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Magyarország munkára hívja az az ukrán
munkavállalókat

Magyarország ígéretet tett az ukrán munkavállalók elhelyezkedésének
leegyszerűsítésére.
Magyarországon munkaerő hiány van, mivel a fiatalok tömegesen költöznek ki
Nyugat-Európába. Erről tájékoztatott Magyarország gazdasági minisztere Varga
Mihály. Javaslatot tett a környező az EU-ba nem tartozó országok polgárai
munkavállalási engedélyezési eljárásának leegyszerűsétésére. Ez érinti az ukrán
munkavállalókat is.
A miniszter szavai szerint előnyben részesülnének azok a nemzetek, amelyek
„osztják a magyarok erkölcsi-etikai és történelmi-kultúrális értékeit”.
Példaként említette Csehországot és Lengyelországot, melyek alkalmazkodó képes
külföldi munkaerő bevonási politikájának köszönhetően jelenleg több, mint 2 millió
ukrán munkavállaló van hivatalosan alkalmazva. Magyarország legalább 50 ezer
állást tud felajánlani az ukrán munkavállalóknak.
Milyen szakemberekből van hiány Magyarországon? Mint az a Manpower toborzó
cég közleményéből kitűnik, Magyarországon a legnagyobb hiány mérnökökből,
könyvelőkből, gépkocsi vezetőkből, egészségügyi dolgozókból mutatkozik. Többek
között 300 körlet maradt háziorvos nélkül, vagy körülbelül 300 ezer páciensnek
nincsen belgyógyásza. Szoftvertervezőkből szintén nagy a hiány.
De az ukrán munkavállalók szkeptikusan viszonyulnak ehhez a hírhez.
Természetesen a határmentén lakó ukrán munkavállalóknak enélkül is van
lehetőségük Magyarországra utazni, akár minden nap is, többek között munkába is.
A többi ukrán munkavállaló számára a Magyarországi munkalehetőség nem túl
vonzó, aminek egy sor oka van:

1. A nyelvi korlátok. A magyar nyelvtől eltérően a cseh és a lengyel nyelvek a
szláv nyelvcsoportba tartoznak. Ezért az ukrán munkavállalóknak sokkal
könnyebb beilleszkedniük ezekben az országokban, és a nyelvek
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hasonlósága miatt, még nyelvtudás nélkül is elérhető a kölcsönös megértés.
2. Létezik olyan vélemény, hogy a magyarok nem túl vendégszeretők és nem
nagyon kedvelik az idegeneket. Kell-e említeni, hogy a menekültek
befogadásának kategorikus elutasítása miatt indítványozták Magyarország
kizárását az Európai Unióból.
3. A Magyarországi fizetések, ha magasabbak is mint Ukrajnában, de kisebbek,
mint az Európai Unió legtöbb államában és körülbelül a Lengyelországi
fizetésekkel vannak egy szinten.
Mennyit lehet keresni Magyarországon?
Például ha egy magánszemélynél helyezkedik el, mint munkaadónál, kertészként,
vagy takarítónőként, egy 4 órás műszakban 23-30 eurót lehet keresni. Vagyis ha
egy hétig félnapos műszakban dolgozik, akkor heti 100-150 eurós fizetési szintre
tud eljutni. Nem sok, pláne figyelembe véve, hogy a kertész illetve a takarítónő
szolgálatait nem minden nap veszik igénybe, ezért egynéhány ügyfelet kell majd
keresni.
Varrónőként dolgozva 40 órás munkahétben, havi 800-1000 eurót lehet keresni.
Az ukrán munkavállalók Európában hagyományosan építkezéseken keresnek
pótfizetést, és Magyarországon is lehetőség van jó fizetést kapni ezen a téren. A
csempézők, betonacél szerelők átlagosan 2 ezer eurót kapnak havonta, igaz az ő
munkahetük jóval meghaladja a 40 órás keretet.
Magyarországi konkrét állások és fizetések példái
Az állás
Munkaidő
A fizetés típusa
megnevezése

A fizetés mértéke

Magyar
nyelvtudással
rendelkező házi
angol nyelvtanár

Heti három
Havonta
alkalommal két-két
óra

160 euró

Éjszakai dajka két
gyermek számára

Naponta este 7-től
reggel 10-ig

16 euró

Magyar nyelvtanár
két gyermek
számára

Heti három
Havonta
alkalommal két-két
óra

150 euró

Eladó élelmiszer
üzletbe

Napi 6 óra

500 euró

Éjszakánként

Havonta

KépviselőÖtnapos munkahét Havonta
menedzser irodai
8 órás munkanappal
munkára és az
ügyfelek fogadására

500 euró + jutalék
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Kisegítő élelmiszer Heti két alkalommal Műszakonként
16 euró
bevásárláshoz és
reggel 8 - tól
étel készítéshez
Takarítónő
magánházba

Heti két alkalommal Műszakonként
fél-fél napot

16 euró

Kertész

Heti egy
alkalommal

16 euró

Varrónők üzemi
munkára

Ötnapos munkahét Havonta
8 órás munkanappal

350-600 euró

Betonacél szerelő,
betonozó,
csempéző

12 órás munkanap, Havonta
egyeztetett
munkabeosztás

2000-2500 euró

Műszakonként
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