszakának végén (volt) lehetséges megbecsülni és lejelenteni az 

illetékes hatóságoknak (akik elıször a hazai munkavállalók körében kíséreltek meg 

munkaerı-kínálatot találni, többnyire – 2002-hez hasonlóan – sikertelenül), és a több hetes 

(hónapos) átfutás miatt nehézkes volt a kellı számú romániai munkavállaló megszervezése, 

engedélyeztetése, utaztatása és munkába állítása a mezıgazdasági munkaszezon kezdetére. 

Románia EU-csatlakozása óta ezek az adminisztratív nehézségek megszőntek vagy 

jelentéktelenné váltak; a román állampolgárságú munkavállalók foglalkoztatásával 

kapcsolatban más jellegő, elsısorban gazdasági-szociológiai természető problémák merülnek 

fel. 

A vállalkozás vezetıi a 2002-2008 közötti idıszakban végig követhették a romániai 

munkavállalóik körében érzékelhetı, illetve rajtuk keresztül a romániai gazdasági-társadalmi 

viszonyokban megfigyelhetı jelentıs változásokat, amelyek alapvetıen befolyásolták e 

foglalkoztatási forma feltételeit és környezetét is. Ezekrıl így számoltak be: 

Az elsı idıkben „elképesztı” szegénységet, munkanélküliséget, kilátástalanságot 

tapasztaltunk az erdélyi (székelyföldi és a szórványmagyarság által lakott) területeken. Sokak 

számára valóságos „megváltás”, a családok túlélésének módja volt a magyarországi 

                                                 
43 Szubjektív becslésük szerint az illegálisan foglalkoztatott romániai vendégmunkások aránya legalább 75% (a 
nagyobb mezıgazdasági vállalkozások körében), az egyéni gazdákat is figyelembe véve az arány még rosszabb 
(magasabb), szemben a fennmaradó, legfeljebb 25%-kal, amelybe az ı munkásaik is tartoznak. 
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munkavállalás lehetısége. Volt, aki számára már az megnyugvást és reményt jelentett, ha 

legalább a potenciális munkások listájára felkerülhetett. Mindez a ténylegesen 

foglalkoztatottak viselkedését is meghatározta: elkötelezetten, fegyelmezetten dolgoztak, 

megelégedtek az akkor még szerényebb szálláskörülményekkel is, míg napjainkban a 

korábbinál jelentısen fejlettebb infrastruktúra sem feltétlenül kielégítı a jelenlegi 

munkavállalóknak. A magyarországi fizetések és árukínálat, valamint az akkori otthoni 

nincstelenség közötti hatalmas különbség megélése az elsı idıkben nem volt problémamentes: 

sokaknak nem sikerült a tervezett megtakarítások elérése és hazavitele, igaz, más részrıl óriási 

csomagokkal utaztak haza családlátogatásra és téli munkaszünetre. 

Napjainkra ez a különbség szinte megszőnt. A romániai gazdaság rohamos ütemő 

fejlıdésének44 (és következményeként a romániai munkalehetıségek bıvülésének és a bérek 

emelkedésének), valamint a nagy mértékő külföldi (nem Magyarországra, hanem más, „EU-

tizenötökhöz” tartozó uniós tagállamokba irányuló) munkavállalás következtében az erdélyi 

családok a korábbiaknál kevésbé vannak rászorulva a magyarországi idénymunkákra. 

Különösen a nık körében érzékelhetı, hogy ma már inkább családjukkal maradnak egész 

évben, nincsen akkora szükség az itt megszerezhetı többletjövedelemre, mint az elızı 

években. 

A nehézségek között a kisebbik a munkafegyelem lanyhulása, a nagyobbik gondot az az új 

helyzet jelenti – ez különösen az idei, 2008. évtıl vált hirtelen nyilvánvalóvá –, hogy a 

megváltozott gazdasági viszonyok között töredékére csökkent a román állampolgárok 

körében a hajlandóság és a motiváltság a magyarországi, mezıgazdasági 

munkavállalásra. A Bács-Zöldért Zrt. számára – amíg a magyarországi munkaerıpiacon 

nem talál a fent vázolt, sajátos igényeket kielégítı kínálatot – nemcsak elınyös, hanem szinte 

nélkülözhetetlen a foglalkoztatásuk. Ezért oly módon próbálnak utánpótlást találni a 2008 

ıszén hazautazott munkásaik helyére, hogy ez alkalommal nem jövı tavasszal, hanem már 

idén késı ısszel – kora télen Erdélybe utazik a cégvezetés, és kisebb, a fejlıdéstıl részben 

még elzárt falvakban kínálják fel a munkalehetıséget olyan munkavállalóknak, akik számára 

a foglalkoztatás e formája még jelentıs elınyöket, kitörési pontot nyújthat jelenlegi 

életformájukhoz képest. 

3.2.1.3. A Bács-Zöldért Zrt. román állampolgárságú munkavállalóinak jellemzése, véleményei 

A vállalkozás vezetıivel felvett mélyinterjú mellett rövid beszélgetéseket folytattunk a 

cégnél dolgozó román állampolgárságú dolgozók közül 10 fıvel, akik nagyjából 
                                                 
44 Lásd a 2. fejezetben írtakat. 
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reprezentálták az idei évben foglalkoztatott 50-60 fıt.45 A rövid interjúk vázát egy 4 oldalas 

kérdıív46 kitöltése adta, amelynek eredményeit, tanulságait az alábbiakban foglaljuk össze, 

egyben vázlatos képet adva a Bács-Zöldért Zrt. román állampolgárságú munkavállalóinak 

szociológiai jellemzıirıl, valamint a foglalkoztatásuk körülményeirıl elmondott 

véleményükrıl. 

A megkérdezettek 70%-a nı, 70%-a 40-50 év közötti. Kovászna (80%) és Fehér (20%) 

megyékbıl érkeztek Kecskemét mellé, többségük falvakból, egy-egy válaszadó pedig 

Kovászna városból, Sepsiszentgyörgybıl, illetve Nagyenyedrıl. Többségük legfeljebb 8 

osztályt végzett, ketten-ketten szakiskolai, illetve érettségi bizonyítvánnyal is rendelkeznek 

(egyikük pedig felsıfokú tanulmányait hagyta félbe). 

A „közvetlen társas kapcsolatok” (kikkel érkezett Magyarországra, kikkel lakik itt együtt) 

terén változatos kép rajzolódik ki: legtöbben „ismerısökkel/barátokkal” (40%) érkeztek ide és 

laknak itt, néhányan egyedül (30%), családdal (illetve rokonsággal – 20%); de akadt olyan 

válaszadó is, aki egyedül érkezett, és itt talált új élettársra, akivel – egy szomszédos 

településen – immár több éve párkapcsolatban él. 

A helybeliekkel csupán a megkérdezettek 30%-ának alakultak ki kapcsolatai. Ezt 

részben magyarázza, hogy a kb. 50 állandó lakosú, szerény lehetıségekkel szolgáló 

kistelepülésen, Borbáson – ahol a „munkásszállás” található – csupán egy élelmiszerbolt és 

egy presszó mőködik (így a kérdıív mélyebb települési kapcsolódások kialakulására 

vonatkozó kérdéseit47 a közeli megyeszékhelyre, Kecskemétre vonatkoztattuk). Mindazonáltal 

valószínőbb, hogy az összefüggés inkább a borbási munkavállalás rendszerességével, 

idıtartamával áll fenn. (A több éve óta idejárók több helybélivel ismerkedtek meg a 

munkavégzés és az ittlakás kapcsán.) 48 

Kecskemétre a rendelkezésre álló szőkös szabadidıben igényük és érdeklıdésük 

függvényében járnak be a borbási munkásszállás lakói: a többség (40%) csak 

                                                 
45 A Foglalkoztatási Szolgálat adatbázisának késedelmes hozzáférhetısége miatt a terepmunka elıkészítése és 
így lebonyolítása is sajnálatos módon október közepére tolódott, amikor is a mezıgazdaságban foglalkoztatott 
román állampolgárságú munkavállalók jelentıs része már hazautazik, a vizsgálat számára nem érhetı el. 
46 A kérdıívet a 2. számú Mellékletben közöljük. 
47 Pl. több üzletben vásárlás, vendéglátóhelyek, kulturális intézmények látogatása, a település történetének 
megismerése stb. 
48 A szomszédos településen párkapcsolatban élı munkavállaló viszont már új otthonának tekinti a 
nagyközséget. 
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nagybevásárlások céljából, míg akad olyan is, aki már bejárta a várost, sıt olyan is, aki 

igyekezett megismerni történelmét. 

A foglalkoztatás jellege valamennyi megkérdezett esetében teljes állás, határozott idıre. 

(A visszajárók esetében is ismételten meg kell újítani a munkaszerzıdést.) A betöltött 

munkakörök többnyire szakképesítést nem igénylı fizikai munkavégzést foglalnak 

magukba (gyümölcsszedés, osztályozás, csomagolás; öntözés, helyi szerelımunkák), 

esetenként vegyesen szakképesítést is igénylı, esetleg részben szellemi munkavégzéssel (áru-

elıkészítés, címkézés kereskedelmi szabványok szerint, csoportvezetés). 

A munkalehetıségrıl legtöbben hirdetés útján (60%) szereztek tudomást, többen pedig 

(40%) ismerısöktıl hallottak róla; hozzá kell tenni, hogy a hirdetéseket (újság és televízió) 

több esetben a munkáltatóval közvetlen kapcsolatban álló lelkész tette közzé.  

A megkérdezettek Románián kívül csak Magyarországon vállaltak munkát, a válaszadók 

fele többször, 20%-uk egyszer, míg 20% ebben az évben jött át elıször dolgozni. Sokat 

mondó adat, hogy az utóbbi öt évben csupán 20%-uknak volt Romániában is munkaviszonya 

(egy asszony pedig háztartásbeliként nevelte otthon gyermekeit, míg férje dolgozott). 

A Magyarországon keresett bérbıl a válaszadók 70%-a tud félretenni (e megtakarítást 

mindannyian hazaviszik), 30% számára csak a megélhetésre elegendı a kapott fizetés. 

Beszámolóik szerint otthon vagy nem találnának munkahelyet, vagy csak jóval alacsonyabb 

fizetésért, ezért jönnek ide dolgozni. A munkavállalás körülményeivel szinte minden 

válaszadó „teljes mértékben” elégedett. Egy kivétellel – aki kifejezetten otthon szeretne lakni 

és dolgozni is – mindnyájan tervezik a további magyarországi munkavállalást, egy 

válaszadó – aki párkapcsolatban él, és lényegében már áttelepült – kifejezetten szeretné 

felvenni a magyar állampolgárságot, további két megkérdezett fontolgatja az áttelepülést. 

 

3.2.2. Spárga Plusz Bt. 

3.2.2.1. A Spárga Plusz Bt. bemutatása, fıbb tevékenysége, mutatói 

Az újkígyósi Spárga Plusz Bt. 1996-ban alakult szervezet, elızménye mezıgazdasági 

tevékenységet folytató családi vállalkozás. A cég magyar magánszemélyek tulajdonában áll. 
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Statisztikai állományi létszáma 2007-ben 18 fı volt, az idénymunkák miatt egy-egy év során a 

foglalkoztatottak száma 3 és 30 fı között ingadozik. Éves árbevétele 90 M Ft-ra tehetı.49 

A vállalkozás egy telephellyel mőködik a Békés megyei Újkígyós nagyközség határában. 

Többségében bérelt termıföld-parcellákon termelnek a feldolgozóipar számára szántóföldi 

zöldségféléket (zöldborsó, csemegekukorica, káposzta, karfiol) és gyümölcsöket (dinnye; 

meggy). A feldolgozóüzemek (konzervgyárak, hőtıházak) mellett korábban közvetlenül is 

beszállítottak különbözı élelmiszerláncoknak, a piaci viszonyok átalakulása következtében 

ma már a Mórakert közvetítésével értékesítik termékeiket a multinacionális 

nagyvállalatoknál.50 A vállalkozás csak a hazai piacra termel, külföldi partnereik nincsenek. 

 

3.2.2.2. A vállalkozás foglalkoztatási viszonyai 

Foglalkoztatási szerkezete a szántóföldi termelés sajátosságaihoz igazodik: jelentıs 

szerepe van az idénymunkának. A 3-4 fıs adminisztratív személyzet mellett (könyvelés, 

logisztika, titkárság – valamennyien magyar állampolgárok, a munkakörhöz szükséges 

végzettséggel és képességekkel) a téli idıszakban fizikai dolgozókra szinte nincs is szükség (a 

kivételt egy román állampolgárságú éjjeliır képezi), míg a mezıgazdasági szezonban 

alkalmanként – például a meggy néhány hetes érési idényében – akár harminc munkásra is 

szükség lehet. Ez a kontingens kb. 50%-ban román állampolgárságú munkavállalókból 

(döntıen 20 és 30 év közötti, nık és férfiak vegyesen), másik fele helybeliekbıl és 

környékbeliekbıl áll. (Utóbbiak inkább idısebb, részben már nyugdíjas vagy nyugdíjközeli, 

vegyes szakképzettségő munkavállaló.51) Feladataik közé az ültetéstıl a kapáláson át a 

betakarításig változatos mezıgazdasági munkák tartoznak, beleértve a gépesített talajmővelést 

is (szántás, egyéb traktorozás). 

A vállalkozás megalakulásától kezdve foglalkoztat román állampolgárságú munkavállalókat. 

Erre elsısorban a hazai – környékbeli – munkaerı-kínálat szőkössége miatt van szükség. 

                                                 
49 A vállalkozás bemutatásának forrásául a bt. fıkönyvelıjével folytatott mélyinterjú szolgált (Újkígyós, 2008. 
október 20.) 
50 Az ágazatban az utóbbi években a kereskedelmi láncok már csak azoktól a beszállítóktól vásárolnak szívesen, 
akik a termékeket az egész év során, folyamatosan szállítják. Erre azonban csak olyan vállalatok képesek, 
amelyek importtal is foglalkoznak, külföldi kapcsolatokkal és kellı tıkeerıvel rendelkeznek. A közvetlen 
beszállítás ezért lehetetlenült el. 
51 A település fiatalabb korosztálya már nemigen vállal ilyen munkát, tartósan semmiképp; az értelmiségi 
foglalkozásokat kitanultak jobbára a nagyvárosokban kapnak állást, a szakképzettek jelentıs hányada külföldön 
találja meg a számítását, a hazainál jelentısebb magasabb bérezéssel. 
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Egyrészt a térségre a jó talajadottságok miatt a munkaigényes növénytermesztés a jellemzı 

(meghatározó például a dinnye), amely jelentıs kapacitásokat köt le, legalábbis szezonálisan. 

Másrészt a vállalkozás vezetıinek (is) az a tapasztalata, hogy a hazai munkavállalók 

kevésbé motiváltak, a munkaidıt még teljesítménybérezés esetén sem használják ki 

kellıképpen. (Elıfordult már, hogy emiatt a meggytermés egy részét nem sikerült 

betakaríttatni a rendelkezésre álló érési idıszak során. Különösen jellemzı ez az attitőd a 

távolabbi vidékrıl, munkaerı-közvetítık révén szerzıdtetett idénymunkásokra.) Az erdélyi 

munkavállalók ezzel szemben „azért jönnek, hogy dolgozzanak, a munkaidıt valóban kemény 

munkával töltik, jobban megbecsülik az itt kapott, az otthonihoz képest magasnak mondható 

bért. Úgy vannak vele, hogy majd otthon, a téli idıszakban kipihenik magukat” – fogalmazta 

meg a vállalkozás fıkönyvelıje, aki egyben a munkaügyekkel is foglalkozik. 

A Spárga Bt. vezetıi egy másik vállalkozás példáján felbuzdulva kezdtek román 

állampolgárságú munkavállalókat foglalkoztatni már 1996-tól, azóta minden évben érkeznek 

hozzájuk. Munkaerı-toborzásra nincsen szükség, a téli idıszakra hazautazó munkások 

révén mintegy „szájhagyomány útján” terjed a munkalehetıség híre a cég 

munkavállalóinak lakóhelyén és a környezı falvakban. Kb. 50% visszajáró, a többiek 

cserélıdnek. Jelenleg is van, aki már 5 éve itt dolgozik, és a jövıben is úgy tervezi, hogy 

visszatér. Akad példa áttelepülésre is – egyik dolgozójuk már a testvérénél lakik, akinek a 

településen van családi háza –, az egyik házaspárnak pedig, akik nyáron rendszeresen itt 

dolgoznak (bár ık odahaza vettek házat), az idényben itt jár óvodába a gyermekük, a család 

tehát egész évben együtt tud maradni. 

 

3.2.2.3. A román állampolgárságú munkavállalók foglakoztatási körülményei 

Az erdélyi munkavállalók kezdettıl a magyarországiakkal azonos bérezést kapnak. 

Egy korábbi tsz-épületet alakítottak át számukra szállásokká. Az infrastrukturális feltételek 

adottak, és kellı számú szállóhelyiség is rendelkezésre áll ahhoz, hogy a családok, 

rokonságok együtt lakhassanak; az egyedülállók kapnak közös szobákat, nemek szerint. 

Teljes munkaidıben, határozott ideig tartó munkaszerzıdéssel dolgoznak a vállalkozásnál, 

amelyet lehetıség szerint évrıl évre megújítanak.52 Egy kivétellel – az éjjeliıri munkakört is 

                                                 
52 A mezıgazdasági munkakörökben még nincsen lehetıség arra, hogy határozatlan idejő munkaszerzıdéseket 
kössenek. 
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betöltı fiatalember egész évben itt lakik, testvére családi házában, Újkígyóson – 

valamennyien hazatérnek Erdélybe a téli idıszakban. 

Foglalkoztatásukra mindaddig szükség lesz, amíg a hazai (helyi) munkaerı-piac nem biztosít 

kellı számú (és „kellı szorgalmú, megbízható”) munkaerıt. A költségtényezı – a 

munkabérek azonossága miatt – nem játszik szerepet. A romániai gazdaság érzékelhetı 

fellendülése a szakképzettséggel nem rendelkezı munkavállalók körében – a Spárga Bt. ilyen 

dolgozókat foglalkoztat – és bérezésében még nem érzékelhetı, így az utánpótlás egyelıre 

biztosítottnak látszik. 

 

3.2.2.4. A Spárga Bt. román állampolgárságú munkavállalóinak jellemzése, véleményei 

A vállalkozás fıkönyvelıjével felvett mélyinterjú mellett rövid beszélgetéseket 

folytattunk a cégnél dolgozó és terepmunkánk idején elérhetı 6 fı román állampolgárságú 

munkavállalóval. A gyorsinterjúk vázát adó kérdıívek (2. számú Melléklet) eredményei 

alapján az alábbiakkal jellemezhetık a Spárga Bt. erdélyi munkavállalói. 

A megkérdezettek 20 és 35 év közöttiek, kétharmad részben férfiak, valamennyien Maros 

megyébıl érkeztek Újkígyósra, azon belül öt különbözı községbıl.53 8, illetve 10 osztályt 

(szakiskola) végeztek, valamennyien fizikai munkakörökben (mezıgazdasági betanított- 

vagy segédmunkás) dolgoznak. Akad közöttük házaspár, párkapcsolatban élı, valamint 

hajadon/nıtlen is. Egy kivétellel54 a munkaadó által biztosított szolgálati lakásokban laknak a 

mezıgazdasági idényben, a cég telephelyén. Az Újkígyós településsel – illetve az itteniekkel 

– kialakult kapcsolatuk erısségét alapvetıen az itt töltött idı hosszúsága határozza meg. Akik 

elsı alkalommal dolgoznak itt, még inkább csak a bevásárlás kapcsán „használják” a település 

szolgáltatásait és kerülnek kapcsolatba a helyiekkel, míg a több éve visszajáró munkásoknak 

számos ismerısi, baráti kapcsolata kialakult már (ık úgy érzik, „alapvetıen betagozódtak a 

helyi társadalomba”); legjobb példa erre a gyermekét a helyi óvodába járató házaspár. A 

közeli Békéscsabán a bevásárlóközpontok felkeresése mellett van, aki kulturális-szórakoztató 

intézményeket, rendezvényeket, vagy éppen vendéglátóhelyet (étterem) is látogatott már 

(különösen, aki korábban a megyeszékhelyen dolgozott). 

                                                 
53 Somosd, Szentháromság, Fintaháza, Kiskend. Harasztkerék. 
54 Egyikük testvére újkígyósi családi házában él, az egész évet a településen tölti, állandó foglalkoztatott a 
cégnél. 
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Valamennyien ismerısöktıl hallottak errıl a munkalehetıségrıl. Az otthoni bérek 

alacsony volta miatt (abból csak szőkösen lehet megélni) döntenek a külföldi munkavállalás 

mellett, azon belül is a nyelvismeret miatt választják Magyarországot.55 Itteni bérükbıl félre 

is tudnak tenni valamennyit, ezt hazaviszik, és a téli hónapokra ebbıl biztosítják a 

megélhetést (jó beosztás mellett, hiteleket is igénybe véve még lakásvásárláshoz is 

hozzájárulhat ez a kereset). 

Bevallásuk szerint elégedettek a magyarországi munkavállalásuk körülményeivel, nem 

érzékeltek hátrányt állampolgárságuk miatt. Többségük tervezi ugyan a további 

magyarországi munkavállalást, de ha otthon is hasonló bért kapnának, akkor ott szeretnének 

munkát vállalni. Akadt azonban a válaszadók közül, aki tervezi az áttelepülést, egyikük 

lényegében már át is települt; ık értelemszerően az állampolgárság felvételére is készülnek. 

 

3.2.3. Hungary Meat Kft. 

3.2.3.1. A Hungary Meat Kft. bemutatása, fıbb mutatói 

A kiskunfélegyházi székhelyén, egyben egyetlen telephelyén mőködı Hungary Meat Kft. 

külföldi (olasz állampolgárságú) magánszemély 100%-os tulajdonában álló gazdasági 

társaság. Vágóhídján és hőtött üzemcsarnokában sertéseket vágnak és bontanak, a 

végtermékek zömét (70-80%) exportálják, kisebb hányadát a hazai piacon, részben a vágóhíd 

húsboltjában értékesítik. A külföldi partnerek között ázsiai, például japán és koreai cégek is 

találhatók. A cég nettó éves árbevétele alapján (2007-ben 34,2 Mrd Ft)56 Bács-Kiskun megye 

11. legerısebb vállalkozása. 

 

3.2.3.2. A vállalkozás foglalkoztatási viszonyai 

A cég statisztikai állományi létszáma 209 fı. (Emellett azonban kb. 250 fınyi 

„kölcsönmunkással” is dolgoztatnak: ıket erre szakosodott vállalkozások toborozzák és 

                                                 
55 Mélyinterjú-alanyunk kiegészítése szerint a még áthidalható szociokulturális különbségek is a magyarországi 
munkavállalás mellett szólnak. A nyugati (illetve dél-európai) vendégmunkásoknak sokkal jelentısebb 
„szakadékot” kell megélniük az otthoni állapotokhoz képest. Magyarországon is akadnak problémák (például 
rosszul esik, ha a helyiek – figyelmetlenségbıl, akár csak az egyszerősítı szóhasználat miatt – „románoknak” 
nevezik ıket), de ezek könnyebben feloldhatók. 
56 Forrás: Petıfi Népe 2008. november 19. 2. o. 



Román állampolgárságú munkavállalók Magyarországon – kutatási jelentés 

MTA KTI • 1112 Bp., Budaörsi út 45. • e-mail: titkarsag@econ.core.hu • internet: http://econ.core.hu 
 

100 / 280 

alkalmazzák az ország minden tájáról.) A Kft. foglalkoztatottjainak mintegy 1/3-a külföldi 

állampolgár, ık Romániából és Ukrajnából érkeznek Kiskunfélegyházára. A román 

állampolgárságú munkavállalók száma jelenleg 56 fı. 

A foglalkoztatottak közül negyvenen dolgoznak szellemi munkakörökben (ık mindannyian 

magyar állampolgárok), a nagy többség tehát fizikai munkát végez. A sertésvágást csak 

szakképzett hentesek végezhetik, a szakszerő bontáshoz, bár jó lenne, a cég már nem talál 

kellı számú, hentes végzettségő szakmunkást, a román állampolgárságú munkavállalók 

otthoni szakirányú képzettségét pedig a magyarországi hatóságok nem fogadják el a romániai 

képzésnek a magyarországinál jelentısen rövidebb ideje miatt.57 Így – némi meglévı 

szakismeretük ellenére – csak segédmunkásként foglalkoztathatók. Ez további nehézségeket 

okoz a cég egyébként sem problémamentes foglalkoztatáspolitikájában. (Remélik, hogy 2010-

re, más szakmákhoz hasonlóan, ez az ágazat is megkapja az általános mentességet.) 

A magyarországi munkaerıpiacról ugyanis a Hungary Meat Kft. sem tudja feltölteni a 

szükséges keretlétszámot, annak ellenére, hogy folyamatosan hirdetik az álláslehetıségeket, 

és a munkaügyi központtal is állandó kapcsolatban állnak. A helyi viszonylatban legalább jó 

átlagosnak minısíthetı bérezés ellenére a környékbeliek – elsısorban a fiatalabbak – nem 

vállalkoznak az erıs fizikai megterheléssel, valamint korai kezdéssel, esetenként nyújtott 

mőszakokkal járó munkavégzésre.58 

Ezért vált szükségessé a külföldi – romániai és ukrajnai állampolgárságú – munkavállalók 

foglalkoztatása. A Hungary Meat Kft. 2005 óta, immár negyedik éve alkalmazza ıket. 

 

3.2.3.3. A román állampolgárságú munkavállalók foglalkoztatási viszonyai, körülményei 

Nagyobb munkafegyelmük, terhelhetıségük miatt – és megfelelı minıségő hazai 

munkaerı hiányában – foglalkoztatásuk a jelentıs, több esetben indokolatlanul 

túlbonyolított – adminisztratív többletterhek ellenére is nélkülözhetetlen a cég számára. 

(Bérezésük egyébként – a vonatkozó jogszabályoknak megfelelıen – kezdettıl azonos a 

                                                 
57 A Romániából érkezı munkavállalók képzési ideje 6–12 hónap, míg Magyarországon ez 3 év. Bár az utóbbi 
idıben háromról két évre csökkentették az elfogadható képzések minimális hosszát, a román állampolgárságú 
munkavállalók végzettsége még így sem vehetı figyelembe nálunk. A hosszabb képzésben részesült, szakképzett 
hentesek Romániából sem jönnek Magyarországra munkát vállalni. 
58 Mindez a húsipar sajátosságaiból adódik: a korán reggel érkezı sertésállomány vágását, bontását a nap során 
el kell végezni, nem maradhat a csarnokban feldolgozatlan nyersanyag. 
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magyar állampolgárokéval.) A jogszerő foglalkoztatás feltételei még mindig – Románia 

európai uniós csatlakozását követıen is – nehézkesek, elsısorban az eljárások elhúzódása 

miatt. 

A munkára jelentkezı – esetenként Románia távolabbi vidékeirıl származó – munkavállalók 

megérkeznek Magyarországra, átesnek a kötelezı orvosi vizsgálatokon, a cég elvégzi a 

szükséges, nagy mennyiségő papírmunkát. Ezt követıen az eljárásban egy hónapos 

kényszerszünet következik, amíg megkapják a munkavállalási engedélyt. (Ezalatt a leendı 

munkavállalók – saját költségükön – hazautaznak59, hiszen még nem kezdhetik meg a 

munkavégzést.) Ugyanis csak ez alapján adhat ki számukra a rendırség lakcímkártyát, ami 

nélkül – további kb. másfél hetes átfutási idı – viszont a TAJ-káryát nem igényelhetik a 

munkavállalók. A TAJ-kártya kiváltása egyébként elvileg nem kötelezı, de e nélkül a bérüket 

nem lehet számfejteni. Adminisztratív könnyítésre lenne szükség, legalább a második 

várakozást ki kellene váltani valamilyen módon. 

A romániai – és ukrajnai – állampolgárságú munkavállalók a Kft. által biztosított, a 

telephelyen kialakított munkásszálláson laknak, komfortos környezetben, térítésmentesen. 

A hatósági eljárásoknál ezzel kapcsolatban is feleslegesnek érzett adminisztratív többletterhek 

sújtják a vállalkozást. Minden egyes munkavállaló engedélyének meghosszabbításakor újra 

kérik a szálláshely ÁNTSZ-vizsgálata érvényességének közjegyzı által hitelesített igazolását. 

Különösen visszatetszı, hogy amikor csoportosan mennek az ugyanazon szálláshelyen lakó 

munkavállalók ügyintézésre, akkor is számos példányban bekérik a szükséges engedélyezési 

dokumentációt. 

A munkavállalók számára, a megterhelı fizikai igénybevételre is tekintettel, a cég – 

ugyancsak térítésmentesen – reggelit és hozatott meleg ebédet biztosít. Ezt a munkások a 

szálláshelyen elkészített meleg vacsorával egészít(het)ik ki, ekkor és hétvégenként a hazai 

ízeket is megidézhetik saját fıztjükkel. 

A romániai munkavállalók többnyire egész évben itt dolgoznak. Kb. kéthavonta mennek 

haza, ilyenkor gyakran hosszabb fizetés nélküli szabadságot is igénybe vehetnek. Van 

körükben egy állandó, már negyedik éve a cégnél munkát vállaló „törzs”, kb. 20-25 fı, vagyis 

a Romániából érkezı munkások csaknem fele. A többiek cserélıdnek: egyesek egy idı után 

                                                 
59 A különféle interjúk mellékszálaiból arra következtethetünk, hogy ez a hazautazás nem minden cégnél történik 
meg, a romániai munkavállalók az engedélyezési eljárás ideje alatt már normál üzemmódban dolgoznak, a 
könyvelık pedig „kreatívan” könyvelik el az elsı egy-két havi, még engedély nélküli idıszakra esı bérüket. Ezt 
a gyakorlatot mi kényszerpályának látjuk és nem gondoljuk, hogy a vállalkozások tehetık érte felelıssé. A 
magyar bürokrácia a mai jogszabályi környezetben alkalmatlan a külföldi munkavállalás hatékony kezelésére. 
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hosszabb pihenıt tartanak, majd visszatérnek, de számosan akadnak olyanok is, akik 1–2 hét 

után nem bírják ezt a fajta munkavégzést, és felmondanak.60 Ez a vállalkozás számára is 

veszteség, hiszen – a rengeteg adminisztratív teher mellett, amellyel a munkaviszony 

létesítése esetükben jár – még a cég által finanszírozott orvosi vizsgálatok is kárba vesznek. 

A romániai állampolgárságú munkavállalók jellemzıen 40 év körüliek (de akad közöttük 18 

és 60 esztendıs is), fele-fele arányban férfiak és nık. Kb. 70%-uk magyar, 30%-uk román 

anyanyelvő (magyar nyelvtudásuk változó). Ez is indokolta – a szoros munkarend mellett, 

amely nem tette lehetıvé a személyes megkereséseket –, hogy a vállalkozás munkaügyi 

vezetıjével folytatott mélyinterjú mellett a kutatás egységes munkavállalói kérdıíveit 

önkitöltıs jelleggel adtuk ki és győjtöttük be. 

 

3.2.3.4. A Hungary Meat Kft. román állampolgárságú munkavállalóinak jellemzése, 

véleményei 

A válaszadók nem reprezentálták a cégnél dolgozó román állampolgárságú munkavállalók 

csoportját (már a nemek tekintetében sem: a kérdıívet fele-fele arányban töltötték ki férfiak és 

nık), így csupán szemléltetı jelleggel mutatjuk be lekérdezéses vizsgálatunk (2. számú 

Melléklet) fıbb eredményeit. 

A válaszadók – alacsony – iskolai végzettsége összhangban áll e munkatípus alacsony 

képzettségi igényével: a többség az „1-7 osztály” kategóriát jelölte meg. Bár a minta nem 

reprezentatív, sokat mondó, hogy a 10 válaszadóból 4 nagycsaládos (4, 5, illetve 6 

gyermekes). A cégnél keresett bérükbıl mindannyian tudnak félretenni, megtakarításaikat 

hazaviszik. Magyarországi munkavállalásuk körülményeivel alapvetıen elégedettek (a nyitott 

kérdésben megjelenı kritikák körükben a munka fizikai nehézségére utaltak elsısorban), 

állampolgárságuk miatt egyikük sem érzett hátrányos megkülönböztetést. Sajátosság még, 

hogy a kiskunfélegyházi válaszadók között nem akadt olyan, aki az áttelepülést és a magyar 

állampolgárság felvételét tervezné. 

                                                 
60 Erdélyben a mezıgazdasági jellegő munka, amely nagy arányban az erdıgazdálkodáshoz kötıdik, szabadföldi 
munkavégzéssel jár; az ehhez szokott munkavállalók egy része számára hosszabb távon elviselhetetlen az egész 
napos „bezártság” az üzemcsarnokban. 
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A többi kérdésre adott válaszok megerısítették a mélyinterjúnk során kapott információkat.61 

 

3.2.4. Linamar Hungary Nyrt. 

3.2.4.1. A LINAMAR Hungary Nyrt. bemutatása, fıbb tevékenységei és mutatói 

A kanadai központú, gépgyártással foglalkozó globális vállalat, a LINAMAR Corporation 

tagjaként az orosházi székhelyő LINAMAR Hungary Autóipari és Gépgyártó Nyrt. három 

divíziót mőködtet Magyarországon (egyet Békéscsabán, kettıt Orosházán). Az ezekhez 

kapcsolódó négy telephelyen autóalkatrészeket, mezıgazdasági és építıipari gépeket állítanak 

elı. Termékeik részben hazai, nagyobb részben pedig a világpiacra kerülnek (Európa, Észak-

Amerika). A vállalkozás többek között a Suzuki, a Ford, az Audi, a Volkswagen és a Peugeot 

beszállítója. 

A (mezıgazdasági) gépipar megjelenése Orosházán a mezıgazdasági gépjavító telephely 

1948-as megalapításához köthetı, a kukoricacsı-törı adapter gyártása 1972-ben indult meg, a 

nyugat-európai export 1985-ben, az észak-amerikai 1989-ben. Az 1991-ben 

részvénytársasággá alakult Mezıgépet 1992-ben vásárolta meg a Linamar Corporation,62 a 

magyarországi privatizációs program keretében. Az autóipar 1993-ban telepedett meg a 

térségben, az autó-alkatrészgyártó Linamar Products Division (LPD) orosházi 

megjelenésével. Az új üzem jelentıs (7000 m2-es) bıvítésére 1999-ben került sor. 

A dinamikus bıvülést jelzi, hogy míg egy-két évvel ezelıtt a cég(csoport) 

foglalkoztatottjainak száma 1500 körül volt, ez a szám jelenleg már 2100 fı.63 A 

foglalkoztatási struktúra a multinacionális ipari vállalkozásokra jellemzı hatékony, 

racionalizált és funkcionálisan differenciált mintát követi, egyes pozíciókban – például a 

vezérigazgatói poszton – a világcég nemzetközi állományából ide irányított vezetıkkel, 

szakemberekkel. A cég méretébıl és tevékenységi köreinek változatosságából adódóan 

sokféle – adminisztratív és termelési – munkakörben foglalkoztatja különbözı képzettségő 

                                                 
61 Például: minden válaszadónk a kiskunfélegyházi „munkásszálláson” lakik, a településsel való kapcsolatuk 
érintıleges, az alapvetı szükséglet-kielégítésekhez kapcsolódik; mindannyian „szakképzettséget nem igénylı 
fizikai munkakörben” dolgoznak, határozott ideig tartó szerzıdéssel. Valamennyien ismerısöktıl értesültek errıl 
a munkalehetıségrıl – a cég nem hirdeti magát a határon túl –, és Románián kívül legfeljebb Magyarországon 
vállaltak eddig munkát. 
62 A Mezıgép Rt. 2003-ban változtatta meg nevét Linamar Hungary Rt.-re. 
63 Ezzel az értékkel a vállalat a város, sıt talán a megye – egyik – legnagyobb foglalkoztatója. 
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munkavállalóit.64 A gyártás mellett bizonyos szintő kutatás-fejlesztés is folyik a vállalatnál.65 

A humánpolitikai részleg számára a szakképzett munkaerı utánpótlásának biztosítása okoz 

nehézséget, ebbıl ugyanis hiány mutatkozik a térségben. 

 

3.2.4.2. Román állampolgárságú munkavállalók a Linamar Hungary Nyrt.-nél 

A vállalat több mint kétezer alkalmazottjából mindössze kb. 20 fı román 

állampolgárságú,66 egy részük hosszú évek óta a cégnél dolgozik, többen már le is telepedtek 

a városban vagy a környezı falvakban, van, aki már kettıs állampolgársággal bír. 

Valamennyien magyar anyanyelvőek – a gyártási technológia és a munkarend meg is kívánja 

a jó nyelvismeretet –; vegyesen férfiak és nık (70-30%), szellemi és fizikai munkások. 

Elıbbiek között található egy-két mérnök képesítéső munkavállaló, a többiek középfokú 

végzettséggel rendelkeznek, a fizikai munkakörben foglalkoztatottak pedig kivétel nélkül 

szakirányú képzettségőek (fémipari szakmunkások). Külföldi állampolgárságú 

munkavállalókat – tekintettel az adminisztratív többletterhekre is – csupán szakirányú 

végzettséggel alkalmaznak. (Kivétel természetesen a családegyesítés.)67 Az idénymunka 

ebben az ágazatban értelemszerően nem jelenik meg, a román állampolgárságú 

foglalkoztatottak tartósan itt élnek és dolgoznak. 

A vállalkozás munkaerı-gazdálkodási politikájában nincsen külön stratégia külföldi 

állampolgárok toborzására, a csekély arányú romániai munkavállaló jelenléte a cégnél 

esetlegesen alakult ki, maguk jelentkeztek a meghirdetett állásokra, hirdetésekbıl és 

ismerıseiktıl értesülve a munkalehetıségrıl. Szakképzettségüknek a cég természetesen örül, 

hiszen a környéken nehéz például szakképzett hegesztıket, esztergályosokat és diplomás 

gépészmérnököket találni. Mindazonáltal az egyenlı bánásmód és státusz abban is 

megnyilvánul, hogy nemcsak termelési, hanem adminisztratív munkakörökben (pl. 

értékesítés) is jelen vannak. 

 

                                                 
64 Forrás: a LINAMAR Hungary bemutatkozó és aktuális állásajánlatait felsoroló brosúrája, 2008. és 
www.linamar.hu 
65 A cégcsoport nagy büszkesége például a saját fejlesztéső kombájnadapter, amellyel 2005 októberében 
kukoricabetakarítási világrekordot értek el. 
66 Továbbá számon tartanak 8 szerbiai állampolgárságú munkavállalót is, ık is mind magyar anyanyelvőek. 
67 A cégcsoport egyébiránt is törekszik a családbarát szemlélet érvényre juttatására, egyik divíziójuk 2007-ben 
elismerı oklevelet is kapott errıl. 
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3.2.4.3. A Linamar Hungary Nyrt. román állampolgárságú munkavállalóinak jellemzése, 

véleményei 

A cég külföldi állampolgárságú munkavállalók ügyeiben illetékes humánpolitikai 

vezetıjével felvett mélyinterjú mellett részletes kérdıívet (2. számú Melléklet) töltött ki 7 

román állampolgárságú alkalmazott, akik részvételét a kutatásban lehetıvé tette a vállalat 

munkarendje. A megkérdezett munkavállalók – a vizsgálatba vont többi vállalkozáshoz képest 

– magasabb átlagos képzettségét jelezte az is, hogy többségük önkitöltıs jelleggel válaszolt a 

kérdésekre, míg a mezıgazdasági (idény)munkások esetében legtöbbször élıszóban tettük fel 

a kérdéseket, és a kutató rögzítette válaszaikat a kérdıíveken.68 

Az alábbiakban – a teljesség igénye nélkül – kiemelünk néhány jellemzı megoszlást és 

véleményt, a reprezentativitás hiánya miatt csak leíró jelleggel. A Linamar román 

állampolgárságú munkavállalóinak képzettségérıl elmondottakkal összhangban valamennyi 

válaszadó legalább szakiskolai végzettséggel rendelkezik, a többség érettségivel is, a hétbıl 

két válaszadónak pedig egyetemi diplomája is van. Romániai lakhelyük Kovászna és Bihar 

megye, vagyis részben a tömbmagyarság által lakott Székelyföldrıl, részben pedig a határhoz 

közeli területrıl érkeztek Orosházára. 

Többségük régebb óta és tartósan Magyarországon él, megtelepedett Orosházán és környékén. 

Ezt mutatja, hogy többségük (5 fı) saját lakásban él (ketten pedig albérletben), szinte 

mindenki a családjával.69 A válaszadók többsége úgy érzi, „sikerült betagozódnia a helyi 

társadalomba”, és további válaszaik is alátámasztják ezt (igénybe veszik lakóhelyük vagy/és 

Orosháza alapvetı infrastrukturális, továbbá kulturális szolgáltatásait is, érdeklıdnek a 

környék történelme iránt is). 

Egy kivétellel valamennyien szellemi és szakképesítés igénylı fizikai munkakört töltenek 

be, többnyire határozott idejő munkaszerzıdéssel, mindnyájan teljes munkaidıben. A 

döntı többség (5 fı) ismerısöktıl értesült a munkalehetıségrıl, egy-egy példa akadt a 

hirdetések és a munkaközvetítı említésére. Mindannyian csak Magyarországon dolgoztak 

Románián kívül, elsıdlegesen a földrajzi közelség és a nyelvismeret miatt választották 

                                                 
68 Emellett a Linamarnál sor került néhány – szám szerint öt – magyar állampolgárságú munkavállaló rövid 
kérdıíves megkérdezésére is. Ezek a kérdéssorok elsısorban a román állampolgárságú foglalkoztatottak 
magyarországi munkatársainak véleményére, attitődjeire fókuszáltak. Ismertetésük – összesítve – a 3.3-as 
fejezetben szerepel. 
69 Érdekes szociológiai jelenség, hogy aki élettársával él, ezt az „egyéb” kategóriába sorolta, nem a „családjával” 
válaszlehetıséget jelölte meg. Hasonlóképpen megjegyezte, hogy a családi ház, amelyben él, nem „saját”, hanem 
élettársa tulajdona. 
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Magyarországot külföldi munkavállalásuk helyszínéül; többen magyarságukat, 

idetartozásukat is hangsúlyosan megemlítették. 

A Magyarországon keresett bérrel kevésbé elégedettek, mint a többi vállalatnál megkérdezett 

idénymunkások, ennek valószínősíthetı oka, hogy mivel az egész évet itt töltik, megélhetési 

költségeik is magasabbak. Akinek vannak megtakarításai, azokat itt fekteti be (vélhetıen az itt 

vásárolt ingatlanba). 

Munkavállalásuk körülményeivel alapvetıen elégedettek, észrevételeik, kifogásaik „általános 

munkavállalói” típusúak (többnyire a bérviszonyokra vonatkoznak),70 állampolgárságuk 

miatti hátrányokról egyikük sem tett említést. Valamennyien tervezik a magyar 

állampolgárság felvételét, többeknél ez már folyamatban is van, az egyik válaszadó pedig 

már kettıs állampolgár. 

 

3.2.5. Alpine Kft. 

3.2.5.1. Az Alpine Kft. bemutatása, fıbb tevékenységei és mutatói 

A biatorbágyi székhelyő Alpine Európai Elektronikai Ipari Kft. a japán Alpine Electronics 

Inc. magyarországi leányvállalata, a multinacionális cég egyetlen európai termelıegysége (a 

kontinens többi országában csak kereskedelmi kirendeltséget nyitottak). Az autóelektronikai 

üzem – az anyavállalat tevékenységi körével összhangban – autó-HIFI és egyéb 

közlekedéstechnikai eszközöket (navigációs készülékek stb.) gyárt számos ismert autómárka 

számára (pl. BMW, Mercedes, Mini Morris, Jaguar, Volvo). Egyetlen hazai telephellyel 

mőködik.71 

Statisztikai állományi létszáma 1500 fı körül mozog, ebbıl kb. 10% adminisztratív 

foglalkoztatott, a többség a termelésben dolgozik „betanított segédmunkásként”. A cég 

humánpolitikai gyakorlata szerint felvételkor ún. „operátori” munkakörbe72 veszik fel a 

jelentkezıket, és ezt követıen osztják be végzettségüknek megfelelı pozíciókba, amennyiben 

                                                 
70 Csupán egyetlen válaszadó említette, hogy „Békés megyében nagyon nehezen alkalmaznak román 
állampolgárokat”. Mivel a következı kérdésnél azonban úgy nyilatkozott, „egyáltalán nem” érte hátrány 
állampolgársága miatt, így valószínősíthetıen arra gondolt – amirıl mélyinterjú-alanyunk is beszámolt –, hogy a 
külföldi állampolgárok munkaügyi adminisztrációja alapvetıen még mindig nehézkes, a különbözı hatóságok 
munkájának összehangolásával racionalizálható, sıt racionalizálandó is lenne. 
71 Nemrégiben azonban egy érdi mőanyagipari üzem is csatlakozott az Alpine-hoz (korábbi beszállítójuk, 
elılapokat gyártott számukra), nemzetközi szintő cégfelvásárlás eredményeképp. 
72 Ez a kifejezés a vállalatnál alapvetıen betanított munkát jelent. 
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éppen megfelelı üres álláshelyek vannak, akkor nyomban, egyébként pedig a folyamatos 

belsı álláspályázatok rendszerében. A felsıfokú képzettséggel vagy angol nyelvtudással 

rendelkezı jelentkezık jó eséllyel számíthatnak rá, hogy rövidesen magasabb munkakörbe 

kerülnek. 

A vállalatnál foglalkoztatott román állampolgárságú munkavállalókra nézve is ez a rendszer 

érvényes (számuk jelenleg mintegy 300 fı73), így ık is vegyesen és kb. a fenti arányban 

oszlanak meg a két nagy terület – szellemi és fizikai dolgozók – között. 

 

3.2.5.2. Román állampolgárságú munkavállalók az Alpine Kft.-nél 

A vállalatnál dolgozó külföldi állampolgárok zömében Romániából érkeztek 

Biatorbágyra. (Szerb állampolgárságú – szintén magyar nemzetiségő, anyanyelvő – 

munkavállalók dolgoznak még itt.) Számuk erısen csökkenıben van: 2007 szeptemberében 

még 700-an voltak, 2008 szeptemberében már csak 360-an. 

Jellemzıen három szálláshelyen laknak: két budai munkásszálláson (Griff és Ventura hotelek; 

kb. 30%), valamint Biatorbágyon létesített családi házakban (kb. 70%).74 

A nemek vonatkozásában a nık aránya kétharmadosra becsülhetı. Iskolai végzettség 

tekintetében vegyes képet mutatnak. 8 osztállyal már lehetséges jelentkezni a céghez, ettıl 

felfelé minden típusra találni példát. (A magyar nyelven való írás-olvasás képessége 

alapkövetelmény még a munkaszabályzatok elsajátítása és a munkanyelv használatának 

szükségessége miatt. Ebbıl kifolyólag valamennyi román állampolgárságú munkavállaló 

magyar anyanyelvő az Alpine Kft.-nél.75) 

                                                 
73 A 2008. ıszétıl kibontakozó pénzügyi-bizalmi válság hatására nagy részüket – különösen a kölcsönzött 
munkaerıt – a kézirat lezárásának idejére már elbocsátották.  
74 Kérdıíves vizsgálatunk eredményei azt mutatják, hogy jó néhányan pedig a környezı településeken vagy 
Budapesten laknak albérletben, saját lakásban vagy éppen élettársuk családi házában. 
75 A humánpolitikai munkatárs a mélyinterjú során elmondta: a cégnél dolgozó erdélyiek elmondása szerint 
odahaza a nemzetiségi elkülönülés a foglalkoztatásban is érezhetı. Románok sok esetben nemzetiségük miatt 
nem adnak munkát magyaroknak – vagy csak segédmunkákat –, ık pedig nem szívesen dolgoznak magyar 
vállalkozásoknál. A multinacionális vállalatok megjelenése és elterjedése ily módon erısíti az esélyegyenlıséget 
Romániában. Ezek a cégek ugyanis közömbösek a jelentkezık nemzetiségi hovatartozása iránt, sıt, 
szabályzataik tiltják is a diszkriminációt. 
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A külföldi állampolgárságú munkavállalók toborzása akkor vette kezdetét a vállalatnál, 

amikor kimerítették a széles értelemben vett környék76 munkaerı-piaci tartalékait. A 

munkaerı-keresést erre szakosodott cégre bízták, olyanra, amelynek a „célországban” is volt 

kirendeltsége, lebonyolította a hirdetési kampányt, az Alpine munkatársai már csak 

interjúztatni utaztak ki. Ott a helyszínen döntöttek is a felvételrıl, csupán az egészségügyi 

alkalmasságot nem lehetett kint megoldani, ezekre a vizsgálatokra Magyarországon kellett 

sort keríteni. 

A külföldi állampolgárságú munkavállalók foglalkoztatásával kapcsolatos adminisztratív 

teendıket is kiszervezték (ugyanaz a cég végzi, amelyet a toborzással is megbíztak), így az 

esetleges nehézségeket, ha vannak is, az Alpine nem érzékeli. 

 

3.2.5.3. Az Alpine Kft. román állampolgárságú munkavállalóinak jellemzése, véleményei 

A cég külföldi állampolgárságú munkavállalók ügyeiben illetékes egyik humánpolitikai 

ügyintézıjével felvett mélyinterjú mellett részletes kérdıívet (2. számú Melléklet) töltött ki 40 

román állampolgárságú alkalmazott.  

Az alábbiakban – a teljesség igénye nélkül – kiemelünk néhány jellemzı megoszlást és 

véleményt, a reprezentativitás hiánya miatt csak leíró jelleggel.  

A nagyobb alapsokaságból is következıen a válaszadók szociológiai profilja vegyesebbnek 

mutatkozott, mint a többi vállalkozásnál megkérdezett munkavállalóké. Iskolai végzettség 

tekintetében például 8 osztály felett – az egyetemi diplomát kivéve –valamennyi kategóriára 

akadt példa. 

Romániai lakóhelyük vagy származási helyük is változatos képet mutatott: éppúgy akadt 

közöttük a Székelyföldrıl, mint Erdély más részeirıl elszármazott, illetve a határhoz közelebb 

esı területrıl (Szatmár megyébıl) érkezett munkavállaló. 

Családi állapotuk, letelepedettségük is változatos. Vannak, akik vendégmunkásnak 

tekinthetık, és, ha lehetıségeik engednék, hazaköltöznének, és otthon folytatnák életüket. 

Mások már Magyarországot tekintik hazájuknak, itt alapítottak családot vagy életvitelszerően 

                                                 
76 „Nagy vonzáskörzetben hirdettünk munkaerı-felvételt: elmentünk egészen Oroszlányig, Tatabányáig, de 
[Székes]Fehérvárról is sokan vannak.” 
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áttelepültek családjukkal együtt, lakást vásárolnak vagy szeretnének vásárolni, 

állampolgárságot kívánnak szerezni. 

Valamennyi válaszadó teljes munkaidıben dolgozik a vállalatnál, többségük határozatlan, 

kisebb részük határozott idejő munkaszerzıdéssel. Vegyesen dolgoznak szellemi, 

szakképzettséget igénylı és nem igénylı „fizikai” munkakörökben. (Válaszaikból kitőnik, 

hogy az operátori munkát sokan nem tekintik egyértelmően „fizikai” munkának, és a 

szakképzettség, mint munkaköri elvárás – illetve el nem várás – megítélése sem olyan 

egyértelmő, mint más vizsgált cégeknél.) 

A válaszadók többsége hirdetés útján vagy ismerısöktıl szerzett tudomást errıl a 

munkalehetıségrıl (42,5 – 42,5%).  

Budapest közelségének hatása valószínősíthetı abban, hogy megélhetési költségeik 

magasabbak lehetnek a fıvárostól távolabbi, valóban „vidéki” vállalkozásoknál dolgozókhoz 

képest. Legalábbis ezzel véljük magyarázhatónak, hogy a többieknél kisebb arányban (32,3%) 

tudnak megtakarításokat eszközölni magyarországi fizetésükbıl, többségük (57,5%) csupán 

megélhetési költségeit fedezi belıle, néhányan pedig (10%) még ezt is nehéznek érzik. 

Munkakörülményeik megítélésében is kritikusabbak „vidéki”, elsısorban mezıgazdaságban 

dolgozó társaiknál, igaz, még így is 35% adott „teljes mértékben elégedett” választ, 57,5% 

pedig az „alapvetıen igen, de…” válaszlehetıséget jelölte be (a maradék 7,5% az, aki 

„alapvetıen nem elégedett”; az „egyáltalán nem elégedett” válaszlehetıséget pedig itt is 

mindenki üresen hagyta). 

Hasonlóképpen alacsonyabb (40%) volt azok aránya, akik semmilyen hátrányos 

megkülönböztetést nem tapasztaltak Magyarországon állampolgárságuk miatt. 

A megkérdezettek közel fele (46%) át kíván települni, illetve magyar állampolgárságot 

szeretne kapni. 

 

3.2.6. Szamos Cipıipari és Kereskedelmi Kft. 

3.2.6.1. A SZAMOS Cipıipari és Kereskedelmi Kft. bemutatása, fıbb tevékenységei és mutatói 
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A csengeri Szamos Cipıipari és Kereskedelmi Kft. 1990 márciusában alakult. A 

településen a cipıgyártás 1976-ban jelent meg, 1980-ban épült nagyobb üzem. A 

rendszerváltás idején ezt az üzemegységet a Pécsi Bırgyár vásárolta meg, és e vállalat 

vezetısége úgy döntött, hogy a gyáregységet a nyírbátorival együttesen fogják mőködtetni. A 

csengeriek ezt nem fogadták el, és az önállóság megırzése érdekében 46 fıvel, dolgozói 

tulajdonból alapítottak saját vállalkozást, amely egy barakképületben kezdte meg – folytatta – 

a termelést. A kezdeti nehézségeket követıen, 1991-ben ismerkedett meg a vezérigazgató, 

Juhász János a német Josef Seibel GmbH termékeivel, hamarosan e cég állandó beszállítói 

lettek. 1992-ben már új üzemcsarnokot építettek, 1995-ben pedig visszaköltözhettek a „régi” 

gyárépületbe.77 A cipıfelsırész-készítést végzı vállalat a termelés bıvülése, a 

foglalkoztatottak létszámának növekedése következtében mára 500-600 fıs cégként 

stabilizálta helyzetét.  

 

3.2.6.2. A vállalkozás foglalkoztatási viszonyai 

A kft. 550 fıs statisztikai létszámán belül az adminisztratív dolgozók aránya egészen 

csekély (kb. 10 fı tartozik ebbe a körbe, valamennyien magyar állampolgárok, szakirányú 

felsı- vagy középfokú végzettséggel), a nagy többség a termelésben vesz részt 

szakmunkásként vagy betanított munkásként. A vállalkozás a település és a tágabb környék 

egyik legjelentısebb foglalkoztatója (a közelben egy konzervüzem is mőködik, ám ennek 

termelése és így foglalkoztatása is szezonális jellegő). A helyi munkaerı-kínálatot nagyjából 

fel is veszi,78 utánpótlást a helyi gimnáziumban történı cipıfelsırész-készítı szakképzést 

elvégzık jelentenek (bár nem teljes létszámban maradnak meg a cégnél), illetve a 

vállalkozásnál is szoktak „betanított cipıfelsırész-készítı munkásokat” képzı tanfolyamokat 

indítani. 

                                                 
77 Napjainkra a kft. gyárépületének közvetlen szomszédságában a Josef Seibel nagyobb logisztikai központot, 
lerakatot is létesített. (Forrás. www.szamoskft.hu, valamint a vállalkozás ügyvezetı igazgatójával és munkaügyi 
vezetıjével készített mélyinterjú: Csenger, 2008. november 25.) 
78 Sıt, nehézségbe ütközik magyar munkavállalókat találni; a munkaügyi központ által kiajánlottak közül 
kevesen állnak be, és ık sem hosszú távon; a szükséges idı letöltését követıen ismét inkább a munkanélküli 
segélyt veszik igénybe. Az interjú közben szóba került a segélyezési rendszer néhány sajátos vonása is; a 
cégvezetı beszámolt például arról, hogy egy náluk dolgozó többgyermekes házaspár elmondása szerint a 
családnak jobban megérné, ha egyikük nem dolgozna, hanem otthon maradna: így szociális alapon számos 
többletjuttatást kapnának, az iskolai étkeztetésrıl a kedvezményes tankönyvhöz jutáson át különféle más 
jogosultságokig. 
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A magyarországi munkaerı-kínálat kiegészítése érdekében kereste meg 2000-ben a cég 

ügyvezetı igazgatója a közeli Szatmárnémetiben az ott éppen bezárt cipıgyár(ak) volt 

munkásait, hogy dolgozzanak a Szamos Kft.-nél, így indult el Csengerben a román 

állampolgárságú munkavállalók foglalkoztatásának története.79 

Napjainkra – a romániai gazdasági viszonyok pozitív folyamatainak következményeképp – a 

munkaerı-toborzás a határ túloldalán is hasonlóan nehézkessé vált, mint Csenger közvetlen 

környékén.80  

 

3.2.6.3. Román állampolgárságú munkavállalók a Szamos Kft.-nél 

A vállalkozás 500-550 foglalkoztatottja közül általában 25-35 fı román állampolgárságú, 

jelenleg 26-ot tartanak nyilván. Rajtuk kívül néhány kettıs állampolgárságú munkavállaló is 

dolgozik itt, ám ıket – mivel megszerzett magyar állampolgárságuk miatt rájuk már nem 

vonatkoznak a külön regisztrációt elıíró rendelkezések – elıször nem is említették meg a 

román állampolgárok körében. Ennek az is oka, hogy míg a román állampolgárságú 

foglalkoztatottak egy része a kb. 20 km-re fekvı Szatmárnémetibıl (vagy környékérıl) 

ingázik, addig többen már magyarországi lakhelyükrıl járnak be dolgozni; szociológiai 

értelemben – illetve a mindennapok gyakorlatában – ez a jellemzı a meghatározóbb, az 

állampolgárság csupán adminisztratív jelentıséggel bír. (Valamennyi román állampolgárságú 

munkavállaló magyar nemzetiségő, anyanyelvő.) 

A 26 fı mindegyike a termelésben dolgozik, cipıipari tapasztalattal vagy anélkül. Többségük 

Szatmár megyei származású, egy részük ma is onnan jár át. A cipıfelsırész-készítés inkább 

nıi munkának számít, ennek megfelelıen a nemek aránya 70-30% körüli, a nık javára. 

Mindannyian jól beszélnek magyarul.81 

A romániai munkavállalók foglalkoztatására vonatkozó adminisztratív feltételek 2008-tól 

érvénybe lépett egyszerősítései a Szamos Kft. számára is könnyebbséget jelentenek; 
                                                 
79 „2000-ben annyi megrendelésünk volt, hogy további munkavállalók felvétele vált szükségessé. A helyi 
munkaügyi központ azonban nem tudott kellı számú embert közvetíteni, ezért nézett Ügyvezetı Úr más megoldás 
után” – mesélt a történet kezdeteirıl a munkaügyi vezetı. Az akkor felvettek kb. 80%-a mindmáig a cég 
alkalmazottja, a maradék 20% cserélıdik. Az elsı idıkben még buszt is bérelt a cég a szatmári munkások 
utaztatására, késıbb ez már nem volt rentábilis. 
80 „Én akár holnap reggel le tudnék ültetni további 40 embert dolgozni – de nincsenek…sem innen a környékbıl, 
sem a román oldalról” – érzékeltette a helyzetet a cégvezetı. 
81 Elvétve akadt példa Románia belsıbb területérıl érkezett, a magyart alig beszélı munkavállaló jelenlétére a 
gyárban, de nem sokáig dolgozott a cégnél. 
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lényegében csak regisztrálási kötelezettség áll fenn, hiszen az üzemben a román 

állampolgárok „egyéb segédmunkás” minıségben dolgoznak; Románia uniós csatlakozása óta 

az ingázók határátlépése is teljesen problémamentessé vált (igaz, korábban sem számoltak be 

nehézségekrıl). 

 

3.2.6.4. A Szamos Kft. román állampolgárságú munkavállalóinak jellemzése, véleményei 

A cég – külföldi állampolgárságú munkavállalók ügyeiben is illetékes – munkaügyi 

vezetıjével felvett mélyinterjú mellett – amelybe a kft. ügyvezetı igazgatója is 

bekapcsolódott – részletes kérdıívet (2. számú Melléklet) töltöttünk ki 18 román 

állampolgárságú alkalmazottal (a kérdéseket élıszóban tettük fel, a kutató rögzítette a 

válaszokat a kérdıíveken).82 

A válaszadók szociológiai jellemzıi összhangban állnak a mélyinterjúban elmondottakkal: 

nagy többségükben nık (14), általános vagy szakiskolai végzettségőek. Egy idısebb 

munkavállaló kivételével 20 és 50 év közöttiek. 

Lakhelyüket tekintve két meghatározó típus azonosítható: az egyik csoportba tartozók 

Szatmárnémetiben vagy környékén laknak, és naponta ingáznak át; a másik csoport 

magyarországi lakhelyérıl jár be dolgozni. Az utóbbiak nagy része is eredendıen Szatmár 

megyei származású. 

Valamennyien határozatlan idejő munkaszerzıdéssel foglalkoztatottak; egy kivétellel – 

informatikus – szakképzést nem igénylı fizikai munkakörben dolgoznak. Ismerısöktıl, 

illetve néhányan hirdetés útján értesültek errıl a munkalehetıségrıl. A válaszadók között 

nem akadt olyan, aki Magyarország mellett más Románián kívüli országban is munkát vállalt 

volna; hazánkra a közelség, a nyelvismeret, valamint régebbtıl itt dolgozó családtagok, 

barátok miatt esett a választásuk. 

Megtakarítási szokásaik egyéni beállítódásuktól és lakhelyüktıl függnek: akik Romániából 

járnak át, nagyobb arányban számoltak be megtakarításokról, mint akik tartósan 

Magyarországon élnek. Hasonlóképpen ettıl függ, hogy tervezik-e a magyar állampolgárság 

                                                 
82 Emellett sor került nyolc magyar állampolgárságú munkavállaló rövid kérdıíves megkérdezésére is, a román 
állampolgárságú foglalkoztatottakkal kapcsolatos vélemények, attitődök vizsgálatára. Ezek ismertetése – 
összesítve – a kutatás zárójelentésében szerepel. 
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felvételét: akik lényegében már áttelepültek, igen; az ingázók azonban ezt nem tartják 

szükségesnek; ez magyarázza, hogy állampolgárságból fakadó hátrányos megkülönböztetésrıl 

a többség nem tett említést.83 

 

 

 

                                                 
83 Bár három válaszadó megjegyezte: nem tartják korrektnek, hogy bár itt dolgoznak és adóznak (illetve 
gyarapítják a tb-kasszát), hozzátartozóikra nem terjed ki az ellátási jogosultság, szemben Romániával, ahol 
hasonló helyzetben a családtagokat is megilleti az ingyenes egészségügyi ellátás; valamint magyar 
állampolgárság hiányában hitelt sem vehetnek fel hazánkban, stabil jövedelmük és tulajdoni helyzetük ellenére. 
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3.3. MUNKAVÁLLALÓI MOTIVÁCIÓK 

NÉMETH NÁNDOR 

 

A 3.2. fejezetben részletezett vállalati esettanulmányok során – mint arra már utaltunk – 

munkavállalói adatfelvételre is sor került: a 2. számú Mellékletben szereplı kérdıívet 92 

román állampolgárral töltettük ki.84 Néhány egyszerőbb kérdés megerısítése érdekében 

azonban érdemesnek tartottunk bevezetni egy külön munkaszakaszt is: megszólítottunk 

budapesti és debreceni buszpályaudvarokon romániai járatokra várakozó utasokat, és aki azt 

állította magáról, hogy román állampolgárságú magyarországi munkavállaló, azt megkértük, 

hogy töltse ki e kérdıívünk rövidített változatát (lásd: 3. számú Melléklet). A rövidítés 

bizonyos szociológiai körülményekre vonatkozott (hogy használja azt a közösségi teret, ahol 

él; betagozódott-e a helyi társadalomba stb.), de az alapjellemzık (nem, kor, iskolai 

végzettség stb.) és a munkavállalási motivációk utáni érdeklıdés megmaradt. Összesen 80 

kérdıív teljesült ebben a munkaszakaszban. Az itt kapott válaszokat alapvetıen arra 

használjuk, hogy kiegészítsük, megerısítsük, esetleg árnyaljuk a vállalati esettanulmányokból 

származó kérdıívek tapasztalatait, de az összesen rendelkezésünkre álló 172 kérdıívet – ahol 

csak lehetséges – együttesen is értékeljük, azokat egy mintának tekintjük.  

A hat felkeresett vállalati esettanulmány-helyszín közül háromban arra is lehetıségünk nyílt, 

hogy kapcsolatba lépjünk néhány magyar állampolgárságú munkavállalóval. Egy, mindössze 

néhány kérdést tartalmazó kérdıív (4. számú Melléklet) segítségével náluk arról 

érdeklıdtünk, hogy milyen tapasztalataik vannak a román állampolgárságú munkavállalókkal 

kapcsolatban. 28 ilyen kérdıívet teljesítettünk, a kapott eredményeket röviden megemlítjük az 

elemzés adott pontjai során. 

E kérdıíves felvételünk kutatási hipotéziseink szinte összességét érinti: 

- A romániai munkavállalók többsége alacsony iskolázottságú, akiket részben az alföldi 

mezıgazdaság, részben a Budapesten és annak agglomerációjában megtelepült és 

relatíve gyorsan fejlıdı gazdaság foglalkoztat. 

                                                 
84 Voltak olyan – alapvetıen iskolázottabb – munkavállalók, akik valóban önállóan töltötték ki a kérdıívet, ám a 
legtöbb esetben úgy történt az adatrögzítés, hogy a kutató felolvasta a kérdéseket, majd lejegyezte az elıszóban 
elhangzó válaszokat.  
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- Béreik, szociális juttatásaik elmaradnak a magyarországiakétól. 

- A romániai munkavállalók elsısorban magyar nemzetiségőek, de legalábbis magas 

szinten beszélik a magyar nyelvet. 

- A román állampolgárok magyarországi munkavállalásának motívumai közt elsıdleges 

az otthoninál magasabb munkabér, ami feltételezhetıen takarékoskodással társul, hogy 

otthon maradt családjukat eltarthassák. 

- A romániai munkavállalók többsége nem akar áttelepülni Magyarországra. 

- A romániai munkavállalók Magyarországra érkezésében a gyenge kötéseknek 

(Granovetter) van kiemelt szerepe: csoportosan érkeznek, illetve egyikük hozza a 

másikat (településrıl, baráti, családi kapcsolatok révén). 

- A romániai munkavállalók motivációjuk, életmódjuk alapján alapvetıen 

vendégmunkások, s ezzel jobban hasonlítanak a többi Romániából külföldön munkát 

vállalóra, mint magyarországi munkatársaikra. 

A 172 választ adó román állampolgárságú munkavállaló nemek szerinti eloszlása igen 

egyenletes: 90 férfi mellett 82 nı szerepel mintánkban (3.15. ábra).  

3.15. ábra: A 172 elemő munkavállalói minta nemek és a felvétel módja szerinti eloszlása 

29; 17%

63; 37%

61; 35%

19; 11%

vállalati esettanulmány-helyszínek
kérdıívei: férfiak

vállalati esettanulmány-helyszínek
kérdıívei: nık

buszfigyelések kérdıívei: férfiak

buszfigyelések kérdıívei: nık
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Az ÁFSZ regisztrációs adatbázisa (3.1. fejezet) arra nem ad választ, hogy milyen a hazánkban 

munkát vállaló romániai vendégmunkások nemi összetétele, így viszonyítási alapunk sincsen: 

az alappopuláció e tulajdonsága ismeretlen. Következésképpen ezt az információt nem is 

tudjuk érdemben értékelni, csak néhány megjegyzést tudunk tenni. Mint majd azt a 

következı, 3.4. fejezetben látni fogjuk, a román állampolgárokat (is) foglalkoztató cégek 

körében végzett felmérésünk eredményei szerint a romániai munkavállalók túlnyomó 

többsége férfi, legalábbis a megkérdezett vállalatvezetık igen jelentıs többsége azt állította: 

náluk a román állampolgárságú alkalmazottak között vagy kizárólag csak férfiakat, vagy 

nagyobbrészt férfiakat találunk. Mindössze másfél tucat vállalkozás számolt be nıi 

alkalmazottakról (is), de ezek kivétel nélkül alig néhány fıs cégek, foglalkoztatási súlyuk a 

teljes mintán belül elenyészı. A férfiak magas alkalmazási aránya minden bizonnyal a fizikai 

munkakörök gyakoriságával függ össze.  

A jelen fejezetben elemzendı 172 kérdıív nagyobbik fele (92), mint láttuk, vállalati 

esettanulmány-helyszínekrıl származik, így a nemek eloszlásának elvileg legalább ebben az 

almintában hasonlítania kellene ahhoz, amit a következı fejezetben bemutatandó vállalati 

lekérdezések tükröznek. Bár ismételten megjegyezzük: nem ismerjük az alappopuláció nemek 

szerinti eloszlását, így nem tudhatjuk, hogy a vállalati lekérdezés során felvett adatok 

mennyiben tükrözik a valóságot. Ráadásul ott nem munkavállalói adatfelvételrıl volt szó, 

hanem a vállalatvezetık becsülték meg alkalmazottaik nemi összetételét. A két lekérdezés 

eredményei e tekintetben némileg eltérnek egymástól, ami valószínőleg inkább a vállalati 

esettanulmányok „hibája”. A 92 kérdıívbıl 40 ugyanis a megkeresett hat vállalat közül a 

legtöbb román állampolgárt foglalkoztató biatorbágyi Alpine Kft-nél került kitöltésre, ahol az 

alkalmazottak 2/3-a eleve nı, de a megkérdezettek körében ez az arány egészen 3/4-ig 

felment. Ezen kívül bekerült a hat esettanulmány-helyszín közé két olyan cég is, ami egyrészt 

inkább nık számára kínál munkát (Bács-Zöldért: zöldség- és gyümölcs-termesztés, 

forgalmazás), másrészt szakmai profilja „elnıiesedett” (Szamos Cipıipari Kft: a 

cipıfelsırész-készítés ma már nagyrészt nıi szakma). Ráadásul a Hungary Meat Kft-nél – a 

lekérdezés speciális körülményei miatt – a megkérdezett alkalmazottak fele nı volt, holott ez 

egy húsüzem, ahol a romániai munkavállalók körében a férfiak aránya legalább 70%. 

Mindezek után annyit szinte teljes bizonyossággal állíthatunk: a román állampolgárságú 

magyarországi munkavállalók több mint fele férfi. Hogy mennyivel több, azt csak 

megbecsülni tudjuk; mi valahova 2/3 környékére tesszük ezt az arányt. Ennek értelmében a 

172 munkavállalói kérdıív némiképp torzít a nık irányába.  
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A romániai – és általában a Magyarországon legálisan dolgozó külföldi – munkavállalóknak 

nemcsak a nemi, hanem az életkor szerinti összetételét sem ismerjük. Az ÁFSZ felé az volt a 

kérésünk, hogy a számunkra átadandó regisztrációs adatbázisban szerepeljen a munkavállalók 

születési dátumát tartalmazó mezı, ezt azonban – személyiségi jogi aggályokra hivatkozva – 

nem teljesítették. E 172 kérdıíven kívül más forrásból nem is áll rendelkezésünkre ilyen 

jellegő információ, így a munkavállalói minta életkori eloszlását csak röviden ismertetni 

tudjuk, értékelni nem. A válaszadók pontosan fele 20 és 30 év közötti, akik nemek szerint is 

egyenlı arányban oszlanak meg: 45 férfi és 40 nı tartozik ebbe az életkori kategóriába (3.16. 

ábra). A 30 és 40 közöttiek csoportján belül a nemek aránya eltolódott: 2/3-os többségben 

vannak a férfiak, míg a 40 és 50 év közöttieknél ez épp fordítva alakult: e csoport 2/3-a nı.  

3.16. ábra: A 172 elemő munkavállalói minta életkor szerinti megoszlása 

2%

50%

26%

17%

5%

20 év alattiak
20 - 30 évesek
30 - 40 évesek
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50 év felettiek
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3.35. táblázat: A munkavállalók iskolai végzettség szerinti megoszlása (%) 

 

ÁFSZ 
regisztrációs 
adatbázisa 

172 elemő 
munkavállalói 

minta 

92 elemő vállalati 
esettanulmány- 

alminta 

80 elemő 
buszfigyelésesal

minta 

8. általánosnál kevesebb 0,7 6,5 12,4 0,0 

általános iskola 67,7 13,0 16,9 8,8 

szakiskola, 
szakmunkásképzı 

11,8 36,7 36,0 37,5 

érettségi (gimnázium, 
szakközépiskola, 
technikum) 

17,1 27,8 28,1 27,5 

fıiskola 0,6 6,5 4,5 8,8 

egyetem 2,1 9,5 2,2 17,5 

Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 

A romániai munkavállalók általános iskolázottsági jellemzıit azonban ismerjük (3.1. fejezet: 

3.9. táblázat). Az ÁFSZ regisztrációs adatbázisa szerint az elemezhetı évek összességében 

átlagosan mintegy 2/3-os többségben vannak azok az engedéllyel Magyarországon 

foglalkoztatott román állampolgárok, akik legfeljebb általános iskolai végzettséggel 

rendelkeznek (3.35. táblázat). A második leggyakoribb befejezett iskolai szint az érettségi, 

majd a szakiskola – szakmunkásképzı következik. A diplomások aránya nem éri el a 3%-ot. 

Ehhez képest saját lekérdezésünk más arányokat mutat. A 172 megkérdezett munkavállaló 

több mint 1/3-a szakiskolát vagy szakmunkásképzıt végzett, 1/4-nél nagyobb az 

érettségizettek aránya, de még a diplomások is többen vannak, mint a pusztán általános iskolai 

bizonyítvánnyal rendelkezık (3.35. táblázat). Vállalati esettanulmány-helyszíneink közül 

Kiskunfélegyházán, a Hungary Meat Kft-nél kizárólag nagyon alacsonyan iskolázott 

munkavállalókkal találkoztunk, az általános iskola volt a legmagasabb fok, amit 

interjúalanyaink említettek magukkal kapcsolatban. Az összes többi vállalkozásnál a 

szakiskola és szakmunkásképzı dominált, de Újkígyós kivételével mind a négy további 

helyen találkoztunk érettségizett, sıt Biatorbágyon, Csengeren és Orosházán diplomás 

munkavállalókkal is. Mind a vállalati esettanulmány-helyszínekrıl, mind a 

buszfigyeléseinkbıl származó kérdıívek hajszálpontosan azonos arányban tartalmaznak 

szakképzettségő, illetve érettségizett válaszadókat (3.35. táblázat). A vállalati 

esettanulmányok kérdıívei emellett több alacsonyabban, míg a buszfigyeléses kérdıívek jóval 

több magasan kvalifikált munkavállaló adatait rögzítik. A Magyarországon dolgozó román 

állampolgárok hivatás-célú utazási szokásairól csak szórványos információink vannak, ezért 

nem tudjuk azt állítani, hogy az egyéni módon megoldott, menetrendszerinti buszjáratokat 

használó utazási mód gyakoribb a magasabban iskolázottak körében. Azt tudjuk, hogy 

azoknál az üzemeknél, vállalkozásoknál, ahol sok romániai munkavállaló dolgozik egy 
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helyen, általában nagyon egyszerő munkafolyamatokat kell elvégezni, amihez nem kell még 

szakképesítés sem; a 3.4. fejezetben szereplı vállalati lekérdezés eredményei is ezt támasztják 

alá. A nagyobb üzemekben pedig általában feszített a munkarend; ha hétvégén nem is kell 

dolgozni, egy erdélyi hazautazást két napba csak igen indokolt esetben érdemes besőríteni. 

Márpedig mi hétköznap és nem-ünnepi hétvégéken készítettük interjúinkat. Lekérdezésünk 

november – december folyamán zajlott, így a csak a nyári szezonban – ha nem is a 

mezıgazdaságban, de pl. az építıiparban – itt dolgozó munkásokkal sem találkozhattunk, 

pedig ık szinte kivétel nélkül nagyon alacsony képzettségőek. A szellemi munkakörök 

azonban vélhetıen rugalmasabb idıbeosztást is megengednek, így átlagos napokon inkább 

talán a magasabban kvalifikált munkavállalók feltőnésére lehet számítani az erdélyi 

buszjáratokon. És bár nincsenek ilyen jellegő információink, az iskolázottabbak körében talán 

a válaszadási hajlandóság is magasabb. Összességében tehát le kell szögeznünk: 

adatfelvételünk az iskolázottság szempontjából némiképp torzít, az inkább a 

magasabban kvalifikált romániai munkavállalók véleményét, gondolkodásmódját 

tükrözi.  

A viszonylag fiatal korszerkezet következtében a megkérdezett munkavállalók 42%-a egyedül 

él, további 19%-uknak pedig van párkapcsolata (házassággal vagy anélkül), de gyermekük 

még nincsen. Ez a legkönnyebben mobilizálható munkavállalói réteg, ráadásul e csoport 

iskolázottsága is némiképp magasabb; az egyetemi végzettségő válaszadók szinte mindegyike 

ide tartozik. A családi állapot mindemellett nem hozható egyértelmően összefüggésbe a 

munkavállalók munkaerıpiaci helyzetével.  

A 172 válaszadó közül hárman állították, hogy román – magyar kettısállampolgárok, a 

többieknek csak román útlevelük van. Öt kérdıíven nem szerepelt lakóhely; a többi közül 90-

en székelyföldi, 77-en pedig egyéb erdélyi települést jelöltek meg romániai lakhelyként. 

Mindenki magyar nemzetiségő; a vállalati esettanulmányok és a 3.4. fejezetben szereplı 

vállalati lekérdezés általános tapasztalatai szerint ez a jellemzı kép: Romániából az ottani 

magyarok vállalnak munkát Magyarországon, román nemzetiségőek alig-alig fordulnak 

elı a hazai munkaerıpiacon.85 Ezt az eredményt a magyar állampolgárokkal felvett 28 

kérdıív (4. számú Melléklet) is megerısíti: az ı tapasztalataik szerint is minden romániai 

munkavállaló erdélyi magyar.  

                                                 
85 Vállalati esettanulmány-helyszíneink közül egyedül a kiskunfélegyházi húsüzemnél mondták, hogy ott 
származásukat és nemcsak állampolgárságukat tekintve román munkavállalók is dolgoznak.  
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Kizárólag a hat vállalati esettanulmány-helyszínen rákérdeztünk a lakáskörülményekre is, 

elsıként is arra, hogy az adott munkavállaló milyen távolságban lakik magyarországi 

munkahelyétıl. Egyedül a csengeri cipıüzem esetén mondta azt 9 alkalmazott, hogy ık nap 

mint nap keresztülszelik az államhatárt és Romániából ingáznak Magyarországra. A többi 

munkavállaló túlnyomó többsége vagy az adott munkahely településén lakik (lásd a Bács-

Zöldért esetét Kecskemét-Borbáson), vagy nagyon közel ahhoz, valamely szomszédos 

településen. Ez utóbbiak nagyobbik része Biatorbágyon dolgozik az Alpine-nál, aminek – 

mint láttuk – a munkaerıhiány következtében egyébként is nagy a vonzáskörzete. Az itt 

dolgozó romániaiak mintegy 30%-a budai munkásszállásokon lakik, ennek következtében 

állította azt hat munkavállaló is, hogy ı több mint 20 km-rıl ingázik be munkahelyére 

naponta. A saját településén kívüli ingázási körzete ezen kívül a már említett csengeri 

cipıüzemnek és az orosházi Linamar gépgyárnak van.  

A kiskunfélegyházi húsüzemen kívül mindegyik esettanulmány-helyszínen találkoztunk olyan 

romániai alkalmazottal, aki már saját házában él itt Magyarországon és onnét megy 

munkába. E 19 válaszadó szinte mindegyike valamelyik másik településen él, mint ahol a 

munkahelye van, vagyis ık már lényegében normál belföldi munkavállalónak tekinthetık: 

letelepedtek és a még vállalható földrajzi körzeten belül keresnek maguknak munkát. 13-an 

már eleve családjukkal érkeztek Magyarországra, de a többiek esetében is megtörtént a 

családegyesítés; e 19 válaszadó közül mindössze egy személy él egyedül saját magyarországi 

házában, a többiek a családjukkal laknak együtt. Vegyes életkorú, de inkább alacsonyabb 

iskolázottságú munkavállalói csoport ez, ennek megfelelıen túlnyomó többségük különbözı 

fizikai munkakörökben dolgozik, és ami különösen fontos: határozatlan idejő, teljes állásra 

szóló munkaszerzıdéssel. Munkakörülményeikkel alapvetıen elégedettek és már többé-

kevésbé beilleszkedtek az adott településen, vannak a munkavállaláson túli helyi kapcsolataik 

is, otthonként kezdik használni azt a teret, ahol élnek. Mindezek fényében talán nem meglepı 

az általuk választott életstratégia: mindannyian Magyarországon képzelik el a jövıjüket, nem 

akarnak visszaköltözni Erdélybe, egy fı kivételével az állampolgárságot is fel kívánják 

venni.  
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3.17. ábra: Az esettanulmány-helyszíneken megkérdezett munkavállalók lakáskörülményei 
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A fentihez hasonló mérető munkavállalói csoport él albérletben (3.17. ábra), túlnyomórészt 

nem a munkahely településén, hanem annak közelében. Majd’ mindegyikük biatorbágyi 

alkalmazott, két-két fı dolgozik Orosházán és Csengeren. Ez már egy sokkal fiatalabb 

átlagéletkorú, részben pedig magasabban kvalifikált csoport; ennek megfelelıen e 18 fıbıl 

minden második személy szellemi munkakörben dolgozik. Túlnyomó többségük 

párkapcsolatban él, s amelyikük nem eleve a családjával együtt érkezett Magyarországra, ott 

is többnyire megtörtént a családegyesítés és ma már az egész család együtt lakik albérletben. 

Mindössze néhány huszonéves él közülük egyedül vagy lakik együtt barátokkal, 

ismerısökkel. Mindegyikük teljes állásban és szinte kivétel nélkül határozatlan idejő 

munkaszerzıdéssel dolgozik. Nyilatkozataik szerint már nemcsak pusztán a munkavállalás 

köti ıket az adott magyarországi településhez, hanem vannak már a munkán kívüli emberi, 

társadalmi kapcsolataik is és – amennyire lehet – kihasználják a lakóhelyük nyújtotta 

életmódbeli, kulturális lehetıségeket. Nem vendégmunkásként viselkednek tehát, nem is ez 

a szándékuk, amit az is jelez, hogy a 18-ból 13-an végleg Magyarországon akarnak maradni 

és fel kívánják venni az állampolgárságot is. Két fı ezzel a lehetıséggel nem élne ugyan, de 

rendszeresen szeretne továbbra is Magyarországon munkát vállalni, és mindössze hárman 

mondták azt: ha tehetik, Erdélyben kívánják leélni az életüket. 
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A vállalati esettanulmány-helyszíneken megkérdezett 92 munkavállaló fele munkásszálláson 

lakik (3.17. ábra). Mint a 3.2. fejezetben írtuk, a Bács-Zöldért, a Spárga Plusz és a Hungary 

Meat is a cég saját tulajdonában lévı szálláshelyeket alakított ki munkásai számára, míg az 

Alpine „hoteleket” és családi házakat bérel. Ez utóbbi cég alkalmazottai, úgy tőnik, sokkal 

jobban integrálódtak a helyi társadalomba, mint a másik három cég munkavállalói. Túlnyomó 

többségük úgy érzi, alapvetıen sikerült beilleszkedniük, kihasználják a lakókörnyezetük által 

nyújtott lehetıségeket, és igyekeztek megismerni az adott települést (Budapestet, illetve 

Biatorbágyot) kívülrıl is, de történelmén keresztül is. E munkavállalók egy része át is akar 

települni vagy legalábbis rendszeresen akar még Magyarországon dolgozni, egy részük 

inkább hazamenne, de itt már markánsan megjelentek azok a vélemények is, amelyek inkább 

a nyugat-európai munkavállalást tartják a jövı útjának. Mint ahogy már a 3.2. fejezetben is 

jeleztük, a borbási, az újkígyósi és a kiskunfélegyházi dolgozók sokkal kevésbé integráns 

részei környezetüknek: magyarországi tartózkodásuk csak átmeneti és csak a munkáról szól, 

különösen a két mezıgazdasági cégnél, ahol kizárólag a szezonban van rájuk szükség. İk 

tipikus vendégmunkások: rendszeresen szeretnének még Magyarországon dolgozni, de egy 

részük, ha teheti, inkább majd otthon vállal munkát; áttelepülési szándékról a 25 fı közül 

mindössze egyetlen egy számolt be.  

Az a legjellemzıbb, hogy a munkavállalók egyedül érkeznek Magyarországra – állíthatjuk ezt 

már a teljes, a buszfigyelések során kitöltött kérdıíveket újra a vizsgálatba vonva is (3.18. 

ábra). 

3.18. ábra: Kivel érkezett Magyarországra? 
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E tekintetben nemigen találunk az életkorral vagy az iskolai végzettséggel kapcsolatos 

összefüggéseket; talán annyi megállapítható, hogy akik családjukkal érkeznek, ott a „család” 

az adott munkavállaló párjával és – ha vannak – gyermekeivel egyenlı, bár a válaszokból 

kirajzolódni látszik egy olyan tipikus eset is, amikor a fiatal – huszonéves – munkavállaló 

szüleivel vagy más rokonával jön át, illetve költözik át Magyarországra. A családos migráció 

nyilván olyan személyek esetén fordul elı, akik biztos munkával rendelkeznek, és esetleg 

hosszú távú jövıjüket is Magyarországon képzelik el. Erre utal, hogy e csoport több mint 

fele nyilatkozott úgy: Magyarországon akar végleg letelepedni és az állampolgárságot is fel 

akarja venni. Ez utóbbi szcenárió azoknál is határozottan megjelenik, akik egyedül, 

illetve akik ismerısökkel érkeztek, de közel sem olyan arányban, mint akik családjukkal 

együtt jöttek át Magyarországra. Néhány bekezdéssel korábban azt írtuk, hogy aki saját 

házzal, lakással rendelkezik Magyarországon, az családjával együtt él ott. Nos, ez fordítva 

nem feltétlenül igaz: akik családostul érkeztek, ergo a családjukkal is laknak együtt, (még) 

nem feltétlenül teremtettek saját otthont maguknak: 12 ilyen válaszadónk munkásszálláson, 8 

pedig albérletben lakik. Az elıbbi csoportból, vagyis akik munkásszálláson laknak, senki sem 

nyilatkozott úgy, hogy végleg Magyarországra kívánnak költözni; egy részük Erdélyben 

szeretné megtalálni a boldogulását, más részük szívesen dolgozna még továbbra is 

Magyarországon, de Erdélyt nem akarja elhagyni. A családdal együtt történı migráció 

tehát koránt sem jelzi a végleges letelepedési szándékot, erre azoknál a munkavállalóknál, 

illetve azoknál a teljes családoknál számíthatunk, akik már saját házban élve keresik a 

magyarországi munkavállalási lehetıségeket. A többiek esetében egyszerően arról lehet szó, 

hogy az adott cégeknek olyan mértékben szükségük van ezeknek az embereknek a munkájára, 

hogy a teljes családot hajlandók elhelyezni a munkásszállásaikon, nyilvánvalóan plusz 

költséget vállalva ezzel.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Román állampolgárságú munkavállalók Magyarországon – kutatási jelentés 

MTA KTI • 1112 Bp., Budaörsi út 45. • e-mail: titkarsag@econ.core.hu • internet: http://econ.core.hu 
 

124 / 280 

3.19. ábra: Lakóhelyérıl hányan járnak át dolgozni Magyarországra? 
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Kutatási hipotéziseink egyike szerint a romániai munkavállalók Magyarországra érkezésében 

a gyenge kötéseknek van kiemelt szerepe: csoportosan érkeznek, illetve egyikük hozza a 

másikat családi, baráti, településen belüli kapcsolatok révén. Mint az imént láttuk, az, hogy 

csoportosan érkeznének, nem felel meg a valóságnak, legalábbis a tényleges ideutazás 

többnyire egyénileg történik. Ez persze korántsem jelenti azt, hogy a munkavállalási 

szándékok realizálásában és a konkrét munkahely megtalálásában ezeknek a gyenge 

kötéseknek ne lenne, ne lehetne döntı szerepe. Megkérdeztük interjúalanyainkat, hogy 

ismereteik, benyomásaik szerint településükrıl hányan járnak át dolgozni Magyarországra. 

Ezzel egyszerően csak a munkavállalási szándékok lakóhelyi gyakoriságát, magának az 

ismerethez, információhoz jutásnak a lehetıségét kívántuk tesztelni. A munkavállalók 

többsége olyan településen lakik Erdélyben, ahol egyáltalán nem ritka esemény a 

magyarországi munkavállalás (3.19. ábra). Nagyobb települések esetén természetesen az 

információáramláshoz szükséges kritikus tömeg is nagyobb, mindenesetre nagyon kevés, 

mindössze 11 fınyi olyan munkavállalóval találkoztunk, aki úgy nyilatkozott: lakóhelyérıl 

csak ı egyedül dolgozik Magyarországon.  

Közvetlenül e hipotézis tesztelését céloztuk meg azzal a kérdéssel, amiben arról érdeklıdtünk: 

a munkavállaló hogyan szerzett tudomást az adott munkalehetıségrıl. Esettanulmányaink 

közül a Bács-Zöldért Zrt-nél tapasztaltak teljesen tiszta képletként igazolják a hipotézisben 
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megfogalmazott állítást. E cég sok éven át csak magyar állampolgárokat foglalkoztatott, 

illetve foglalkoztatott volna, ha talált volna megfelelı mennyiségő és minıségő munkaerıt 

Bács-Kiskun megyében vagy annak közelében. Megelégelve a munkaerıhiányt, elsı 

alkalommal kiutaztak Erdélybe, ahol a Magyar Máltai Szeretetszolgálat és református 

lelkipásztorok segítségével igyekeztek mezıgazdasági idénymunkásokat toborozni. Ez 

sikerült is, de ezt követıen soha többet nem kellett semmiféle toborzási tevékenységet 

folytatniuk. Munkásaik egyrészt évrıl-évre visszajártak, illetve önszervezıdıen, részben a 

helyi lelkipásztorok segítségével állították ki folyamatosan a szükséges létszámot. Ugyanezt 

tapasztaltuk Újkígyóson is, a Spárga Plusz Bt-nél: a munkavállalási lehetıség mintegy 

szájról-szájra terjed az erdélyi munkások lakóhelyének környezetében, a cégnek sosem 

kell formálisan munkaerıt toboroznia. A kiskunfélegyházi húsüzemnél is azt tapasztaltuk, 

hogy van egy „mag”, melynek tagjai már évek óta itt dolgoznak, a megüresedı állásokat 

viszont többnyire ismerısök töltik be.  

„És ami egyébként még nagyon jellemzı itt erre a szezonális munkára – maradjunk itt a román 
állampolgároknál, hiszen ık vannak legtöbben –, ık minden évben visszajönnek, ıket minden évben várják. 
Van, amikor bıvül a kör és a munkavállalók egy része lecserélıdik ilyen-olyan oknál fogva, de mind az 
ismeretségi körbıl. … A munkavállalókra jellemzı, hogy jönnek pl. Barót, Kézdivásárhely környékérıl, vagy 
jönnek innen Nagyszalonta, Arad környékérıl, és akkor hozza mindig a barátját, és onnan cserélıdnek mindig. 
Egy összeszokott kis csoport. … Most már nem látjuk a neveket, de tavaly még láttuk, mikor iktattuk be a 
kérelmeket, hogy ezek az emberek évrıl-évre jönnek át, már ismerjük ıket névrıl, meg a céget is. És akkor 
látjuk, hogy ugyanazok, hogy most eggyel többen vannak, öten jöttek át, nem négyen; de látjuk, hogy az anyuka 
ugyanaz, mert hozta már a két testvért, és most jött a harmadik is…”86 

Az esettanulmány-helyszínként szereplı másik három vállalat – az eltérı ágazati profilból 

adódóan – már más munkaerı-toborzási gyakorlatot folytat. Az orosházi Linamar gépgyár 

egyértelmően az álláshirdetéseket részesíti elınyben. Nincs külön stratégiája a külföldi 

munkavállalók alkalmazására, az itt dolgozó román állampolgárok esetlegesen, 

szakképzettségük okán kerültek ide, bár az interjúk során többen mondták, hogy itteni 

munkavállalásukban szerepet játszottak a személyes kapcsolatok, ismeretségek, mint ahányan 

az álláshirdetéseket említették. A biatorbágyi Alpine – mivel tömegesen volt szüksége 

romániai munkavállalókra – egy fejvadász céget bízott meg a munkaerı-toborzással.87 Ez 

erdélyi hirdetési kampány segítségével történt meg, vagyis az elsı munkavállalói csoport 

kizárólag hirdetés útján került a céghez; más kérdés persze, hogy a hirdetésre való 

jelentkezésben milyen szerepet játszhattak a potenciális munkavállalók között fennálló 

személyes kapcsolatok. A lekérdezésünk idején itt dolgozó munkások közül már 

                                                 
86 Részlet a Martinné Debreczeni Annával Békéscsabán, 2009. április 3-án készült interjúból.  
87 A külföldi munkavállalókra vonatkozó engedélyezési eljárás lebonyolítását azóta is kiszervezik, ık maguk 
nem bajlódnak az adminisztrációval.  
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ugyanannyian állították, hogy ismerısöktıl hallottak errıl az álláslehetıségrıl, mint ahányan 

hirdetés útján fedezték fel maguknak a céget, vagyis a folyamatos mőködés során fellépı 

munkaerı-fluktuációban egyre jelentısebb szerepet játszanak a személyes kapcsolatok, 

ismeretségek. A csengeri Szamos Kft. mindezektıl eltérıen – munkaerıhiány okán – a 

Szatmárnémetiben bezárt cipıgyár munkásait kereste meg munkaközvetítı útján, hogy 

dolgozzanak inkább a határ magyarországi oldalán; az akkor felvett munkások 80%-a ma is itt 

dolgozik, vagyis alacsony a fluktuáció.  

E felvázolt cégtörténeteknek megfelelıen az esettanulmány-helyszíneken megkérdezett 92 

munkavállaló között is abszolút többségben vannak azok, akik jelenlegi állásukról 

ismerısöktıl értesültek, de majd’ minden harmadik munkavállaló nyilatkozott úgy: hirdetés 

útján jutott tudomására az adott munkalehetıség (3.20. ábra). Az cégek kiválasztása a 

lekérdezés során és azok sajátos jellemzıi azonban erısen befolyásolhatták a kialakult képet. 

Mivel a teljes, román állampolgárokat (is) foglalkoztató vállalati populáció jellemzıirıl nincs 

átfogó képünk, nem tudhatjuk, hogy a hat, esettanulmány készítésére kiválasztott cég 

mennyiben reprezentálja a teljes eloszlást.  
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3.20. ábra: Hogy szerzett tudomást a munkalehetıségrıl? A vállalati esettanulmány-
helyszíneken felvett kérdıívek eloszlása 
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3.21. ábra: Hogy szerzett tudomást a munkalehetıségrıl? A buszfigyelések során felvett 
kérdıívek eloszlása 
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Éppen ezért ebben a kérdésben a buszfigyelések során felvett 80 kérdıívet kontroll-

csoportként használjuk. E munkafázisban ugyanis a munkavállalók megkeresése véletlen-

szerő volt és nem valószínő, hogy közülük akár csak két személy is ugyanazon a 
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munkahelyen dolgozna, vagyis sokkal nagyobb a lehetséges munkahely-típusok szórása, mint 

mikor csak hat céget kerestünk fel. Az ı válaszaik eloszlása a sok különbözı munkahely 

ellenére megerısíti a fenti eredményeket: ebben az almintában a munkavállalók fele állította 

azt, hogy ismerısöktıl értesült az adott munkalehetıségrıl, míg 40%-uk hirdetés útján került 

a munkahelyére (3.21. ábra). A két alminta között tehát van egy kb. tíz százalékpontnyi 

eltolódás a hirdetések útján történı munkakeresés javára: a buszfigyeléses almintában 

ennyivel gyakoribb, hogy a válaszadók hirdetés útján, és ennyivel ritkább, hogy ismerısök 

által szereztek tudomást az adott álláslehetıségrıl. Ez a differencia egyértelmően a 

munkavállalók iskolázottságára vezethetı vissza és a betöltött állások minıségével, a 

munkakörök speciális jellemzıivel függ össze. Már utaltunk rá, hogy az ÁFSZ regisztrációs 

adatbázisából nyert eloszláshoz képest az általunk megkérdezett 172 munkavállaló átlagosan 

magasabban kvalifikált, ezen belül is különösen igaz ez a buszfigyelések során felvett 

kérdıívekre. Jól jelzi ezt az, hogy 15 egyetemi oklevéllel rendelkezı személy szerepel a teljes 

mintában, közülük 13-mal a buszfigyelések során találkoztunk; ugyanez az arány a fıiskolát 

végzettek körében 7 a 11-bıl (lásd még: 3.35. táblázat). Márpedig e két iskolázottsági 

kategóriában az az általánosan jellemzı, hogy a munkavállalók hirdetések útján értesülnek az 

álláslehetıségekrıl (3.36. táblázat).  

3.36. táblázat: A munkalehetıségrıl való értesülés módja iskolázottsági szintenként88 

 
8. ált.-nál 
kevesebb 

általános 
iskola 

szakiskola érettségi fıiskola egyetem összesen 

Hirdetés útján 0 3 17 14 8 12 54 
Ismerısöktıl 9 17 41 21 3 2 93 
Fejvadász/munkaközvetítı útján 0 0 0 3 0 0 3 
Közvetlenül a munkáltató kereste 
meg 

1 0 1 1 0 1 4 

Rendszeresen dolgozik ennél a 
cégnél 

1 1 1 1 0 0 4 

Egyéb 0 1 2 7 0 0 10 

összesen 11 22 62 44 11 15 168 

Az ok persze nem maga az iskolázottsági szint, hanem az ennek segítségével betöltött 

munkakörök tulajdonságaiban rejlik. A mintában szereplı egyetemi végzettségőek 

mindegyike és a fıiskolai diplomásoknak is a többsége ugyanis szellemi munkakörben 

dolgozik. Néhány kérdıíven a konkrét munkakör megnevezése is szerepel: több 

informatikussal (programozó, webfejlesztı, rendszergazda) is találkoztunk, de van köztük 

orvos, állatorvos, tanítónı és közgazdász is. Ezek mindegyike egyedi álláslehetıség, 

nyilvánvalóan nem tömeges foglalkoztatásról és különösen nem román állampolgárok egy 
                                                 
88 Három munkavállaló „egyéb” iskolai végzettséget jelölt meg, egy fı pedig értékelhetetlen választ adott, ezért 
csak 168 kérdıív adatai szerepelnek a táblázatban. 
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helyen és egy idıben történı tömeges foglalkoztatásáról van szó. Ezeknél az állásoknál 

minden bizonnyal nem tesznek különbséget magyar és román (vagy egyéb) állampolgár 

között: akinek megvan a megfelelı végzettsége és szaktudása, az versenyben a többi 

munkavállalóval, elnyerheti az adott állást. Kérdıíveink szerint a szellemi munkakörök közel 

2/3-áról hirdetés útján értesülnek a munkavállalók; ahol ez nem így van, ott többnyire 

alacsonyabb státuszú, érettségivel betölthetı szellemi munkakörrıl (pl. asszisztens, 

üzletvezetı) van szó. A szakképesítést igénylı fizikai munkáknál már megfordul ez az arány 

és döntı szerepbe jutnak a személyes ismeretségek, ami a szakképesítést nem igénylı 

munkakörökben még fokozottabban igaz (3.37. táblázat). Ezek az arányok továbbá akkor is 

helytállók, ha csak a buszfigyeléses kérdıíveket vesszük számba, tehát nincs lényegi 

különbség a két alminta között, megfigyeléseinket általános érvényőnek tekinthetjük. A 

munkalehetıségekrıl szóló információk személyes ismeretségek útján történı terjedése 

és a munkaerı-toborzás e közvetett módja a legjellemzıbb a romániai munkavállalók 

körében, ennek oka azonban az, hogy – amint azt a 3.1. fejezetben kifejtettük – 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. Ezeket az eredményeinket a 3.4. 

fejezetben részletezendı vállalati felmérés tapasztalatai is alátámasztják. 

3.37. táblázat: A munkalehetıségrıl való értesülés módja a munkakör jellege szerint 

 
szellemi 

szakképesítést 
igénylı fizikai 

szakképesítést nem 
igénylı fizikai 

összesen 

Hirdetés útján 31 8 16 55 
Ismerısöktıl 13 23 57 93 
Fejvadász/munkaközvetítı útján 1 1 1 3 
Közvetlenül a munkáltató kereste meg 2 0 2 4 
Rendszeresen dolgozik ennél a cégnél 1 1 2 4 
Egyéb 4 4 2 10 

összesen 52 37 80 169 

Kutatásunk egyik hipotézise szerint a romániai munkavállalók motivációjuk, életmódjuk 

alapján alapvetıen vendégmunkások, s ezzel jobban hasonlítanak a többi Romániából 

külföldön munkát vállalóra, mint magyarországi munkatársaikra. Ha csak a lakhatási 

körülményekrıl vagy a többnyire személyes kapcsolatok útján terjedı munkavállalási 

lehetıségekrıl írtakra gondolunk vissza, valóban kirajzolódni látszik egy alapvetıen 

vendégmunkásként definiálható munkavállalói csoport. Az ide sorolható dolgozók fizikai 

munkát végeznek, kevésbé iskolázottak, és megjelenésük például a mezıgazdaság 

szezonálisan aktív szektorában teljesen általános. De markánsan jelen van már egy olyan 
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csoport is, amelyik letelepedett Magyarországon, többé-kevésbé integrálódott környezetébe, 

és gyakorlatilag normál belföldi munkavállalóként viselkedik, csak épp (még) román 

állampolgár. E témakört boncolgatjuk tovább kérdıívünk utolsó, többnyire a migrációval 

kapcsolatos kérdéseinek elemzésével.  

Mint a 2.7. fejezetben írtuk, az Európai Unióban mintegy két millió román állampolgár 

dolgozhat külföldön, túlnyomó többségük Spanyolországban és Olaszországban. Általában a 

román állampolgároknak, s értsük itt most ez alatt a román ajkú munkavállalókat, nem 

célországa Magyarország, a nálunk legálisan dolgozó néhány tízezer fı eltörpül a teljes román 

migráns áradaton belül. Láttuk azt is, hogy 2003-2007 között a román munkaképes lakosság 

2,5%-a vándorolt az Európai Unió többi tagországába. Vajon az erdélyi magyarok kevésbé 

hajlandók külföldön munkát vállalni, mint a román nemzetiségő román állampolgárok? Igen 

is, meg nem is. Azt már tudjuk, hogy a Magyarországon dolgozó román állampolgárok 

túlnyomó többsége magyar nemzetiségő, számukat a legális szférában talán negyvenezer fıre 

tehetjük. Ha a teljes erdélyi magyar populációt – nagyon durván – kétmillió fıre becsüljük, 

úgy a munkaképes korú lakosság arányában a 2,5%-os szint bizonyosan teljesül. Vagyis 

amilyen arányban külföldön dolgoznak Románia munkaképes lakosai, legalább olyan 

arányban dolgoznak Magyarországon Románia magyar nemzetiségő munkaképes 

lakosai. Ez lehet tömör válaszunk „igen” része. A „nem” abból adódik, hogy az erdélyi 

magyarok Magyarországon vállalnak legszívesebben munkát, ahogy ezt az alábbiakban be is 

bizonyítjuk. Magyarország viszont számukra csak jogilag külföld, hiszen ık maguk is a 

magyar nemzet részei: nyelvükben és kultúrájukban ide tartoznak. Számukra Magyarországon 

munkát vállalni közel sem akkora lépés, mint ha legalább egy kicsivel nyugatabbra mennének 

és Ausztriában, Németországban, Svájcban vagy egyéb államokban keresnének munkát, 

illetve nem akkora lépés, mint egy románnak elmenni Spanyolországba. 

A megkérdezett 172 munkavállaló 2/3-a korábban még soha sem dolgozott külföldön, még 

Magyarországon sem, és mindössze 14 fı állította magáról, hogy már legalább egyszer 

dolgozott Románián és Magyarországon kívül más országban89 is (3.22. ábra). İk az átlagnál 

kissé magasabban iskolázott személyek, akiknek egy része vissza is akar menni „nyugatra”, 

egy részük viszont már végleg letelepedne Magyarországon vagy visszamenne Erdélybe, ha 

kapna ott megfelelı munkát.  

                                                 
89 Közülük a legtöbben Ausztriát és Németországot említették. 
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Bár az elemszám igen alacsony, talán érdekes összefüggésre világít rá, hogy az a 29 fı (a 

teljes minta 17%-a, lásd a 3.22. ábrán), aki többször is dolgozott már, de csak 

Magyarországon, túlnyomó többségében (24 fı) szakmunkás vagy annál is alacsonyabb 

végzettségő, jellemzıen szakképesítést nem igénylı fizikai munkát végzı személy. A Bács-

Zöldért és a Spárga Plusz több munkavállalója tartozik ide; a vállalati esettanulmányok során 

e cégeknél már kiemeltük, hogy munkavállalóik egy része rendszeresen visszajár a szezonális 

munkák idején, a Martinné Debreczeni Annával készült interjú pedig általánosságban is 

megerısítette az ilyen típusú munkavállalás (elsısorban alföldi) jelenlétét. Az orosházi 

Linamartól is szerepel itt két fı; esetükben azt érdemes kiemelni, hogy mindketten le akarnak 

telepedni Magyarországon és magyar állampolgárok akarnak lenni. E gépgyár alkalmazottai 

között általában is hasonló jelenségekkel találkoztunk, mint láttuk a 3.2. fejezetben; a 

magasabb (szak)képzettséget igénylı, folyamatos munka, ahol a romániai munkavállalónak 

adott esetben van lehetısége karriert építeni, megteremti a lehetıséget a letelepedésre, a 

Magyarországon való végleges beilleszkedésre.  

3.22. ábra: Dolgozott-e már korábban is külföldön? 

65%

17%

10%

6% 2%

Nem, még soha

Igen, többször is, de csak
Magyarországon

Igen, egyszer, Magyarországon

Igen, többször is,
Magyarországon kívül is

Igen, egyszer, de nem
Magyarországon

 

E kérdéshez annyi kiegészítést még mindenképpen tenni kell, hogy azok közül, akik korábban 

még sohasem dolgoztak külföldön, elképzelhetı, hogy számosan vannak olyanok, akik már 

évek óta Magyarországon élnek és dolgoznak. Vagyis a munkavállalási hajlandóságot és a 

munkavállalás idejét tekintve nem feltétlenül van különbség e csoport és azok között, akik 
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egyszer vagy többször már dolgoztak Magyarországon, de más külföldi országban még nem. 

Ez utóbbiak, mint láttuk, részben szezonmunkások, tehát nekik minden év egy újabb külföldi 

munkavállalást hoz. 

3.23. ábra: Az elmúlt öt évben hol vállalt munkát? 

62%

34%

4%

0%

0%

Csak Magyarországon

Hazájában és Magyarországon

Egyéb

Hazájában nem, de
Magyarországon kívül egyéb
országban is

Hazájában is, Magyarországon is,
valamint egyéb
országban/országokban is

 

Hogy árnyaljuk egy kissé e fenti kérdést, kizárólag a vállalati esettanulmány-helyszíneken 

megkérdeztük interjúalanyainkat, hogy az elmúlt öt évben mely országban, országokban 

dolgoztak; kíváncsiak voltunk, hogy mennyiben kizárólagos életükben a magyarországi 

munkavállalás. 88 értékelhetı választ kaptunk, melyek közel 2/3-a (3.23. ábra) arról szólt, 

hogy az adott munkavállaló az elmúlt öt évben csak Magyarországon vállalt munkát (tehát 

Romániában sem). Ez az 55 személy az elızı kérdésre vagy azt válaszolta, hogy a mostani az 

elsı külföldi állása, vagy azt, hogy egyszer, illetve többször már dolgozott Magyarországon. 

További 1/3-uk Romániában is vállalt állást az elmúlt öt évben. Ez utóbbiak túlnyomó 

többsége ma biatorbágyi munkás, illetve a kiskunfélegyházi húsüzem dolgozóinak nagy része 

is ide tartozik. Ez egyben azt is jelenti, hogy a vállalati esettanulmány-helyszínek között 

szereplı két mezıgazdasági vállalat szezonmunkásainak majd’ mindegyike csak 

magyarországi munkavállalásról számolt be, vagyis a szezonon kívül (télen) ık Erdélyben 

nem helyezkednek el. A Spárga Plusznál el is hangzott egy utalás erre vonatkozóan (lásd 3.2. 

fejezet): „Azért jönnek, hogy dolgozzanak, a munkaidıt valóban kemény munkával töltik, 
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jobban megbecsülik az itt kapott, az otthonihoz képest magasnak mondható bért. Úgy vannak 

vele, hogy majd otthon, a téli idıszakban kipihenik magukat”.  

E fenti két kérdés alapján világosan látszik, hogy 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. Rákérdeztünk mind 

a 172 válaszadónál e speciális kötıdés okaira; itt több tényezıt is megjelölhettek 

interjúalanyaink, úgyhogy összesen 227 említést tudtunk feldolgozni. Nem meglepı módon 

ezek 2/5-e a magyar nyelv ismeretérıl szól, vagyis a „Miért Magyarországon vállalt munkát?” 

kérdésre ez a leggyakoribb válasz (3.24. ábra). A földrajzi közelség szerepe közel ilyen 

fontosnak bizonyult, mint ahogy a személyes kapcsolatok hatása sem elhanyagolható90. Az 

esetlegesen kedvezıbb bérek és munkakörülmények migrációs hatása ellenben minimális. Ez 

összességében azt jelenti, hogy leginkább az erdélyi munkanélküliség elıl jönnek át 

Magyarországra dolgozni; a magyar munkaerıpiac a nyelvismeret okán kedvezıbb 

feltételeket kínál számukra, mintha Románia románok lakta vidékein keresnének munkát. 

3.24. ábra: Miért Magyarországon vállalat munkát? 

40%

31%

15%

7%
4% 3% Nyelvismereti okokból

A földrajzi közelség miatt

Az ismerısei/barátai/családtagjai
is itt dolgoznak

Egyéb

Kedvezıbbek a bérek

Kedvezıbbek a munkavégzés
feltételei

 

                                                 
90 Az „egyéb” válaszok egy része is végsı soron személyes kapcsolatokat sorol fel („itt tanul a barátom”), de 
megjelent a továbbtanulási szándék is vagy épp az, hogy valaki az egyetem mellett dolgozik.  
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A fenti válaszok ellenére két rövid kérdés segítségével tovább boncolgattuk a bérek, vagy 

inkább a bérekkel való elégedettség kérdését. Tökéletesen szubjektív minısítések mentén arra 

voltunk kíváncsiak, hogy érzékelnek-e a munkavállalók bérfeszültséget a román és a magyar 

munkaerıpiac között. Mikor konkrétan rákérdeztünk, hogy mire elég a Magyarországon 

keresett bér, és mire lenne elég a hasonló munkakörben Romániában keresett bér, bizony 

szignifikáns megítélésbeli különbséget tapasztaltunk. Magyarországi keresetébıl a válaszadó 

171 munkavállaló fele még valamennyit meg is tud takarítani; mindössze öten – köztük négy 

biatorbágyi munkás – mondták azt, hogy még a megélhetésre sem elég a fizetésük (3.25. 

ábra). Ez a néhány fı emellett azt is gondolja, hogy Romániában jobban kijönne a fizetésébıl, 

ami valószínőleg a Budapest környéki relatíve magas megélhetési költségekre történı 

utalásként értelmezhetı.  

3.25. ábra: Mire elég a Magyarországon keresett bér? 

54%

43%

3%

Elég a megélhetésre, és még meg is
tud takarítani belıle

Csak a megélhetésre elég

Még a megélhetésre sem elég

 

Ha Romániában dolgozna hasonló munkakörben, már csak minden ötödik munkavállaló 

gondolja úgy, hogy még megtakarításai is keletkeznének (3.26. ábra). İk egyébként – két fı 

kivételével – ugyanazok, akik mai keresetükrıl is hasonlóan vélekedtek. E 30 munkavállaló 

közül 12 valamiféle szellemi munkakörben dolgozik; a hat vállalati esettanulmány-helyszín 

közül csengeri, orosházi és biatorbágyi munkásoktól, vagyis a három ipari cég dolgozóitól 

kaptunk ilyen véleményt. Ezek szerint a munkavállalók inkább szellemi tevékenységek és 

ipari munkakörök esetén látnak esélyt arra, hogy Romániában is viszonylag jól megfizetnék a 
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munkájukat. Válaszadóink 2/3-a szerint a Romániában keresett bér csak a megélhetésre lenne 

elég, és megjelenik egy markáns, 10% feletti véleménytömeg is, miszerint az otthoni 

fizetésekbıl még megélni sem lehetne. Hogy mennyire szubjektív értékítéletrıl van itt szó, azt 

jól jelzi, hogy ez utóbbi csoport tagjai is inkább az ipari cégek dolgozói közül kerülnek ki. 

Mindenesetre elgondolkodtató – és további vizsgálatokat igényelne –, hogy a 

bérvárakozásokat és az életszínvonalat tekintve milyen határozott negatív irányú vélemény-

eltolódás tapasztalható Románia irányába. Mindezt úgy, hogy – mint láttuk – a nyelvismeret, 

a földrajzi közelség és a személyes kapcsolatok mellett a magyarországi munkavállalás 

motivációi között eltörpül a jobb kereseti lehetıségek szerepe.  

3.26. ábra: Otthon hasonló munkakörben mennyit keresne? 

21%

67%

12%

Elég lenne a megélhetésre, és még
meg is tudna takarítani belıle

Csak a megélhetésre lenne elég

Még a megélhetésre sem lenne elég
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3.27. ábra: Érték-e Önt hátrányok állampolgársága miatt? 

64%
14%

4%

17%

1%

Egyáltalán nem

Igen, a bérezés terén

Igen, a munkakörülmények terén

Igen, néhány egyéb esetben

Igen, rendszeresen hátrányt
szenved

 

Kutatásaink alapfeltevései között az szerepelt, hogy a román állampolgárok bérei, szociális 

juttatásai elmaradnak a magyarországiakétól. Ezt a kérdést objektíve nem tudjuk vizsgálni; 

annyi bizonyos, hogy a magyar törvények értelmében azonos munkáért azonos bér jár a 

külföldi munkavállalóknak is. Általános értelemben kérdeztük meg interjúalanyainkat, hogy 

érték-e ıket hátrányok állampolgárságuk miatt, mely kérdésre 2/3-uk nemmel válaszolt (3.27. 

ábra). Emellett megjelenik egy 14%-nyi olyan vélemény is, amelyik a bérezés terén 

elszenvedett hátrányokról szól; hogy ezek konkrétan miféle hátrányok, azt nem tudjuk. Az 

„igen, néhány egyéb esetben” kategória válaszai is részben a bérezéssel kapcsolatos 

sérelmeket említenek; néhány kérdıív tartalmaz ide vonatkozó magyarázatokat is, ezekbıl 

nagy vonalakban általános munkavállalói panaszok olvashatók ki: kevés a bér, fizethetne 

többet is a munkaadó. Ily módon némi távolságtartással kezeljük azokat a válaszokat is, 

amelyek összefüggésbe hozzák az állampolgárságot és a bérezés terén elszenvedett 

(szubjektíven megítélt) hátrányokat. Már csak azért is, mert amikor arról érdeklıdtünk, hogy 

elégedettek-e munkavállalásuk körülményeivel, a megkérdezettek majd’ mindegyike igennel 

válaszolt (3.28. ábra). Márpedig ez nyilván nem így lett volna, ha a fenti kérdésnél érintett kb. 

20%-nyi válaszadó bérezéssel kapcsolatos problémái valóban olyan jellegőek lennének, hogy 

azonos munkáért ık kevesebb fizetést kapnak, mint a magyar állampolgárok. A 28 

megkérdezett magyar állampolgár is alapvetıen azt a véleményt fogalmazta meg, hogy az 
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erdélyiek nemigen szoktak panaszkodni munkavállalási körülményeikre, s egyébként is: ık 

szívesen dolgoznak együtt velük. 

3.28. ábra: Elégedett-e Ön magyarországi munkavállalásának körülményeivel? 

52%

40%

7% 1%

Teljes mértékben

Alapvetıen igen

Alapvetıen nem

Egyáltalán nem

 

E fejezet zárásaként a mintában szereplı román állampolgárok lehetséges jövıképeit vázoljuk 

fel, ami a külföldi munkavállalást illeti. A leghatározottabban megjelenı szándék a 

Magyarországra való áttelepülés, mégpedig a magyar állampolgárság felvételével (3.29. ábra). 

Az áttelepülni szándékozó 71 erdélyi magyar közül mindössze öten nem tudták, hogy 

felvennék-e az állampolgárságot, illetve mondtak határozott nemet erre a lehetıségre, a 

többiek teljes mértékben Magyarországon képzelik el jövıjüket. E csoport iskolai végzettsége 

az átlagnál jóval magasabb: e 71 fı több mint fele legalább érettségivel rendelkezik, de a 

teljes mintában szereplı egyetemi végzettségő munkavállalók – két kivétellel – mindannyian 

az áttelepülés mellett döntöttek. Ennek megfelelıen e csoport fele szellemi munkakörben 

dolgozik, míg egy másik markáns részük éppen hogy szakképesítést nem igénylı munkát 

végez, vagyis épp a másik végletet képviseli. Akik már Magyarországon saját házzal, lakással 

rendelkeznek, kivétel nélkül itt is akarnak maradni és magyar állampolgárok akarnak lenni, de 

a belsı kérdéseink között van még egy jó indikátora az áttelepülési szándéknak: hogy kezeli a 

munkavállaló a megtakarításait. Itt alapvetıen két válaszlehetıséget ajánlottunk fel: 

hazautalja, vagy Magyarországon fekteti be. Aki ez utóbbit jelölte meg, ott szinte 

determinisztikus volt a jövıbeli tervekre vonatkozó válasz: át is akar települni. Az összes 
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többi esetben a hazautalások domináltak, vagyis a megtakarítások kezelése tágabb értelemben 

is a jövıbeli szándékok jó indikátora: a hazautalás azt valószínősíti, hogy az adott 

munkavállaló nem kíván áttelepülni Magyarországra.  

3.29. ábra: Mik a jövıbeli tervei a külföldi munkavállalással kapcsolatban? 

42%

20%

19%

18%

1% Át kíván települni Magyarországra

Hosszú távon a hazájában szeretne
élni, dolgozni; ha megtalálja otthon
a boldogulását, nem vállal többé
külföldi munkát

Hosszú távon a hazájában szeretne
élni, dolgozni, de nem zárkózik el
attól, hogy idınként újra külföldön
vállaljon munkát

A továbbiakban (is) rendszeresen
kíván munkát vállalni
Magyarországon

Át kíván települni egyéb országba

 

A jövıbeli tervekkel kapcsolatban még két eredményt tartunk fontosnak kiemelni. Egyrészt 

azok a fıleg mezıgazdasági szezonmunkások, akik már évek óta átjárnak Magyarországra 

dolgozni, arról számoltak be, hogy folytatni kívánják ezt a gyakorlatot, vagyis továbbra is 

rendszeresen szeretnének Magyarországon munkát vállalni. Emellett egy viszonylag magasan 

iskolázott, 17 fınyi munkavállalói csoport viszonylag konkrét nyugat- és dél-európai 

munkavállalási tervekrıl számolt be; legtöbbjük célpontja Németország. 
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3.4. ROMÁNIAI MUNKAVÁLLALÓK A MUNKAADÓK SZEMSZÖGÉBİL 

NÉMETH NÁNDOR 

 

Kutatási koncepciónk részét képezte egy olyan önálló adatfelvétel is91, mely során meg 

akartuk ismerni a román állampolgárokat foglalkoztató munkaadók e munkavállalókkal 

kapcsolatos elvárásait, motivációit, róluk alkotott véleményét, a velük való 

elégedettség/elégedetlenség szintjét. Vállalati kérdıíves felmérésünk a kutatás induló 

hipotézisei közül többet is érint: a romániai munkavállalók 

- azokat a munkaköröket töltik be, ahol a magyarországi munkapiacon munkaerıhiány 

van; 

- béreik, szociális juttatásaik elmaradnak a magyarországiakétól; 

- elsısorban magyar nemzetiségőek, de legalábbis magas szinten beszélik a magyar 

nyelvet; 

- Magyarországra érkezésükben a gyenge kötéseknek (Granovetter) van kiemelt 

szerepe: csoportosan érkeznek, illetve egyikük hozza a másikat (településrıl, baráti, 

családi kapcsolatok révén). 

Adatfelvételünket háromféle vállalati csoportra dolgoztuk ki, nem rendelkezvén pontos 

címlistával a román állampolgárságú munkavállalókat foglalkoztató cégekrıl.92 Az elsı 

csoportot azok a vállalkozások alkotják, amelyek a lekérdezés pillanatában is foglalkoztattak 

román állampolgárságú munkavállalót: kérdıívünket alapvetıen erre a populációra dolgoztuk 

ki. Mivel az ÁFSZ munkavállalói regisztrációs adatbázisából mindössze a munkavégzés 

helyszínét (település) és a munkaadó fı TEÁOR-kódját tudtuk azonosítani, e két információ 

alapján kellett – a lekérdezéssel megbízott Forsense Kft. cégregiszterét használva – címlistát 

generálnunk. Ez úgy zajlott, hogy kiválasztottunk egy olyan települést, ahol az ÁFSZ 

regisztrációs adatbázisa szerint dolgozik román állampolgárságú munkavállaló, megnéztük a 

                                                 
91 Telefonon lebonyolított kérdıíves lekérdezés 2009. február 23. és március 6. között, amellyel a Forsense 
közvélemény-kutató céget bíztuk meg. A kérdıívet lásd: 5. sz. melléklet 
92 A kutatási koncepció kialakításakor ezt a munkaszakaszt annak reményében terveztük meg, hogy a romániai 
munkavállalókat regisztráló ÁFSZ-adatbázisból ha nem is jutunk közvetlenül pontos címlistához, de legalább 
arra lehetıségünk nyílik, hogy közvetett információk alapján azonosítsunk annyi vállalkozást, ami 200 teljesült 
lekérdezéshez már elegendı populáció. Ez a várakozásunk nem teljesült.  
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munkáltató TEÁOR-kódját, majd a Forsense Kft. adatbázisából kiemeltük az összes olyan 

vállalkozás telefonszámát, amelyik az adott településen az adott TEÁOR-kód alatt mőködik. 

Ez településenként általában több címet is eredményezett, amelyek közül mi csak azt az egy 

céget kerestük, ahol van romániai munkavállaló. Ez a módszer rengeteg téves hívással járt, 

nem is beszélve arról, hogy ha meg is találtuk a keresett céget, még egyáltalán nem volt 

biztos, hogy a vezetıség hajlandó is válaszolni kérdéseinkre. E feltételek mellett Budapest 

eleve kiesett a felmérhetı települések közül; habár a munkaadók adatai kerület-szinten álltak 

rendelkezésünkre, egy-egy TEÁOR-kódhoz még egy-egy kerületen belül is olyan sok vállalat 

tartozott, ami eleve értelmetlenné tette hívások indítását. Az ország fıvároson kívüli területeit 

érintı lekérdezésünket földrajzilag elsı körben a két alföldi régióra szőkítettük le, amihez a 

második körben hozzávettük Pest megyét. Mivel a teljesült kérdıívek száma még ekkor sem 

érte el a várt mennyiséget, harmadik körben bevontuk a lekérdezésbe az ország további teljes 

területét is.93 A háromezer tételt meghaladó címlista – több körben, a technikai okokból 

sikertelen hívások többszöri, az elsıdleges kapcsolatfelvételig történı ismétlése után – végül 

102 darab teljesült kérdıívet eredményezett a vállalatok elsı csoportjában. Mivel – mint fent 

láttuk – címlistánk alkalmatlan volt arra, hogy megmondjuk: a rajta szereplı cég ténylegesen 

alkalmaz-e román állampolgárt, kialakítottuk a megkérdezett vállalatok második csoportját, 

ahová azok a cégek kerültek, amelyek a lekérdezés pillanatában nem, de az elmúlt két-három 

évben alkalmaztak romániai munkavállalót. Számukra kissé átalakítottuk (a szituációhoz 

igazítottuk) kérdıívünket; a kérdések többsége megmaradt az eredeti, az elsı vállalati 

csoportnál használt kérdıívrıl, ám e második csoportnál arra is rákérdeztünk, hogy mi az oka 

annak, hogy most nem alkalmaz romániai munkavállalókat, illetve a jövıben tervezi-e ezt. E 

második csoporthoz tartozó találatok – 24 darab teljesült lekérdezés – véletlenszerőek voltak, 

mint ahogy a harmadik csoporthoz tartozók is. Ez utóbbiba azok a vállalatok kerültek, 

amelyek sem most nem alkalmaznak, sem az elmúlt években nem alkalmaztak romániai 

munkavállalókat, de kifejezték abbéli szándékukat, hogy ezt a jövıben meg fogják tenni, vagy 

legalábbis nem zárkóztak el ettıl a lehetıségtıl. E csoport sztereotípiáinak megismerése 

érdekében körükben is lefuttattunk egy rövid kérdıívet, amire végül 21 cég válaszolt. 

Összesen tehát 147 kitöltött kérdıívet tudunk elemezni, amelyek közül a fent idézett 

hipotézisekre az elsı és a második vállalati csoporthoz tartozó 126 kérdıív válaszol 

leginkább. Röviden összefoglalva a három vállalatcsoport alaptulajdonságait: 

                                                 
93 Egyedül tehát Budapesten nem folytattunk kérdıíves vizsgálatokat, az ország fıvároson kívüli teljes területén 
viszont igen.  
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1. a lekérdezés pillanatában van romániai munkavállalójuk; 102 darab teljesült kérdıív; 

2. a lekérdezés pillanatában nincs romániai munkavállalójuk, de az elmúlt két-három 

évben volt; 24 darab teljesült kérdıív; 

3. nincs és nem is volt romániai munkavállalójuk, de várhatóan lesz; 21 darab teljesült 

rövid kérdıív. 

3.30. ábra: A teljesült lekérdezések földrajzi eloszlása 

A választ adó cégek elhelyezkedése
1. csoport   (57)
2. csoport   (7)
3. csoport   (5)
több csoport  (17)

 

A munkáltatói mintát adó 147 kérdıív 86 településrıl származik; ebbıl 81 olyan van, ahol 

találtunk az elsı és/vagy a második vállalati csoportba tartozó céget (is), vagyis olyan 

vállalkozást, ahol vagy volt, vagy jelenleg is van romániai munkavállaló (3.30. ábra). Habár 

az ÁFSZ regisztrációs adatbázisa a munkavállalók adatai között rögzíti a munkáltató 

adószámát is94, vagyis elvileg pontosan lehetne tudni, hány cég alkalmaz román 

állampolgárokat egy adott idıpontban, az ÁFSZ saját honlapján közölt és minden 

mellékletével külön is a rendelkezésünkre bocsátott összesítı adattáblái egyetlen évre sem 

tartalmaznak ilyen információt. Következésképpen nem tudjuk megmondani, hogy a 

                                                 
94 Ezt a változót adatvédelmi okokból nem bocsátották kutatócsoportunk rendelkezésére. 
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kérdıívünkre válaszoló munkáltatók földrajzi eloszlásukban, illetve a statisztikai állományi 

létszámukat tekintve mennyiben reprezentálják a teljes, román állampolgárokat foglalkoztató 

vállalati populációt.  

Azt az ÁFSZ összesítéseibıl, illetve a regisztrációs adatbázis feldolgozása révén saját 

számításainkból tudjuk, hogy összességében a külföldi munkavállalók több mint 60%-a a 

közép-magyarországi régióban dolgozott minden vizsgálható évben; a román állampolgárok 

esetében Budapest és Pest megye részesedése a foglalkoztatásból még ennél is magasabb, – 

elsısorban a fıváros súlyának köszönhetıen – meghaladja a 80%-ot. Ehhez képest 

Budapesten egyetlen egy kérdıívet tudtunk felvenni, viszont Pest megyébıl származik 

kérdıíveink 56%-a (83 db). Ezzel a közép-magyarországi régió lényegében megfelelıen 

reprezentált az adatfelvételben. A Dél-Alföld részesedése emellett 20% (30 db), ami 

nagyjából megfelelhet e régió foglalkoztatási súlyának, bár az biztosan nem éri el a 20%-ot. A 

többi kérdıív fele a Közép-Dunántúlon realizálódott, míg a további négy régió mindössze 

néhány esetszámmal képviselteti magát a mintában. Szıdliget, Tápiószecsı, Üröm, 

Hajdúsámson és Veszprém az az öt település, ahonnét csak a harmadik kategóriába sorolt 

kérdıív érkezett be, vagyis a megkérdezett cég nem foglalkoztat és nem is foglalkoztatott 

román állampolgárokat, de a jövıben erre vélhetıen sor fog kerülni. Ezzel a vállalatcsoporttal 

s a hozzájuk tartozó 21 kérdıívvel a fejezet végén külön foglalkozunk; az elemzés további 

része ez elsı és a második csoportra vonatkozik, vagyis azokra a cégekre, ahol van vagy volt 

román állampolgárságú munkavállaló. 

Mint fent már utaltunk rá, nem tudjuk, hogy statisztikai állományi létszámukat tekintve 

átlagosan mekkora cégek foglalkoztatják a romániai munkavállalókat. E tekintetben az 

általunk megkérdezett vállalkozások jelentıs szélsıségek között szóródnak. Két cégrıl nem 

tudjuk, hogy hány alkalmazottja van; a másik 124 eset spektruma a ma már csak saját magát 

foglalkoztató, alkalmazott nélküli mikrovállalkozásoktól95 a 4300 fıs esztergomi Suzuki-

gyárig terjed. A mintát a mikro- és kisvállalkozások uralják: a 10 fı alatti cégek részesedése 

32, a 11-50 fı közöttieké pedig 40% (3.31. ábra). Ez abból a szempontból még kedvezı is 

lehet számunkra, elemzık számára, hogy ezeknél a cégméreteknél minden bizonnyal 

közvetlenebb, intenzívebb kapcsolat van a cégvezetés és az alkalmazottak között, így a 

vélemény-kérdésekre árnyaltabb válaszokat képesek adni. A 124 választ adó cég összesen 

több mint 13 ezer alkalmazottról számolt be; ezek 1/3-a az esztergomi Suzuki-gyárban 

                                                 
95 Két olyan vállalkozás, ahol korábban volt romániai alkalmazott, ma nem foglalkoztat senkit.  
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dolgozik. Ezt a céget leszámítva az átlagos vállalatnagyság a mintában 72 fı. Összesen 681 

román állampolgárságú alkalmazott dolgozott az elsı csoportba tartozó vállalatoknál a 

lekérdezés pillanatában96, 1/3-uk (241 fı) a 101-500 fıs kategóriában (3.31. ábra).  

3.31. ábra: A kérdıívre válaszoló cégek fıbb jellemzıi 
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A megkérdezett cégek jellemzıen mindössze egy-két romániai munkavállalót alkalmaztak, 

90%-uknál 10 fı alatt volt ez a létszám. A legnagyobb csoportról, 80 fırıl egy 

dánszentmiklósi 120 fıs cég számolt be, míg további nyolc esetben találtunk 20-70 fıs 

romániai munkavállalói csoportot egy adott munkahelyen. Az még a legkisebb, mindössze 

néhány fıt foglalkoztató cégeknél is csak a legritkább esetben fordul elı, hogy a romániai 

alkalmazottjukon vagy alkalmazottaikon kívül ne foglalkoztatnának legalább egy magyar 

állampolgárt, ennek ellenére bekerült a mintába egy 40 fıs ceglédi vállalat, ahol az összes 

alkalmazott román állampolgár. A második vállalati csoport az elmúlt két-három év 

vonatkozásában 107 romániai alkalmazottról számolt be. Ezek eloszlása az elsı csoportnál 

tapasztaltakhoz hasonló: néhány fı egy-egy munkahelyen; mindössze három cégnél 

számoltak be arról, hogy tíz fınél több romániai munkavállaló dolgozott náluk. 29 cégnél 

találtunk egyéb, nem romániai külföldi munkavállalót vagy munkavállalókat; 25 cég ezek 

közül az elsı, 4 a második csoportba tartozik, vagyis ez utóbbiaknál volt, de most nincs 

                                                 
96 2008 átlagában ez a szám 800 fı, vagyis nincs számottevı eltérés a romániai munkavállalói létszámban 2008. 
és 2009. tavasza között. 
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romániai alkalmazott, van viszont más külföldi. Érdekes módon e négybıl mindössze egy 

árulta el, hogy honnét jöttek e munkavállalók: 30 fı Ukrajnából. Összességében az ukrán 

kapta a legtöbb említést, amikor a román melletti egyéb külföldi alkalmazottak 

állampolgárságáról érdeklıdtünk (14 cég alkalmaz ukrajnaiakat), vagyis a többnemzetiségő 

alkalmazotti állománnyal rendelkezı cégeknél a román állampolgárok mellett leggyakrabban 

ukránokat találunk. Nyolc cégnél tőnnek fel szlovák állampolgárok, mind a magyar-szlovák 

határ közelében lévı településeken. A Suzuki-gyár a 70 romániai munkavállaló mellett még 

1800 egyéb külföldit említett, akik – néhány japán mellett – felvidéki magyarok. E felsorolt 

származási országokon kívül egy-egy cégnél említettek még szerb, koreai, kínai, iráni, görög, 

olasz, nigériai és mongol munkavállalókat. A kérdıívek mögött álló vállalkozások ágazati 

megoszlása viszonylag egyenletes és megfelel a román állampolgárságú munkavállalók 

tevékenységére vonatkozó elızetes várakozásainknak: 38 építıipari, 30 ipari, 22 

mezıgazdasági és szintén 22, az „egyéb szolgáltatások” ágazatához tartozó cég került a 

mintába néhány kis- és nagykereskedelmi, valamint közlekedés-hírközlési vállalat mellett. Az 

e cégek által képviselt teljes alkalmazotti létszám eloszlása viszont igen koncentrált: az ipari 

vállalatok részesedése 70% (9200 fı), még a Suzuki-gyár nélkül is 55%, míg a romániai 

alkalmazottak bı 40%-a is ebben az ágazatban talált munkát. A mintába került nagyobb 

vállalatok többsége valamiféle ipari tevékenységet őz, ezen kívül az építıiparnál és a 

mezıgazdaságnál tőnnek föl több száz fıs cégek, míg egy ilyen nagyvállalat az „egyéb 

szolgáltatásokat” jelölte meg fı tevékenységként. A teljes alkalmazotti létszámból az 

építıipar részesedése 14%, míg a mezıgazdaságé és az egyéb szolgáltatásoké 7-7%. Ha csak 

a romániai munkavállalókat nézzük, az eloszlás és a sorrend is megváltozik a mintában: a 

mezıgazdaság részesedése jelentısebb, mint az építıiparé (3.32. ábra). Az iparban kevésbé, 

de a mezıgazdaságban és az építıiparban számos, mindössze néhány fıt foglalkoztató 

vállalkozás tőnik fel mindamellett, hogy mindegyik ágazatban vannak több tucat, vagy akár 

több száz fıt foglalkoztató cégek is. Ennek annyiban van jelentısége, hogy a mérettıl 

valamennyire függhet maga a tevékenység is és mások lehetnek a romániai alkalmazottakkal 

szembeni elvárások. A nagyobb cégeknél nyilvánvalóan valamiféle üzemben végzendı szalag 

melletti, vagy legalábbis igen mechanikus munkáról lehet szó mind a mezıgazdaságban, mind 

az iparban, míg a kisebb cégeknél, illetve az építıiparnál meg az „egyéb szolgáltatások” 

ágazatban jobban megjelenhet az egyéni kvalitások, a szakértelem és a kreativitás szerepe, 

még ha fizikai munkát is kell végezni. 
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3.32. ábra: A mintában szereplı cégeknél megjelenı romániai alkalmazottak ágazati 
megoszlása 

43%

16%

27%

5%

9%

ipar
építıipar
mezıgazdaság
egyéb szolgáltatások
többi ágazat

 

Már pedig a román állampolgárokat az esetek túlnyomó többségében fizikai munkára 

alkalmazzák, ez derül ki kérdıíveinkbıl. Ez megfelel elızetes várakozásainknak; ha a 2009. 

februárjában érvényben lévı engedélyek eloszlását elemezzük az ÁFSZ regisztrációs 

adatbázisából, láthatjuk, hogy a mintegy hétezer kérelembıl több mint négyezer esetében 

„egyéb segédmunka”, ezer esetében „kézi anyagmozgató, csomagoló” munkaköri megjelölés 

szerepel, de az egyszerő mezıgazdasági és erdészeti munkák, a takarítás, ırzés, konyhai 

kisegítés is további ezer fıt jelent. Csak ez a néhány FEOR-kód kiteszi a teljes munkavállalói 

populáció közel 90%-át. Felmérésünkben mindössze hét cégnél állították azt, hogy a román 

állampolgárok által betöltött munkakörök fıként szellemi tevékenységeket jelentenek. E 

hétbıl is egynél csak voltak, ma nincsenek romániai munkavállalók, két építıipari cég pedig a 

szellemi tevékenységen belül az „építıipari munkás” és a „mezıgazdasági munkás” 

munkaköröket jelölte meg olyan állásként, amit romániaiak töltenek be; ez utóbbiak tehát 

értékelhetetlen válaszok. Két cégnél a munkakörnél is csak ennyit tudtak megjelölni: 

„szellemi”, három esetben viszont kiderült, hogy ügyintézıként alkalmazzák/alkalmazták a 

román állampolgárokat, összesen egyébként hat fıt, ami elenyészı arány a mintában 

elıforduló 681 romániai munkavállalói tömeghez képest. A fizikai munkakörök közül a 

„segédmunkás” a leggyakoribb (25 említés): húsz cégnél csak ebben a munkakörben 

alkalmaznak romániai munkavállalókat, míg további négynél a segédmunkásokon kívül 
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építıipari munkásként, egynél pedig gépkezelıként is dolgoznak romániaiak. A második 

legtöbb említést (21) az „építıipari munkás” munkakör kapta, de nem sokkal kevésbé gyakori 

a „mezıgazdasági munkás”, a „betanított munkás”, az „egyszerő fizikai munka” és a 

„konyhai kisegítı” munkakör sem. Találtunk még ezeken kívül anyagmozgatókat, 

összeszerelıket, gépkezelıket, eladókat, varrónıket, csomagolókat stb. Mivel a fizikai 

munkakörök elterjedtsége az általános, így nem figyelhetünk meg a cégmérettel vagy az 

ágazati profillal összefüggı sajátos munkakör-eloszlásokat. Annyit talán érdemes kiemelni, 

hogy ahol a megkérdezett cégek közül a legtöbb román állampolgár dolgozik együtt, ott még 

a fizikai munkán belül is a legegyszerőbb, legkisebb felkészültséget igénylı munkakörök a 

jellemzık. A már említett dánszentmiklósi üzem például mezıgazdasági munkásokat 

alkalmaz, a Suzuki-gyárban betanított munkások vannak, egy 150 fıs, 70 romániait 

foglalkoztató bugyi cég egyszerő fizikai munkára alkalmazza ıket, míg egy kiskunfélegyházi 

239 fıs ipari vállalatnál 48 romániai anyagmozgatóról és csomagolóról számoltak be.  

Hogy pontosabban értsük az elvégzendı munka jellegét, rákérdeztünk a munkáltatóknál arra 

is, hogy az adott fizikai munkakörök az adott munkahelyen vajon igényelnek-e szakképesítést, 

vagy ha nem, akkor segéd- vagy betanított munkák-e. Az érintett 118 munkaadó közel fele 

nyilatkozott úgy, hogy a román állampolgárok által betöltött fizikai munkakörök segédmunkát 

fednek le. Már eleve a munkakörök megnevezésénél gyakori volt ez a címke, de kiderült 

például, hogy – a leggyakoribb munkakörök közül – az építıipari és a mezıgazdasági 

munkások a cégek többségénél segédmunkát végeznek. Ezen túl a munkakörök harmada 

betanított munka, míg a fizikai munkakörök a cégek alig 20%-ánál igényelnek szakképesítést. 

Ráadásul e 20%-nyi cég mindössze a fizikai munkásként említett román állampolgárságú 

munkavállalók mindössze 12%-át képviseli, vagyis a kisebb vállalkozások tartoznak ebbe a 

körbe. A segédmunkát igénylı vállalkozások részesedése a romániai munkavállalókból a 

legnagyobb, 47%, míg a betanított munkások 40%-os arányban szerepelnek a mintában. A 

fizikai munkakörök túlsúlyának megfelelıen a Magyarországon foglalkoztatott román 

állampolgárok többsége férfi. A megkérdezett cégek bı fele a romániai munkavállalók 

között kizárólag férfiakat alkalmaz, míg további negyedük esetében többségben vannak a 

férfiak. Mindössze 21 vállalkozásnál kaptuk azt a választ, hogy az összes romániai 

dolgozójuk nı, de közülük is öt már csak múlt idıben beszélhetett errıl, hiszen ma már nincs 

román állampolgárságú alkalmazottja, míg a másik 16 cég összesen 24 romániai 

munkavállalót (tehát 24 nıt) foglalkoztat, ami a teljes mintán belül elenyészı arány.  
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A munkakörök jellemzéséhez tartozik még az is, hogy a román állampolgárok foglalkoztatása 

folyamatos vagy idénymunka jellegő-e, illetve hogy milyen munkaszerzıdést kínálnak nekik 

a munkáltatók. Nos, a cégek 85%-ánál folyamatos foglalkoztatás zajlik, ezek a romániai 

munkavállalók 71%-át képviselik. Mindössze 15 vállalat (12%) tevékenysége idénymunka-

jellegő, és négy cégnél mondták azt, hogy mindkét forma megtalálható náluk, köztük a már 

többször említett dánszentmiklósi mezıgazdasági üzem. Az idénymunkát (is) végzı 

vállalatok közel fele mezıgazdasági cég, de feltőnik néhány ipari, építıipari és szolgáltató 

vállalkozás is köztük. A munkaszerzıdések bı 70%-a a teljes mintában napi 8 óra 

munkavégzésrıl szól határozatlan idıre. Ez természetesen elsısorban azokra a cégekre 

jellemzı, ahol folyamatos a foglalkoztatás, de az egyéb vállalatok közül is hat esetében ez a 

legjellemzıbb foglalkoztatási forma. A folyamatosan üzemelı vállalkozások közül 21-nél 

állították azt, hogy náluk a legjellemzıbb foglalkoztatási viszony teljes állás (volt) ugyan, de 

határozott idejő munkaszerzıdéssel; ezek szinte minden esetben 7-12 hónapra szólnak. Az 

idénymunkát végzı cégeknél már nem ennyire ritkák (6 eset) az ennél rövidebb idıtartamra 

szóló határozott idejő, teljes állásra köttetett szerzıdések sem, míg három vállalkozásnál 

részmunkaidıs, illetve két esetben alkalmi foglalkoztatási formával is találkoztunk, ám ez 

utóbbi cégek alkalmazotti létszáma mindössze néhány fı, így foglalkoztatási súlyuk elenyészı 

a mintában.  

Induló hipotéziseink egyike szerint a Magyarországion dolgozó román állampolgárok 

többsége magyar nemzetiségő, de legalábbis mindenképpen jól beszél magyarul. Ezt a 

hipotézist két kérdéssel is teszteltük: megkérdeztük, hogy a romániai alkalmazottak körében 

mennyire jellemzı a magyar nyelv ismerete, illetve hogy a magyar nyelv feltétele-e a 

foglalkoztatásnak. Az elsı kérdésre egyöntetően pozitív válaszokat kaptunk: a 125-bıl 116 

cégnél minden alkalmazott beszél magyarul. Hat vállalkozásnál állították azt, hogy a többség, 

tehát nem mindenki beszéli a nyelvet. E hatból négy alkalmaz ma is romániai 

munkavállalókat; mind a négy mezıgazdasági üzem viszonylag sok, 20-120 foglalkoztatottal, 

akik alapvetıen segédmunkát végzı férfiak-nık vegyesen. A maradék három válasz 

értelmezhetetlen. Arra a kérdésünkre, hogy vajon a magyar nyelv ismerete feltétele-e a 

foglalkoztatásnak, már jobban megoszlanak a válaszok. A cégek 55%-a egyértelmő igennel 

felelt, köztük a legnagyobb vállalatok sora, míg további 38% mondta azt, hogy ugyan nem 

feltétel, de jobb, ha tud az illetı magyarul. Vállalati esettanulmányaink közül láthattuk az 

Alpine Kft-nél, hogy bár összeszerelı üzemrıl van szó, ahol több mint 300 külföldi 

állampolgárt alkalmaznak, mégis mindenki magyar, a szerzıdések magyarul íródnak és a 
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munkahelyi utasítások is csak magyarul vannak kiírva. De a további öt helyszínen is csak 

magyar nemzetiségő dolgozókkal találkoztunk. Kérdıíves felméréseink szerint tehát ez az 

általánosan elterjedt gyakorlat, és kijelenthetjük: Romániából az ottani magyarok jönnek át 

leginkább dolgozni Magyarországra.  

Ezt igazolják azok a válaszok is, amelyek a munkavállaló lakóhelyének földrajzi 

elhelyezkedését firtatták. 19 cégnél nem tudták megmondani, hogy Románia mely részérıl 

érkeztek munkavállalóik, de 98 vállalatnál egyértelmően megjelölték Erdélyt. Ez kötött 

válaszlehetıség volt, további hat vállalatnál mégis az „egyéb” földrajzi térséget választották, 

majd felsoroltak erdélyi városokat, megyéket. Összesen három olyan cég maradt tehát, ahová 

Erdélyen kívülrıl, az Ókirályságból érkeztek a munkavállalók, a létszámok szerint összesen 

tíz fı. 44 vállalatnál a magyar – román határ közelébıl valók az alkalmazottak, 39-nél a 

Székelyföldrıl, míg hat esetben egész Erdély területérıl. Jellemzıen a nagyobb cégeknél nem 

tudták megmondani munkavállalóik származási helyét, de például az esztergomi Suzuki-

gyárban, vagy a már említett dánszentmiklósi és kiskunfélegyházi üzemekben egész pontos 

választ tudtak adni kérdésünkre. Ezek az eredmények tehát megerısítik a vállalati 

esettanulmányok és a buszfigyelések során felvett munkavállalói kérdıívek tapasztalatait.  

Induló hipotézisünk volt, hogy a romániai munkavállalók Magyarországra érkezésében a 

gyenge kötéseknek van kiemelt szerepe: csoportosan érkeznek, illetve egyikük hozza a 

másikat (településrıl, baráti, családi kapcsolatok révén). Erre közvetlenül is rákérdeztünk a 

munkaadóknál és nem teljesen a hipotézisünknek megfelelı válaszokat kaptuk. Hat cég nem 

tudott erre választ adni, 39 munkahelyen viszont azt mondták, nem szokott egyszerre több 

romániai munkavállalójuk lenni. A további 90 vállalkozásnál 56/34 arányban azt állították, 

hogy alkalmazottaik külön-külön érkeztek. Mindkét csoportban vannak kis és nagyobb cégek 

is, és az ágazati hovatartozás sem jellemzı. Hogy további részleteket tudjunk meg errıl a 

kérdésrıl, megvizsgáltuk azt is, hogy a cégek milyen toborzási módszereket alkalmaznak, 

hogyan keresik meg (potenciális) munkavállalóikat. A vállalkozások több válaszlehetıséget is 

megjelölhettek, amelyek közül messze a leggyakoribb itt már épp az volt, ami hipotézisünket 

igazolta: a munkavállalók egymást értesítik, szólnak az ismerısöknek (3.33. ábra). A 

különféle interjúk és beszélgetések során mi magunk is leginkább ezzel a jelenséggel 

találkoztunk; olyan esetek a tipikusak, mikor egy-egy faluból szervezik meg magukat egy 

adott munkára, ha egyikük nem tud jönni, hát a szomszéd megy helyette. Emellett igen 

elterjedt stratégia a normál munkaerı-toborzás is: Magyarországon hirdetnek, és ha épp 

román állampolgárok jelentkeznek, ıket veszik fel. Nem elhanyagolható sőrőségben találtuk 
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továbbá azt is, hogy az adott cégnek már nem is kell toboroznia, hisz évek óta ugyanazzal a 

gárdával dolgozik; ezek többsége egyébként ipari cég, mégpedig a nagyobbak közül.  

3.33. ábra: A különféle toborzási módszerek elterjedtsége 
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Kutatásunk alaphipotézisei között szerepel az a tétel is, miszerint a romániai munkavállalók 

inkább azokat a munkaköröket, állásokat töltik be, ahol a magyarországi munkapiacon 

munkaerıhiány van. E hipotézis tesztelését azzal a kérdéssel indítjuk, hogy jellemzıen van-

e eltérés a magyar és a román állampolgárok által betöltött munkakörök között. Ha nincs, az 

már elsı lépésben azt valószínősíti, hogy hipotézisünk igaz: a cégnek gyakorlatilag mindegy, 

hogy magyar vagy román állampolgár az adott munkavállaló, ugyanazt a tevékenységet kell 

végezniük. Ebben az esetben az olyan kérdésekre is, hogy vannak-e bérkülönbségek a bel- és 

a külföldi munkavállalók között, nemleges választ kell kapnunk. Ha ellenben azt találjuk, 

hogy van eltérés a magyar és a román állampolgárok által betöltött munkakörök között, úgy 

ennek további igazolását kell keresnünk és fel kell tárnunk a lehetséges okokat.  

Mint a korábbi fejezetben láttuk, vállalati esettanulmány-helyszíneinken nagyrészt 

megerısítést nyert a megfogalmazott hipotézis. Az Alpine Kft., holott az üzem Biatorbágyon 

van, egészen Székesfehérvárig és Tatabányáig igyekezett megfelelı mennyiségő munkaerıt 

találni, de csak romániai – és vajdasági – magyarokkal tudta feltölteni álláshelyeit. A Bács-

Zöldért, bár egyszerő fizikai munkára keresett embereket, mivel elvárás a munkavállalók felé 
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a nagy munkabírás, megbízhatóság, valamint szükség esetén a túlórák és a hétvégi munka 

vállalása, képtelen Kecskemét környékérıl kielégíteni munkaerıigényét. A Spárga Plusz Bt. 

is hasonló helyzetben van annyi specifikummal, hogy konkrétan a spárga szedése gyakorlatot 

és tapasztalatot igényel. A Hungary Meat Kft-nél a kedvezıtlen munkaviszonyok riasztják el 

a belföldi álláskeresıket, itt még a cégnél dolgozó erdélyi és vajdasági munkavállalók között 

is magas a fluktuáció. A csengeri cipıüzem esetében egyszerően szakemberhiányról 

számoltak be, azonnal tudnák bıvíteni a termelést, ha lenne kellı számú szakképzett 

munkaerı a környéken. Orosházán a Linamarnál nincsenek egyedül ilyen jellegő problémák, 

ám esetükben a román állampolgárok mintegy véletlenül, nem munkaerıpiaci kényszerbıl 

kerültek a cég állományába.  

Ennek megfelelıen a 126 általunk megkérdezett vállalat közül mindössze tíz esetben mondták 

azt, hogy van vagy volt különbség a magyar és a román állampolgárok által betöltött 

munkakörök között. E tízbıl négy olyan cég van, ahol ma nincs is romániai munkavállaló, 

míg a másik hatnál összesen tizenegy román állampolgár dolgozik; mindegyikük 

kisvállalkozás, a teljes alkalmazotti létszámuk is csak 35 fı. Ily módon a munkakörökben 

általuk jelzett különbség nem lehet szignifikáns, az minden bizonnyal e cégek sajátos 

profiljából és felépítésébıl adódik és véletlenszerőnek tekinthetı. Mindezek után nincs 

különösebb jelentısége, de a teljesség kedvéért megjegyezzük, hogy e tíz cég közül hét 

esetében azt jelezték, hogy román állampolgárokat inkább az egyszerőbb, kevesebb 

szaktudást igénylı munkakörökben alkalmazzák. 

Közvetlenül is rákérdeztünk a cégek munkaerı-keresleti történetére a tekintetben, hogy a 

román állampolgárok által elfoglalt álláshelyeket eleve romániai munkavállalókkal töltötték-e 

be, vagy magyar állampolgárok dolgoztak ott, csak idıközben váltottak. Lényeges eleme a 

kérdıív e blokkjának, hogy hány cégnél mondják azt: igyekeztek belföldi munkavállalókkal 

betölteni ezeket az álláshelyeket, de nem sikerült, így kerültek oda romániaiak. 120 cég adott 

értékelhetı választ. Húsz vállalkozásnál állították azt, hogy eleve romániai munkavállalókat 

vettek fel az adott munkakörökbe, ám ezek többnyire a legkisebb vállalkozások közé 

tartoznak: összes alkalmazottjuk alig 300 fı, akik közül mindössze 43 a román állampolgár; 

ez a minta alig 3%-a. Jellemzıen egy-két romániai munkás dolgozik ezeken a 

munkahelyeken, vagyis nem tömeges tapasztalat jelent meg ezekben a válaszokban, hanem 

egyedi történet. Az már viszont sokkal fontosabb eredmény, hogy a további száz cég közül 

ötven mondta azt, hogy a szóban forgó munkahelyeket elıször magyar állampolgárokkal 

töltötte fel, ıket váltották a romániaiak, illetve ugyancsak ötven cég állította azt, hogy bár 
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keresett, de nem talált belföldi munkavállalókat, ezért vett fel román állampolgárokat. 

És ez utóbbi ötven cég szava annyiban súlyosabb, hogy a mintában szereplı vállalkozásoknál 

foglalkoztatott romániai munkavállalók 75%-a náluk dolgozik, míg az összes alkalmazottból 

való részesedésük is 56%, vagyis a legnagyobb cégek állítják: nem találtak megfelelı 

számban hazai munkaerıt. Ha e két, ötven-ötven elemszámú vállalatcsoport ágazati 

megoszlását is megvizsgáljuk, azt találjuk, hogy elsısorban a mezıgazdasági vállalatokat 

érinti súlyosan a munkaerıhiány, túlnyomó többségük fel sem tudott venni belföldi 

munkásokat. Az építıipari cégek megoszlanak a között, hogy a romániaiak magyar 

állampolgárok helyére kerültek-e be, vagy hiába próbálkoztak, nem tudtak felvenni hazai 

munkaerıt. A további, nagy arányban elıforduló ágazatok közül az ipar és az „egyéb 

szolgáltatások” körébe tartozó cégek a vállalatok száma szerint inkább abba a kategóriába 

tartoznak, ahol voltak belföldi alkalmazottak, de kicserélıdött az állomány, míg ha az 

alkalmazotti és azon belül a román állampolgárságú alkalmazotti létszámot nézzük, ezeknél 

az ágazatoknál is alapvetı problémának tőnik a munkaerıhiány: hiába igyekeztek, nem tudtak 

felvenni kellı számú hazai munkaerıt. Ezek az eredmények alapvetıen megerısítik tehát 

induló hipotézisünket és részben választ adnak arra, a kutatási pályázat kiírója által feltett 

kérdésre is, hogy mi a vállalatok elsıdleges motivációja a romániai munkavállalók 

foglalkoztatásával kapcsolatban. Világosan látszik, hogy az olyan ágazatokban, ahol 

túlnyomórészt szakképesítés nélküli fizikai munkát kell végezni, van a hazai vagy hazai 

telephellyel rendelkezı vállalatoknak egy széles csoportja, amelyek munkaerıhiánnyal 

küszködnek a hazai munkaerıpiacon és keresletüket igyekeznek román 

állampolgárokkal kielégíteni.  

Induló hipotéziseink között szerepelt az is, hogy a romániai munkavállalók bérei és szociális 

juttatásai elmaradnak attól, ami a hazai munkavállalókat megilleti. Nos, munkáltatói oldalról 

közvetlenül ellenıriztük ezt a feltevést, kérdésünk így hangzott: „Azonos munkakörben van-e 

különbség a magyar és a román állampolgárokat megilletı bérek és kiegészítı juttatások 

között?” A cégek válasza egyöntető: nincs különbség sem a bérekben, sem a juttatásokban. 

Mindössze öt cégnél állították, hogy van különbség, ezek közül egy ma nem is alkalmaz 

romániai munkavállalókat, a másik négynél pedig összesen 23 alkalmazott van, köztük hét 

román állampolgár, tehát az általuk jelzett különbségek megint csak egyedi esetekbıl 

következnek és a teljes mintát tekintve véletlenszerőnek tekinthetık. Hipotézisünket tehát 

elvetettük, nem áll bérelıny a román állampolgárok foglalkoztatásának hátterében. 
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A romániai munkavállalók alkalmazásának munkáltatói motivációit véleménykérdésekkel is 

kutattuk a fent bemutatott tényeloszlások mellett. Közvetlenül rákérdeztünk, hogy mi az oka 

annak, hogy román állampolgárokat is alkalmaznak, majd megfogalmaztunk hat állítást, arra 

kérve interjúalanyainkat, hogy helyezzék el azok valóságtartalmát egy 1-5 közötti skálán, ahol 

az 1 jelentése: egyáltalán nem jellemzı, az 5 jelentése pedig: teljes mértékben jellemzı. A hat 

kérdés és a válaszok átlaga: 

1. A romániaiak olcsóbb munkaerıt jelentenek: 1,84 

2. Nagyobb a szaktudásuk: 2,17 

3. Könnyebb velük együttmőködni: 2,83 

4. Megbízhatóbban dolgoznak, mint a magyarországiak: 2,88 

5. Termelékenyebbek: 2,92 

6. Az adott munkára nem találtak magyar állampolgárokat: 3,48 

 

3.34. ábra: A romániai munkavállalók foglalkoztatása mögött álló lehetséges okok munkaadói 
megítélése 
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Mint a válaszok átlagából látható, a fent a bérekkel és a munkaerıhiánnyal kapcsolatban írtak 

újabb igazolást nyertek. Az abszolút többség teljesen elveti azt a feltevést, hogy a román 

állampolgárságú munkavállalók olcsóbbak lennének; azoknak az együttes aránya, akik 1-est 

vagy 2-est adtak, a 2/3-ot is eléri (3.34. ábra). Ennél a kérdésnél kaptuk a legalacsonyabb, 
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1,84-es átlagot. Ellenben azzal a felvetéssel, hogy az adott munkára nem találtak magyar 

állampolgárokat, a többség inkább egyetért, amit a 3,48-as átlag is jelez; itt a leggyakoribb 

válasz az 5-ös volt 41%-os részesedéssel.97 A munkaadók szempontjából a szaktudás nem 

fontos tényezı, az itt kapott 2,17-es átlag tulajdonképpen következik abból, hogy a romániai 

munkavállalók által betöltött munkakörök többsége nem igényel szakismeretet, így általában 

és tömegesen nem lehet foglalkoztatásuk kiváltó oka a nagyobb szaktudás. A további három 

kérdésre kapott válaszok eloszlása között nincs érdemi különbség; mivel ezek már inkább 

szubjektív kérdések, a válaszok meg is oszlanak az öt kategória között és valahol a középérték 

körül szóródnak. Mindhárom kérdésnél az 1-es és a 3-as válaszok aránya a legmagasabb, ami 

általánosságban azt jelentheti, hogy nem ezek a döntı szempontok a foglalkoztatási döntések 

meghozatalánál (3.34. ábra). Mindez persze nem jelenti azt, hogy egy-egy konkrét esetben ne 

merülnének fel ezek a kérdések is a munkáltatók fejében.  

Azoknak a cégeknek, amelyek arra a felvetésre, hogy az adott munkára nem találtak magyar 

állampolgárokat, 3-as, 4-es vagy 5-ös választ adtak, feltettünk három további, a szituációt 

részleteiben feltáró kérdést is az okokat firtatva: 

- az adott munkaköröket illetıen munkaerıhiány van a környéken;  

- magyar állampolgárok nem szívesen vállalták az adott munkát, nem akartak a cégnél 

dolgozni;  

- dolgoztak magyar állampolgárok az adott munkakörökben, de a cég elégedetlen volt 

velük, ezért elküldték ıket. 

E három válasz valóságtartalmát ugyanúgy egy 1-5-ig terjedı skálán kellett elhelyezniük, 

ahogy a korábbi kérdés esetén. A válaszokból az derül ki, hogy az elsı két kérdéssel valós 

problémákra tudtunk rátapintani, míg a harmadik eset, miszerint a hazai munkaerı nem állta 

meg a helyét és ezért vettek fel romániaiakat, csak esetlegesen fordul elı, általános 

szituációként ez a történet nem jellemzı (3.35. ábra). Mindemellett a fentiek során már 

említett, 48 romániai munkavállalót foglalkoztató kiskunfélegyházi ipari cég épp ezt a választ 

emelte ki, de egy csengelei, 60 romániai munkavállalót foglalkoztató száz fıs mezıgazdasági 

üzem nem is adott választ a másik két lehetıségre, csak ezt a felvetést jelölte meg egy 3-assal, 

vagyis nem volt teljesen légbıl kapott ez a lehetıség sem. A másik két kérdés tiszta esetben 

egymást részben kizáró válaszokat is eredményezhet, ami alapvetıen tükrözıdik is az 

                                                 
97 A mezıgazdasági cégek több mint fele, az ipari cégek fele az 5-öst jelölte meg válaszként, míg az építıipari 
cégek teljesen megoszlanak a válaszlehetıségek között.  
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értékelések eloszlásán. Mindkét válaszlehetıség esetén a két szélsı vélemény kapott relatív 

többséget, vagyis a cégek 2/3-a vagy találkozott munkaerıhiánnyal, vagy nem (3.35. ábra). 

Ahol munkaerıhiányt tapasztaltak, ott többnyire nem gondolják azt, hogy a hazai munkaerı 

nem akar náluk dolgozni, hiszen épp az elızı kérdésnél állították, hogy nincs a környéken 

megfelelı mennyiségő belföldi munkavállaló. Akik viszont nem tapasztaltak munkaerıhiányt, 

azoknak lehet olyan tapasztalatuk, hogy a hazai munkaerı nem vállalja el az általuk felkínált 

munkát.98 A két eloszlás között mindenesetre nincs korreláció, vagyis minden bizonnyal 

kevés a tiszta eset, a valós történetekben ezek a kérdések kombinálódnak egymással. A 

munkaerıhiányra vonatkozó kérdés esetén 84 vállalat adott értékelhetı választ, 32 jelölte meg 

az 5-ös lehetıséget, vagyis hogy az adott munkára azért nem találtak hazai munkavállalókat, 

mert a környéken munkaerıhiány van. Nos, e 32 cég a 84 vállalatban dolgozó román 

állampolgárok 2/3-át (3.36. ábra), összes foglalkoztatottjuk 75%-át, míg a teljes, 126 cégben 

foglalkoztatott romániaiak 45%-át, az összes foglalkoztatottnak pedig 73%-át képviseli, 

vagyis a mintába bekerült legnagyobb cégek általános tapasztalata a lokális munkaerıhiány.99  

3.35. ábra: Annak okai, hogy miért nem találtak hazai munkaerıt az adott munkakörökre 
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98 Mindössze négy olyan cég van a mintában, amelyik egyáltalán nem tapasztalt munkaerıhiányt, arra a kérdésre 
1-est adott, míg 5-össel értékelte azt a lehetıséget, hogy a hazai munkavállalók nem akarnak náluk dolgozni, 
vagyis ık „tiszta” esetek. 
99 E 32 cég közül 15-en adtak 1-est a második válaszlehetıségre, vagyis e cégek is „tiszta” esetnek tekinthetık.  
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3.36. ábra: A munkaerıhiány megítélése a cégek román állampolgárságú munkavállalókból 
képviselt súlya szerint 
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Mivel általában nem arról van tehát szó, hogy a román állampolgárok – esetleg mert 

olcsóbban és jobban dolgoznak, nagyobb a szaktudásuk – elveszik a munkát a hazai 

munkaerı elıl, azt gondolhatjuk, hogy az egyes munkahelyeken nincsenek is különösebb 

konfliktusok, magyar és román állampolgárok jól megférnek egymás mellett. Rákérdeztünk 

hát a cégeknél, hogy tapasztalataik szerint miként tudnak együtt dolgozni a hazai és a 

romániai munkavállalók. Az eredmény igazolja feltevésünket: alapvetıen nincsenek a 

származásból, állampolgárságból fakadó konfliktusok. A 125 cégbıl 112 tapasztalatai 

szerint harmonikusan tudnak együtt dolgozni a magyar és a román állampolgárok és csak 13 

helyen számoltak be kisebb vitákról, míg egy másik kérdésünk alapján 110 válaszadó állította: 

nem kérdés, ki honnét jött, a származásból nem adódnak konfliktusok. S bár a légkör 

általában feszültségektıl mentes, az egyáltalán nem jellemzı, hogy román állampolgárok 

kerüljenek irányítói pozícióba; mindössze öt kisebb cégnél számoltak be ilyenrıl. Az viszont 

már éppen kétszer ilyen gyakori, hogy Erdélybıl áttelepült magyar állampolgár küzdje be 

magát a cégvezetésbe; ez már nagyobb cégeknél is megtörtént, a legérdekesebb példa talán az 

esztergomi Suzuki-gyár.  
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3.38. táblázat: A romániai munkavállalókkal kapcsolatos sztereotípiák azoknál a cégeknél, 
amelyek csak a jövıben kívánják foglalkoztatni ıket 

Válaszlehetıség 
Feltevések 1 2 3 4 5 

összes válasz 

olcsóbb munkaerı 8 1 6 3 1 19 
nagyobb a szaktudásuk 6 4 6 1 0 17 
könnyebb velük együttmőködni 7 1 4 3 1 16 
megbízhatóbban dolgoznak, mint a magyarországiak 6 0 8 3 1 18 
termelékenyebbek 7 0 6 2 1 16 
az adott munkára nem találtak magyar állampolgárokat 6 0 7 4 2 19 

összes említés 40 6 37 16 6  

A fejezet elején három csoportra különítettük el a megkérdezett vállalatokat; eddig a 

harmadik csoporttal érdemben nem foglalkoztunk, azzal a 21 céggel, amelyik úgy 

nyilatkozott, hogy ma nincs és nem is volt romániai munkavállalójuk, de a jövıre 

vonatkozóan nem zárkóznak el ettıl a lehetıségtıl. Nos, e 21 vállalat rövid kérdıívén is 

szerepeltettük az imént elemzett véleménykérdéseket; meg akartuk tudni, hogy azok a cégek, 

amelyek eddig még nem kerültek kapcsolatba román állampolgárokkal, mit gondolnak e 

munkavállalói csoportról. A válaszok eloszlása egyrészt a konkrét tapasztalatok hiányát 

tükrözi, másrészt viszont arról árulkodik, hogy nem értékelik túl a romániai munkavállalókat 

(3.38. táblázat). A konkrét tapasztalatok hiányát mutatja, hogy kevés a 2-es és 4-es válasz és 

sok a 3-as: a válaszadók nyilván nem tudtak igazán érdemben nyilatkozni a kérdésekrıl, így 

adtak egy középutas megoldást. A sok 1-es pedig adódhat a munkaerıpiaci helyzet 

ismeretébıl, de lehet valamiféle általános szkepticizmus jele is; talán nem is véletlen, hogy e 

cégek (még) nem alkalmaznak román állampolgárokat. 

3.39. táblázat: Ma miért nem alkalmaznak román állampolgárokat? 
Válaszlehetıség 

Feltevések 1 2 3 4 5 
összes 
válasz 

Átalakult a cég, megszőntek az általuk betöltött munkakörök 11 0 0 2 2 15 
Túl bonyolult, hosszadalmas és költséges az engedélyeztetési eljárás 9 0 2 1 3 15 
Megszigorodtak/megszaporodtak a munkaügyi ellenırzések, és ebbıl 
állandó konfliktusok voltak 

12 2 0 0 0 14 

Ma már a román állampolgárok foglalkoztatása is drága  9 1 3 0 3 16 
A román állampolgárok között sem találtak megfelelı minıségő 
munkaerıt 

14 1 0 0 0 15 

Összes említés 55 4 5 3 8  

Ha már e harmadik vállalatcsoportot megkérdeztük arról, miért venne fel romániai 

munkavállalókat, megkérdeztük a második csoportba tartozó 24 céget arról, hogy most miért 

nem alkalmaznak román állampolgárokat. A fentiekhez hasonlóan ezek is véleménykérdések 

voltak 1-5-ig tartó skálán való besorolással. Nagyon kevés értékelhetı választ kaptunk, az 

általunk felvetett öt megállapítást mindössze 14-16 cég minısítette (3.39. táblázat). A 
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válaszok eloszlása azt jelzi, hogy kérdéseinkkel csak nagyon kis részben tudtuk megragadni a 

valóságot, hiszen a minısítések túlnyomó többsége mind az öt feltevés esetén 1-es, vagyis 

azok „egyáltalán nem jellemzık”. Néhány cég esetében azért valóban belsı átalakulásról volt 

szó, míg három-három esetben igazoltnak látszik az adminisztratív terhekre és a munkabérek 

hazai és külföldi munkavállalók közötti kiegyenlítıdésére vonatkozó feltevésünk is. Nyolc 

cég a 24-bıl mindegyik kérdést értékelés nélkül hárította el, de közülük hét esetében az derült 

ki, hogy rossz volt a kérdés, az ı történetük egyik válaszba sem fér bele. İk a telefonos 

interjút készítı munkatársunknak szabad megfogalmazásban adták elı saját verziójukat. 

Mivel ez nemcsak ennél a hét cégnél fordult elı, hanem további öt olyan interjúalany is, aki 

egyébként válaszolt a kérdıívben szereplı feltevésekre, szintén további különvéleményt 

főzött a kérdéshez, így az ilyen módon kapott válaszokat is feldolgoztuk. Abból a hét cégbıl, 

amelyik nem talált a felvetéseink között igaz állítást, öten egyszerően csak annyit mondtak: a 

romániai munkavállalók kiléptek tılük; ugyanezt említette még egy további vállalkozás is. A 

hétbıl a másik kettı a gazdasági válság miatti kevesebb munkára hivatkozott további két 

céggel együtt, míg szintén két esetben merült fel a román állampolgárságú munkavállalók 

„eltőnésének” prózai oka: magyar állampolgárságot kaptak. Egy külön kérdés keretében 

vizsgáltuk azt is, hogy mennyire voltak elégedettek a romániai munkavállalók 

teljesítményével. Alapvetıen pozitív válaszokat kaptunk; a 23 értékelhetı válaszból tíz volt 5-

ös és négy volt 4-es egy darab 1-es és két darab 2-es mellett, vagyis nem tapasztalható 

általános munkaadói elégedetlenség, sıt, ennek az ellenkezıje inkább igaz. Ezt a kérdést 

azoknál a vállalatoknál is lefuttattuk, ahol ma is vannak romániai munkavállalók, és hasonló 

eredményt kaptunk: a 98 válasz között nincs egy darab 1-es vagy 2-es sem, s a 3-asok száma 

is csak nyolc 56 darab 5-ös minısítés mellett. Végül a második csoportba sorolt cégektıl 

megkérdeztük azt is, hogy ugyan a lekérdezés pillanatában épp nincs, de tervezik-e, hogy a 

jövıben alkalmazni fognak román állampolgárokat. 22 értékelhetı választ kaptunk, ebbıl öt 

cég biztosra mondta, hogy vesznek fel romániaiakat a jövıben, míg további tíz cég 

valószínősítette ezt. A biztos nemek száma szintén öt volt.  

Mintegy a fenti feltevéseink kiegészítéseként rákérdeztünk az elsı és a második csoportba 

tartozó vállalkozásoknál arra, hogy származott-e bármiféle hátrányuk abból, hogy romániai 

munkavállalókat alkalmaztak vagy alkalmaznak. Mint láttuk, a munkaadók alapvetıen 

elégedettek román állampolgárságú alkalmazottaikkal, különösebb munkaügyi, 

teljesítménybeli problémákra nem derült fény, de az sem kapott különösebb megerısítést, 

hogy könnyebb lenne velük együtt dolgozni, megbízhatóbbak vagy épp termelékenyebbek 
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lennének, mint a belföldi munkavállalók. Ennek megfelelıen a cégek túlnyomó többsége 

(90%) úgy nyilatkozott, hogy nem származott hátrányuk a romániai munkavállalók 

alkalmazásából. A negatív tapasztalatokról beszámoló 12 cégnél rákérdeztünk a konkrét 

problémára is: tízen a túl sok adminisztrációra panaszkodtak, míg két interjúalany 

alkoholproblémákból eredı konfliktusokat említett.  

3.37. ábra: Mi a véleménye az engedélyezési eljárásról? 
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A bürokratikus szabályozással kapcsolatosan külön is megkérdeztük az elsı csoportba tartozó, 

tehát román állampolgárokat ma is foglalkoztató vállalkozásokat: mi a véleményük az 

engedélyezési eljárásról, illetve jelent-e plusz adminisztrációs terheket a romániai 

munkavállalók alkalmazása. Az engedélyezési eljárást – a fentiekhez hasonlóan – egy öt 

fokozatú skálán kellett értékelniük öt különbözı feltevést véleményezve: gyors, egyszerő, 

rugalmas, olcsó, és jól szabályozott, átlátható. A vélemények mind az öt válaszlehetıség 

esetén valahol a közepes, vagyis a leginkább semleges érték körül szóródnak, az átlagok: 

- gyors: 2,64  

- egyszerő: 2,58  

- rugalmas: 2,74  

- olcsó: 3,01 
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- jól szabályozott, átlátható: 2,90 

Az elsı három válaszlehetıség, a „gyors”, az „egyszerő” és a „rugalmas” esetén 30% fölött 

van az 1-es értékelések aránya (3.37. ábra), vagyis a cégek közel harmadának igen lesújtó a 

véleménye az engedélyezési eljárás gyorsaságáról, egyszerőségérıl és rugalmasságáról. 

Hasonlóan gyakori válasz még a 3-as, vagyis a „se ilyen, se olyan”. A válaszok mögött nem 

láthatók se a vállalatmérettel, se az ágazati hovatartozással kapcsolatos összefüggések. Az 

engedélyezési eljárás olcsósága kapta átlagosan a legjobb minısítést, itt a legalacsonyabb az 

1-esek és az egyik legmagasabb az 5-ösök aránya, de a 3-oké a 40%-ot is meghaladja, ami 

tükrözıdik is az átlagon. A jól szabályozottsággal, átláthatósággal kapcsolatos tapasztalatok 

osztják meg leginkább a cégeket, itt mind az ötféle minısítés közel azonos súllyal szerepel 

(3.37. ábra). Mivel 2009. január 1-jétıl nem kell engedélyt kérni a román állampolgárok 

foglalkoztatásához, csak bejelentési kötelezettség van, ez az adatfelvétel már csak egy 

utólagos értékelésnek tekinthetı. Bár a Martinné Debreczeni Annával készített interjúból 

tudjuk, hogy a cégek nemigen tesznek eleget e bejelentési kötelezettségüknek, így 

valószínőleg még ez az egyszerő procedúra is túl magas költséget jelent a vállalatok számára: 

be kell menni a munkaügyi központba, ki kell tölteni egy őrlapot, ami még ha kevés 

fáradtsággal jár, akkor is idıbe kerül. Mivel a romániai munkavállalókról most már nem 

kérnek személyes adatokat, egy on-line regisztrációs és bejelentési lehetıség valószínőleg 

gördülékennyé tenné az aktuális szabályozást. 

Arra a kérdésünkre, hogy a romániai munkavállalók alkalmazása jelent-e plusz 

adminisztrációs terheket a cég számára, kétötödük nemmel válaszolt, háromötödük szerint 

igen, de csak az engedélyezési eljárás során, míg egyötödük szerint folyamatosan 

jelentkeznek ilyen jellegő pluszköltségek. Ez utóbbi csoportba kisebb cégek tartoznak, a 

romániai munkavállalóknak mindössze 10%-át képviselik, tehát e plusz terhek a 

vállalatméretbıl és szervezési sajátosságokból is adódhatnak. A romániai munkavállalók 

75%-a olyan cégnél dolgozik, ahol azt nyilatkozták: csak az engedélyezési eljárás jelent 

számukra többletköltségeket. Mivel ma már nem kell engedélyt kérni román 

állampolgárok foglalkoztatásához, a cégek túlnyomó többségénél nem jelentkezik 

semmiféle plusz teher. 

Végül egy néhány kérdésbıl álló blokkban – mindhárom vállalatcsoportot bevonva a 

vizsgálatba – azt firtattuk, hogy a jelenlegi gazdasági nehézségek mennyiben fogják érinteni a 

cégeket és az esetleges hatások hogy jelentkeznek a román állampolgárok foglalkoztatásával 
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kapcsolatban. Arra a kérdésre, hogy a gazdasági válság vajon érinteni fogja-e a céget, 90%-

ban igenlı választ kaptunk. Az igennel felelı vállalkozásokat arról is megkérdeztük, hogy ez 

vajon miként fog bekövetkezni, milyen hatások várhatók. Mindössze egyetlen egy cégnél 

mondták azt, hogy ıket várhatóan kedvezıen érinti a válság, új piacok, új lehetıségek nyílnak 

meg elıttük; talán jellemzı módon az egyetlen mintába került budapesti cégnél hallottuk ezt. 

50 vállalatnál némi, míg 58-nál erıteljes visszaesésre számítanak, míg 15 vállalkozás úgy 

nyilatkozott, hogy a válság egyenesen a cég fennmaradását veszélyezteti. Az elsı 

vállalatcsoport esetén megkérdeztük azt is, hogy a válság vajon a román állampolgárságú 

alkalmazottak munkahelyeit is érinteni fogja-e, s ha igen, miként. 11 cég nem tudott állást 

foglalni a kérdésben, míg 59 helyen, vagyis a megkérdezett vállalkozások több mint felében 

azt mondták, hogy nem számítanak ilyen hatásra; e vállalkozások egyébként az elızı kérdés 

kapcsán, vagyis hogy miként hat rájuk a válság, a bizakodóbbak közé tartoztak. 32 cég felelt 

igennel a kérdésünkre; körükben a legjellemzıbb (56%) vélemény az, hogy lesznek olyan 

romániai alkalmazottak, akiket el kell bocsátani. Négy cégnél kaptuk azt a választ, hogy 

minden romániai munkavállalójukat el kell majd bocsátani, s szintén négy helyen mondták 

azt, hogy a válság hatására a román állampolgárokat helyett hazai munkaerıt tudnak majd 

felvenni. Ez utóbbi nyolc vállalkozás mindegyike kismérető, alig néhány fıs cég.  

A mai globális gazdasági krízis elvileg átrendezheti olyan irányba is Magyarország és 

Románia munkaerıpiacát, hogy a román állampolgárok szemében felértékelıdik a 

magyarországi munkavállalás lehetısége; ennek a forgatókönyvnek a valószínőségérıl is 

megkérdeztük100 röviden a teljes, 147 tagú vállalati populációt. Belátjuk, egy ilyen típusú 

kérdés felvetése telefonos lekérdezés során kockázatos, hiszen a korrekt, megalapozott 

válaszhoz valóban át kell gondolni a lehetıségeket, ráadásul tágabb ismeretekre is szükség 

van hozzá. Ennek megfelelıen 42 interjúalany nem is adott választ, míg a további 105 cég 

túlnyomó többsége (80%) azt valószínősíti, hogy nem lesz ilyen hatás, vagyis nem lesz 

népszerőbb Erdélyben vagy épp Románia más részein a magyarországi munkavállalás 

lehetısége; válaszaik fele-fele arányban oszlanak meg a „biztosan nem” és a „valószínőleg 

nem” között.  

Végezetül csak abban a vállalati körben, ahol ma is van romániai alkalmazott, feltettük azt a 

kérdést, hogy miként látják: a kormánynak a jelen gazdasági helyzetben inkább enyhíteni 

vagy szigorítani kellene-e a külföldiek magyarországi munkavállalását. Itt általában a 

                                                 
100 „Ön szerint a gazdasági válság nyomán lehet-e számítani arra, hogy a romániai munkavállalók körében a 
korábbinál népszerőbb lesz a magyarországi munkavállalás?” 
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külföldiekre és nemcsak a román állampolgárokra kérdeztünk rá, mivel a lekérdezés 

idıpontjában elvileg még elképzelhetı volt egy olyan kormányzati intézkedéssorozat 

bevezetése, ami jelentıs adócsökkentések mellett keresletet kíván élénkíteni és a növekedésre 

helyezi a hangsúlyt. Ez helyenként együtt járhatott volna a munkaerıhiány fokozódásával. A 

megkérdezett vállalatok fele – köztük a legnagyobb cégek – mindenesetre nem gondolja azt, 

hogy ezen a téren tennivalója lenne a kormánynak; ık nem változtatnának a szabályozáson. 

Ismét magas a választ nem adók aránya (16%), míg a vállalatok negyede éppen hogy 

szigorítást várna – köztük számos közepes mérető vállalakozás –, és mindössze 9%-nyi, 

kivétel nélkül nagyon kicsi cég mondta azt, hogy inkább enyhíteni kellene a szabályokon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




