Migránsok elhelyezkedésének támogatása – módszertani útmutató
Ebben a rövid ismertetőben a gyakorlatban használható, praktikus információkkal szolgálunk azoknak, akik migránsok munkába helyezésével
foglakoznak. E téma viszonylag új társadalmi jelenség. A segítő szakembereknek két speciális területen kell jártasságot szerezniük: ismerniük kell mind a
migráns csoportok jellemzőit, mind az aktuális álláskeresési trendeket, hatékony módszereket.
Azzal, hogy kik a migránsok, milyen csoportjaik vannak, milyen státusszal rendelkeznek, és milyen jogi lehetőségeik vannak, már számos kiváló
kiadvány foglalkozott, így ebben az útmutatóban nem térünk ki erre részletesen. A legátfogóbb talán az Artemisszió Alapítvány kiadványa a Bevándorlókról1.

Jogi háttér: 1991. évi IV. törvény 2. § szerint
„A foglalkoztatás elősegítése és az álláskeresők támogatása során az egyenlő bánásmód követelményét meg kell tartani. E rendelkezés nem zárja ki azt, hogy
a munkaerőpiacon hátrányos helyzetben levőket többletjogosultságok illessék meg.
(2) A menekültként, oltalmazottként vagy menedékesként elismert, továbbá a bevándorolt vagy letelepedett jogállású, valamint a szabad mozgás és
tartózkodás jogával rendelkező személyeket az e törvény és végrehajtási szabályai által tartalmazott jogokat és kötelezettségeket illetően a magyar
állampolgárral azonos jogok és kötelezettségek illetik meg és terhelik. Törvény, valamint kormányrendelet e szabálytól a külön törvény szerint a szabad
mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy (a továbbiakban: a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy) tekintetében eltérő
szabályokat állapíthat meg.
(3) Azt a harmadik országból származó munkavállalót, aki a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben
meghatározott összevont kérelmezési eljárás alapján kiadott tartózkodási engedéllyel rendelkezik és Magyarországon legalább hat hónapig munkaviszonyban
állt, az álláskeresőként való nyilvántartásba vétel, valamint az álláskeresők ellátása tekintetében az e törvény és végrehajtási szabályai által meghatározott
jogokat és kötelezettségeket illetően a magyar állampolgárral azonos jogok és kötelezettségek illetik meg.”

A Jövőkerék Alapítvány 2014-ben, az Európai Integrációs Alap által támogatott, „Munkaerő-piaci szolgáltatások harmadik országbeli nőknek” című
(EIA/2013/1.4.2) projektje keretében komplex szolgáltatást nyújtott migráns álláskeresőknek. A programban részt vevő 70 fő, többségében nő, EU-n kívüli
országból érkezett Magyarországra. Az álláskeresésük támogatása során szerzett értékes tapasztalatokat szedjük most csokorba, a teljesség igénye nélkül.
1 Mészáros Attila - Lastofka János - Soltis Lilla: Bevándorlókról: Kézikönyv segítőszakembereknek. 2009. Artemisszió Alapítvány, Budapest. http://www.solidalapok.hu/sites/default/files/
artemisszio_bevandorlokrol.pdf
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A migránsok helyzete a munkaerőpiacon
A migránsok helyzete a munkaerőpiacon több szempontból is speciális. Annak ellenére,
hogy a migráns álláskeresők egy része tanult szakmát hazájában, mindig kérdéses,
hogy a megszerzett tudás mennyire kompatibilis a befogadó országban szükséges
ismerettel. Az egyik legnehezebb helyzet, amikor a bevándorló politikai okból, háborús
helyzet miatt hagyja el hazáját. Ilyenkor számos esetben hirtelen kell elmenekülni,
minden papír, bizonyítvány nélkül, és ezeknek beszerzése később is problémás. Így
előfordul, hogy esély sincs az eredeti szakmában elhelyezkedni.
Amennyiben megvannak a bizonyítványok, szakma-specifikus, hogy elegendő-e
a bizonyítványokat lefordítani, vagy különbözeti vizsgát is kell tenni a honosítás
érdekében. Sokszor problémát jelent, hogy a diplomák hivatalos fordításának komoly
költségvonzata van, és ritka nyelvek esetén ez drága mulatság. A különbözeti vizsgát
(mint például az orvosok, jogászok vagy a média szakemberek estében) magyarul
kell letenni. Ehhez azonban magas szintű magyar nyelvtudásra van szükség, és az
eljárás sokszor több évet is igénybe vesz. Egy orosz ügyfelünk esetében, aki orvos, és
társalgási szinten már megérteti magát magyarul, körülbelül három évre van szükség,
míg orvosetikából és igazságügyi orvostanból levizsgázik. Ez alatt az idő alatt nem praktizálhat, tudása időközben avul, mire levizsgázik nem lesz naprakész.
„A diploma hiteles fordítása nagyon bonyolult és drága dolog. Sok utánajárást igényel, és a magyarosított leckekönyv és tanterv mellett a diploma hiteles
fordítását kizárólag az OFFI Zrt. végezheti. Itt a hagyományos diploma hiteles fordítása mellett egyéb gyorsított eljárást is kérhetünk, természetesen felárért. A beadott
dokumentumok fordításának eredetiségét az OFFI Zrt. a Magyar Köztársaság címerével ellátott pecsétes okirattal igazolja.” További információ itt.
„Az állam bizonyos foglalkozásoknál szigorú szabályokhoz köti a magyar nyelvű oklevelet, és a külföldi okmányt el sem fogadja diplomahonosítás
nélkül. Ilyenkor a beérkezett kérelem alapján, a kint tanult tárgyakat úgynevezett ekvivalencia táblázat alapján összevetik a magyar követelményekkel.”
További információ itt.
A migráns álláskeresők egy része szakképzetlen. Ez leginkább azokra a fiatalasszonyokra jellemző, akik a középiskolás kor után hamar férjhez mentek,
egy vagy több gyermeket szültek, és eddig háztartásbeliként voltak otthon. Ilyen esetekben nemcsak a munkatapasztalat vagy a szakma hiánya a probléma,
hanem az is, hogy a családban betöltött szerepek, feladatok erősen lekötik őket, sok idejüket veszik igénybe, és nincs meg a családi háttér támogatása az
álláskeresésben. A szakképzetlenségük miatt sokszor először tanulniuk kell, emellett a család – tanulás – munka összeegyeztetése sem könnyű dolog.
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A szakmatanulás másik kérdése a szakképzetlenek és szakmaváltók esetében, hogy milyen nyelven tanuljanak. Azoknak, akik angolul beszélnek,
lehetőségük van bizonyos szakmákat angolul megtanulni, azonban sok esetben először a magyar nyelv elsajátítására van szükség a tanulás megkezdése előtt.
A programunkba bekerülők egy részénél az ingyenes, vagy megfizethető nyelvtanfolyamok, nyelvgyakorlási lehetőségek komoly segítséget jelentenek az
álláshoz vezető úton.
A Tudomány Nyelviskola az Európai Integrációs Alap által támogatott, a résztvevők számára ingyenes, magyar nyelvtanfolyamokat indít.
A Balassi Intézetben ösztöndíjjal hosszabb, magyar nyelvű kurzusokon is részt lehet venni.

Az eltérő kulturális sajátosságok – az eltérő munkakultúra, a sajátos viszony az időhöz, a
pontosság kérdése –, valamint a munkavállalók és a munkáltatók előítéletei, a sztereotípiák szintén
nehezítik az elhelyezkedést. Vannak olyan családok, ahol erősek a kulturális gyökerek, és erősen
védik a nőket. Ezekben a családokban a védelem egy idegen, új kultúrában még erősebb lesz, és
nem támogatják a nők otthonon kívüli tevékenységeit, így a tanulást vagy az elhelyezkedést sem.
Előfordul, hogy a család idősebb férfitagja – a hölgy életkorától és családi állapotától függően az apa,
az idősebb testvér, vagy a férj – elkíséri az álláskereső hölgyet a foglalkozásra, aki csak akkor járhat
a későbbiekben önállón is, ha a férfi családtag meggyőződött arról, hogy tisztelettel bánunk vele és jó
kezekben van. Ritkább esetben, ha a várható változás túlságosan ijesztő, nem tűnik a család számára
biztonságosnak vagy kívánatosnak, a család úgy dönt, hogy kiveszi a szolgáltatásból a migráns
hölgyet. Ilyenkor felajánlhatjuk, hogy együtt vegyék igénybe a szolgáltatásokat a családtagokkal.
Nehézséget jelenthet, amikor nők olyan szakmákkal rendelkeznek, amik Magyarországon
inkább hagyományosan férfias szakmának számítanak, például a mérnöki területek. A hijabot
hordó hölgyek szintén nehezen boldogulnak férfiközegben vagy ügyfélszolgálati területen, hiába
előny mondjuk, hogy több nyelven is beszélnek.
Külföldi állampolgárok foglalkoztatása esetén munkavállalási engedélyre lehet szükség, attól
függően, hogy milyen tartózkodási engedéllyel rendelkeznek.
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Egyéb célú tartózkodási engedéllyel rendelkező személy magyarországi munkavállalási engedélyének megszerzése két lépésből áll.
1) A foglalkoztató munkaerőigényt nyújt be az illetékes Munkaügyi Központ kirendeltségén. Az eljárást 15 nap alatt folytatják le. A szükséges
nyomtatvány letölthető az www.afsz.hu oldalról vagy elérhető az alábbi linken található rövid tájékoztató alján is: itt.
2) Összevont engedélyezési eljárás keretében a munkavállaló a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalhoz nyújtja be kérelmét, melyhez a beadáskor
vagy azt követően, hiánypótlás során is lehet csatolni a Munkaügyi Központ igazolását a lezárult munkaerőigény eljárásról.
Az eljárásban szakhatóságként a Munkaügyi Központ is részt vesz. A két hivatalnak az eljárásra 90 nap áll rendelkezésére, de a döntést előbb is
meghozhatják. Az eljárás rövid tájékoztatója elérhető az alábbi linken.
Tájékoztatás kérhető
- a Munkaügyi Központ információs vonalán, a 061/4775775 telefonszámon hétfőtől-péntekig 8:00-12:00 között, valamint a munka@lab.hu e-mail
címen;
- a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal információs vonalán, a +36/1-463-92-92 telefonszámon hétfő - csütörtök 8:30-16:30 között, valamint
pénteken 8:30-14:00 között vagy a callcenter@bah.b-m.hu e-mail címen.

A módszerek
Az álláskeresés módszertanát a Steve de Shazernek2 tulajdonított három alapvetés mentén magyarázhatjuk el egyszerűen. Steve de Shazer a
megoldásfókuszú, rövid, dinamikus terápia módszer taglalásánál írja le a következőket:
„Ami működik, azt ismételd!
Ami nem működik, azt hagyd abba!
Ami nincs eltörve, azt ne gipszeld be!”
Mit is jelent ez a gyakorlatban? A hatékony álláskeresés alapja, hogy a probléma megismerése után képes váltani a megoldás fókuszra. A tanácsadó az
anamnézis felvétel során alaposan kikérdezi az álláskeresőt: feltérképezi eddigi elméleti és gyakorlati tapasztalatait, tudását, megtudja, miben van az ügyfélnek
gyakorlata. Ez a kikérdezés nemcsak az ügyfél szakmai kompetenciájára vonatkozik, hanem az úgynevezett „soft skillek”3-re is, amelyek az életben és a
2 In: Evan George - Chris Iveson - Harvey Ratner: Megoldásközpontú terápia – a de Shazer-modell, Animula, 1990; valamint In: Insoo Kim Berg: Konzultáció sokproblémás családokkal,
Animula, 2004.
3 Soft skillekről az álláskeresésben bővebben a HR portálon olvashat itt: és itt:
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munkaerőpiacon való boldogulást segítik.
Példák soft skillekre
• csapatmunka
• szervező készség
• kommunikációs készség
• együttműködésre való képesség
• konfliktusok és a veszteségek kezelése
• új helyzetekhez való alkalmazkodás, rugalmasság, mobilitás
• kezdeményező készség
• kreativitás
• emocionális intelligencia
• motiválhatóság
• asszertivitás
• analitikus és logikus gondolkodás
A tanácsadó feladata, hogy megtalálja a működő pontokat és a hiányosságokat. Ami működik az élet bármilyen területén, az – követve az analogikus gondolkodást
– adaptálható az álláskeresésben is. Például ha valaki szabadidejében önkénteskedik, és rendezvényeket szervez országa követségének, kamatoztatni tudja ezt
a készségét a munkakeresésben is: sok emberrel megismerkedik, jó lesz a kapcsolati háló építésében stb.
Az ügyfelek néha nem tulajdonítanak jelentőséget a működő sémáknak: „ez természetes, ezt mindenki tudja” – mondják. A tanácsadási folyamat tükör
funkciója ilyenkor az, hogy rávezeti az álláskereső figyelmét erősségeire, és bátorítja azok alkalmazását a gyakorlatban.
A készségek, kompetenciák feltérképezése során összeáll egy kép, ami időnként egy ementáli sajtra emlékeztet: valami van, de vannak benne lyukak,
hiányosságok. Ezek fejlesztése, pótlása lesz az egyik feladat. Amikor olyan viselkedési sémákkal találkozunk, amikről látjuk, hogy nem működnek, akkor a
tanácsadó tükör funkciójának másik aspektusát használja: rávilágít a vakfoltokra. Popper Péternél olvashatjuk, hogy ami kívülről megvalósíthatónak látszik,
az belülről nem biztos, hogy az. Továbbgondolva: gyakran nem is látszik, hogy lehet kimozdulni egy elakadásból. Ilyenkor a tanácsadás szerepe a jövőkép
építése, a megoldási alternatívák kidolgozása az ügyféllel közösen.
Az álláskeresési tanácsadás módszerét tekintve leginkább a coaching4 technikákhoz áll közel: nem annyira tanácsot ad, inkább tanácskozik, és az
ügyfél erőforrásainak mozgósításával ér el sikereket. De Shazer harmadik mondata arról szól a migránsok esetében, hogy nem szabad sztereotipikusan kezelni
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„Coaching is usually dialogue and activities aimed at releasing potential within groups and individuals. It is a dialogue of learning and change. At the same time the coaching
dialogue is a model of how easily and quickly changes can be developed and achieved” In: Coaching guide, p32. https://www.salto-youth.net/downloads/4-17-938/coaching_guide_www.pdf
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