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ezen belül a románezen belül a román--magyar kapcsolatokbanmagyar kapcsolatokban

„Uniós munkavállalók szabad „Uniós munkavállalók szabad 
mozgása mozgása –– magyar és magyar és 
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EUREURopean opean EEmployment mployment SServiceservices
Európai Foglalkoztatási SzolgálatokEurópai Foglalkoztatási Szolgálatok

Célok, feladatok:Célok, feladatok:
•• EU/EGT országai közötti EU/EGT országai közötti munkaerőmunkaerő--áramlásáramlás

EURES hálózatEURES hálózat

•• EU/EGT országai közötti EU/EGT országai közötti munkaerőmunkaerő--áramlásáramlás
elősegítéseelősegítése

•• InformációnyújtásInformációnyújtás és és tanácsadástanácsadás álláskeresők álláskeresők 
részére a külföldi álláslehetőségekről és részére a külföldi álláslehetőségekről és 
munkavállalási körülményekrőlmunkavállalási körülményekről

•• Segítségnyújtás Segítségnyújtás munkáltatókmunkáltatók részére a külföldi részére a külföldi 
munkaerőmunkaerő--toborzáshoztoborzáshoz



•• Internet alapú, ellenőrzött, naprakész és Internet alapú, ellenőrzött, naprakész és 
megbízható megbízható állásállás-- és önéletrajzés önéletrajz--
adatbázisadatbázis

ec.europa.eu/euresec.europa.eu/eures

EURES hálózatEURES hálózat

ec.europa.eu/euresec.europa.eu/eures

•• Erős Erős kapcsolati tőkekapcsolati tőke ���� összesen 850 összesen 850 
képzett tanácsadó Európábanképzett tanácsadó Európában

•• 1993 óta1993 óta segíti a munkaerősegíti a munkaerő--piaci kereslet piaci kereslet 
és kínálat összehangolásátés kínálat összehangolását

•• 31 ország31 ország (27 EU + 3 EGT + Svájc)(27 EU + 3 EGT + Svájc)



EURES szolgáltatásokEURES szolgáltatások

•• TanácsadásTanácsadás
•• TájékoztatásTájékoztatás
•• Toborzások, állásbörzék, lakossági fórumokToborzások, állásbörzék, lakossági fórumok

szervezéseszervezése
•• Bizonyos mértékben/esetekben: Bizonyos mértékben/esetekben: közvetítésközvetítés•• Bizonyos mértékben/esetekben: Bizonyos mértékben/esetekben: közvetítésközvetítés

•• ÁlláskeresőknekÁlláskeresőknek
•• MunkáltatóknakMunkáltatóknak

•• Határmenti régiókbanHatármenti régiókban::
különösen fontos szerep (határmenti ingázók)különösen fontos szerep (határmenti ingázók)

•• EURESEURES--T Danubius (SKT Danubius (SK--HU)HU)
•• EURESEURES--T Pannonia (HUT Pannonia (HU--AT)AT)



RománRomán--magyar együttműködésmagyar együttműködés

•• 2008. március: 2008. március: románromán--magyar határmenti magyar határmenti 
társulástársulás előkészületeielőkészületei

•• kísérleti közvetítői programkísérleti közvetítői program
•• Célja:Célja: román határmenti munkavállalás román határmenti munkavállalás •• Célja:Célja: román határmenti munkavállalás román határmenti munkavállalás 

akadályainak felmérése akadályainak felmérése 
•• Időpontja:Időpontja: 2008. április 1.2008. április 1.-- április 30.április 30.
•• Bevont kirendeltségek:Bevont kirendeltségek: Békéscsaba, Békéscsaba, 

Szeged, Hódmezővásárhely, Gyula, Orosháza, Szeged, Hódmezővásárhely, Gyula, Orosháza, 
SzeghalomSzeghalom, , Mezőkovácsháza, Makó és Mezőkovácsháza, Makó és 
SarkadSarkad



A románA román--magyar magyar 
munkaerőmunkaerő--áramlás jellemzőiáramlás jellemzői

Romániából MagyarországraRomániából Magyarországra áramló munkaerő:áramló munkaerő:
•• AA munkavállalókmunkavállalók 8585--9090%%--aa legfeljebblegfeljebb általánosáltalános

iskolaiiskolai végzettséggelvégzettséggel rendelkezikrendelkezik
•• 1010--1515%%--aa rendelkezikrendelkezik szakképesítésselszakképesítéssel,, középközép--

illetveilletve felsőfokúfelsőfokú végzettséggel,végzettséggel, akikakik jellemzőenjellemzően aa
régiótrégiót érintőérintő hiányszakmákbanhiányszakmákban kerülnekkerülnek
foglalkoztatásrafoglalkoztatásra (fémmegmunkáló,(fémmegmunkáló, húsfeldolgozó,húsfeldolgozó,
pék,pék, ápoló,ápoló, szakápoló,szakápoló, orvos,orvos, biológus,biológus, kutató)kutató)

•• ElsősorbanElsősorban aa mezőgazdaságimezőgazdasági ésés építőipariépítőipari
idénymunkákidénymunkák végzésevégzése jellemzőjellemző



A románA román--magyar magyar 
munkaerőmunkaerő--áramlás jellemzőiáramlás jellemzői

Magyarországról RomániábaMagyarországról Romániába áramló  munkaerő: áramló  munkaerő: 
viszonylag viszonylag kevesen vállalnak munkátkevesen vállalnak munkát
RomániábanRomániábanRomániábanRomániában

•• munkabérekmunkabérek nemnem versenyképesekversenyképesek
•• külföldikülföldi munkavégzéstmunkavégzést vállalóvállaló személyekszemélyek

elsősorbanelsősorban NyugatNyugat--EurópábanEurópában keresnekkeresnek állástállást
•• FélelemFélelem aa rosszrossz közlekedésiközlekedési viszonyoktólviszonyoktól ésés

munkakörülményektőlmunkakörülményektől



RománRomán--magyar együttműködésmagyar együttműködés

Tapasztalatok:Tapasztalatok:
–– alacsony mobilitási hajlandóságalacsony mobilitási hajlandóság a a 

magyar munkavállalók részéről (alacsony magyar munkavállalók részéről (alacsony 
bérek )bérek )bérek )bérek )

–– információhiányinformációhiány aa foglalkoztatásfoglalkoztatás feltételeitfeltételeit
illetőenilletően

→ egyelőre → egyelőre nem indokoltnem indokolt egy EURESegy EURES--T T 
létrehozásalétrehozása

→ → tájékoztató kiadványoktájékoztató kiadványok:: InfoInfo--tár, Jogi tár, Jogi 
iránytűiránytű



RománRomán--magyar együttműködésmagyar együttműködés

2009.01.01.2009.01.01. román állampolgár és román állampolgár és 
hozzátartozója részére hozzátartozója részére nincs szükség nincs szükség 
munkavállalási engedélyremunkavállalási engedélyre

a foglalkoztatót bejelentési kötelezettség terhelia foglalkoztatót bejelentési kötelezettség terhelia foglalkoztatót bejelentési kötelezettség terhelia foglalkoztatót bejelentési kötelezettség terheli

•• 2010. március, Nyíregyháza2010. március, Nyíregyháza, újabb találkozó: , újabb találkozó: 
válság munkaerőpiaci hatásaiválság munkaerőpiaci hatásai

•• 2010. május: Parajd2010. május: Parajd:: tapasztalatcseretapasztalatcsere
•• az együttműködés folytatódik…az együttműködés folytatódik…



Köszönöm a figyelmet!


