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Lehetséges munkaerőpiaci „szerepek” Lehetséges munkaerőpiaci „szerepek” 

�� MunkavállalóMunkavállaló
-- „hagyományos”, Munka „hagyományos”, Munka 
Törvénykönyve szerinti Törvénykönyve szerinti 
foglalkoztatottfoglalkoztatott
-- egyszerűsített foglalkoztatás egyszerűsített foglalkoztatás 

Engedélymentesség

Bejelentési kötelezettség
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-- egyszerűsített foglalkoztatás egyszerűsített foglalkoztatás 
keretében foglalkoztatottkeretében foglalkoztatott

�� Álláskereső (munkanélküli)Álláskereső (munkanélküli)
-- regisztráltregisztrált
-- ellátott (álláskeresési ellátások)ellátott (álláskeresési ellátások)
-- támogatott (munkaerőpiaci támogatott (munkaerőpiaci 
támogatások)támogatások)



MUNKAVÁLLALÁSRÓL SZÁMOKBANMUNKAVÁLLALÁSRÓL SZÁMOKBAN 1. 1. 

KIADOTT ENGEDÉLYEK ÉS BEJELENTÉSEKKIADOTT ENGEDÉLYEK ÉS BEJELENTÉSEK

EU 27EU 27 EU 15EU 15
EUEU--s s 

szomszédos szomszédos 
országokbólországokból

Nem EUNem EU--s s 
szomszédos szomszédos 
országokországok

RomániaRománia
Európán kívüli Európán kívüli 

országokországok

1803318033 21462146 1551915519 47114711 1256612566 48554855
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1238512385 17291729 1033610336 55595559 68896889 59595959



Kiadott általános engedélyek, szezonális engedélyek, 
bejelentések együttes számának alakulása az 

igénybevevők állampolgársága szerint
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MUNKAVÁLLALÁSRÓL SZÁMOKBANMUNKAVÁLLALÁSRÓL SZÁMOKBAN 2.2.
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Érvényes általános engedélyek, szezonális 
engedélyek, bejelentések együttes számának 

alakulása az igénybevevők állampolgársága szerint

2010. Németország

MUNKAVÁLLALÁSRÓL SZÁMOKBANMUNKAVÁLLALÁSRÓL SZÁMOKBAN 3.3.
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MUNKAVÁLLALÁSRÓL SZÁMOKBAN 4.  MUNKAVÁLLALÁSRÓL SZÁMOKBAN 4.  
Bejelentések száma román munkavállalók esetében foglalkozások és Bejelentések száma román munkavállalók esetében foglalkozások és 

régiók szerint, 2010régiók szerint, 2010

FEOR 93FEOR 93
KözépKözép--
Magyaro.Magyaro.

KözépKözép--
DunántúlDunántúl

NyugatNyugat--
DunántúlDunántúl

DélDél--
DunántúlDunántúl

ÉszakÉszak--
Magyaro.Magyaro.

ÉszakÉszak--
AlföldAlföld

DélDél--
AlföldAlföld

Össz.Össz.

9210 Egyszerű 9210 Egyszerű 
mezőgazdasági mezőgazdasági 
foglalkozások (pl. foglalkozások (pl. 
napszámos, mezőőr)napszámos, mezőőr)

502 6 88 3 6 93 2041 2739

9190 Egyéb 9190 Egyéb 
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9190 Egyéb 9190 Egyéb 
segédmunkások (pl. segédmunkások (pl. 
alkalmi munkás)alkalmi munkás)

659659 4949 141141 1111 5757 1313 386386 13161316

9131 Kézi 9131 Kézi 
anyagmozgató, anyagmozgató, 
csomagolócsomagoló

2727 1111 291291 00 1010 2121 122122 482482

7211 Húsfeldolgozó 7211 Húsfeldolgozó 
(hentes, mészáros) hal (hentes, mészáros) hal 
és baromfifeldolgozóés baromfifeldolgozó

1212 00 00 11 11 11 103103 118118

8193 Gyártósori 8193 Gyártósori 
összeszerelő összeszerelő 1717 5050 88 33 2323 44 00 105105



Álláskereső státusz Álláskereső státusz 
Közösségi jog Közösségi jog –– nemzeti jognemzeti jog

�� Közösségi jogforrásokKözösségi jogforrások
--Római SzerződésRómai Szerződés
-- RendeletekRendeletek (883/2004/EK rendelet a szociális biztonsági (883/2004/EK rendelet a szociális biztonsági 
rendszerek koordinációjáról; 987/2009/EK rendelet a 883/2004/EK rendszerek koordinációjáról; 987/2009/EK rendelet a 883/2004/EK 
rendelet végrehajtásáról)rendelet végrehajtásáról)
-- Európai Bíróság esetjogaEurópai Bíróság esetjoga
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-- Európai Bíróság esetjogaEurópai Bíróság esetjoga

�� Nemzeti jog Nemzeti jog -- Foglalkoztatási törvény (1991. Foglalkoztatási törvény (1991. 
évi IV. tv.) évi IV. tv.) 
59. 59. §§ (1) E törvény rendelkezéseit az Európai Gazdasági Térség (1) E törvény rendelkezéseit az Európai Gazdasági Térség 
tagállamai tekintetében az Európai Közösségben migráns tagállamai tekintetében az Európai Közösségben migráns 
munkavállalókról, önálló vállalkozókról, diákokról, nyugdíjasokról és munkavállalókról, önálló vállalkozókról, diákokról, nyugdíjasokról és 
magukat önerőből eltartókról, valamint családtagjaikról szóló közösségi magukat önerőből eltartókról, valamint családtagjaikról szóló közösségi 
jogszabályok szerint kell alkalmazni.jogszabályok szerint kell alkalmazni.
(Korábbi rendelkezés: Flt. 58. (Korábbi rendelkezés: Flt. 58. §§ (5) bekezdés d) pont záró fordulat(5) bekezdés d) pont záró fordulat
„ Az 1. pontban foglalt rendelkezés alkalmazása során a szabad mozgás és beutazás jogával rendelkező „ Az 1. pontban foglalt rendelkezés alkalmazása során a szabad mozgás és beutazás jogával rendelkező 
személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény alapján szabad beutazási és tartózkodási személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény alapján szabad beutazási és tartózkodási 
joggal rendelkező személy álláskeresőként akkor is nyilvántartásba vehető, ha Magyarországon joggal rendelkező személy álláskeresőként akkor is nyilvántartásba vehető, ha Magyarországon 
engedély alapján végezhet munkát,…”.)engedély alapján végezhet munkát,…”.)



Álláskeresőként regisztráltak Álláskeresőként regisztráltak 
számának alakulásaszámának alakulása
2009. év április2009. év április 2011. év április2011. év április

Román Román 
állampolgárok állampolgárok 
–– országos országos 
mutatómutató

1 546 fő1 546 fő
(2009. január: 1 182)(2009. január: 1 182)

2320 fő2320 fő
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Román Román 
állampolgárokállampolgárok
-- déldél--alföldi alföldi 
mutatómutató

369 fő369 fő 547 fő547 fő

Román Román 
állampolgárok állampolgárok 
-- csongrád csongrád 
megyei megyei 
mutatómutató

183 fő183 fő 233 fő233 fő



Szociális biztonság koordinációjaSzociális biztonság koordinációja

Munkanélküli ellátások Munkanélküli ellátások 

Vonatkozó hazai szabályok:Vonatkozó hazai szabályok:
-- Foglalkoztatási törvényFoglalkoztatási törvény

59. 59. §§ (2) E törvénynek az álláskeresési járadék összegének (2) E törvénynek az álláskeresési járadék összegének 
kiszámítására vonatkozó, valamint az álláskeresési kiszámítására vonatkozó, valamint az álláskeresési 
járadékra, valamint az álláskeresési segélyre való járadékra, valamint az álláskeresési segélyre való 
jogosultsági időt meghatározó rendelkezéseit az Európai jogosultsági időt meghatározó rendelkezéseit az Európai 
Gazdasági Térség tagállamai tekintetében az Európai Gazdasági Térség tagállamai tekintetében az Európai 
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Gazdasági Térség tagállamai tekintetében az Európai Gazdasági Térség tagállamai tekintetében az Európai 
Közösségek migráns munkavállalóinak, önálló Közösségek migráns munkavállalóinak, önálló 
vállalkozóinak, valamint ezek családtagjainak szociális vállalkozóinak, valamint ezek családtagjainak szociális 
biztonsága tárgykörében elfogadott közösségi rendeletek biztonsága tárgykörében elfogadott közösségi rendeletek 
hatálya alá tartozó személyekre és ellátásokra e közösségi hatálya alá tartozó személyekre és ellátásokra e közösségi 
rendeletek szabályai szerint kell alkalmazni. rendeletek szabályai szerint kell alkalmazni. 

-- Eljárásrend Eljárásrend –– Álláskeresési támogatások Álláskeresési támogatások –– Álláskeresési Álláskeresési 
járadék járadék –– Álláskeresési segély Álláskeresési segély –– Migráns munkavállalókkal Migráns munkavállalókkal 
kapcsolatos eljárások  kapcsolatos eljárások  
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Az EU és a magyar Az EU és a magyar 
támogatási rendszertámogatási rendszer

Releváns közösségi jogforrások Releváns közösségi jogforrások 
elsődleges jogforrás: Római elsődleges jogforrás: Római 
SzerződésSzerződés
másodlagos jogforrások: rendeletekmásodlagos jogforrások: rendeletek
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másodlagos jogforrások: rendeletekmásodlagos jogforrások: rendeletek



Köszönöm a figyelmet, 
további hasznos 
konferenciát kívánok !
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