
A projektről
A “Towards stronger transnational labour enforcement cooperation on 
labour migration” (STRONGLAB) projekt a Nemzetközi Visegrádi Alap 
és a Holland Királyság Külügyminisztériuma támogatásával valósul meg. 

A STRONGLAB projekten belüli tevékenységek a munkaalapú migráció 
mintáit, illetve a külföldi dolgozókat érintő jogsértéseket vizsgálják a V4-
es országokban, Ukrajnára, mint küldő országra fókuszálva. A célunk, 
hogy naprakész információt nyújtsunk a munkavállalói jogok megsér-
téséről és a közvetítői gyakorlatokról, illetve hogy lehetséges jogorvosla-
tokat/megoldásokat javasoljunk. Továbbá, a projekt erősíteni szeretné az 
együttműködést és a tapasztalatok megosztását a munkaügyi felügyelő-
ségek, a civil szervezetek és más, a külföldi dolgozóknak segítséget nyújtó 
szereplők között, hogy ezáltal erősődjön a munkavállalói jogok védelme 
és érvényesítése.

A projekt konzorciumi partnerei a Multicultural Center Prague (Csehor-
szág), a Fundacja „Nasz Wybór“ (Lengyelország), a Centrum pre výskum 
etnicity a kultúry (Szlovákia), az AnBlokk Kultúra- és Társadalomtudo-
mányi Egyesület (Magyarország) és a Charitable Foundation „Zaporuka“ 
(Ukrajna).
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Összefoglalás
A magyarországi esettanulmányban elsősorban az ukrán kölcsönzött 
munkaerő foglalkoztatására koncentráltunk, azaz arra, hogy szerződtet-
nek ukrán munkásokat kölcsönbeadó cégeken keresztül. Pontosabban, a 
toborzás és kiválasztás mechanizmusait, a foglalkoztatási háromszögön 
(munkavállaló – kölcsönbeadó – kölcsönvevő cég) belüli kötelességek és 
felelősség szerepét, illetve a munkavállalói jogok védelmének biztosítá-
sát illető kihívásokat vizsgáltuk. Az interjúkban kiemelt figyelmet fordí-
tottunk az Ukrajnából érkező munkavállalók által tapasztalt jellegzetes 
problémákra is. 

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint a regisztrált, ideigle-
nes tartózkodási engedéllyel rendelkező ukrán állampolgárok száma Ma-
gyarországon a 2001 és 2009 közötti periódusban növekedett, és 2009-
ben tetőzött 17610 fővel (az összes külföldi állampolgár 9,6%-a). Azóta, 
különösen 2012 után számuk jelentősen csökkent, 2017 elején 5774 főre 
(a Magyarországon tartózkodó külföldi állampolgárok 3,8%-a)1. A csök-
kenés mögötti egyik fő ok, hogy azokat a külföldieket, akik bizonyítani 
tudják magyar származásukat, előnyben részesítik a magyar állampol-
gárság megszerzésénél: feltételezzük, hogy sok, korábban az országban 
tartózkodó személy magyar állampolgár lett.2 

1   1.7. Magyarországon tartózkodó külföldi állampolgárok földrészek, országok és nemek 
szerint, január 1. (1995–)*(2/2)http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_wnvn001b.
html
2   A környező országokból, különösen Ukrajnából Magyarországra irányuló migrációról 
lásd: Pakurár Miklós & Oláh Judit & Cehla Béla «Az ukrajnai munkavállalók munkavállalási 
jellemzői Magyarországon» Gazdálkodás 56. évf. 2. szám,  2012; Juhász Judit & Csatári Ferenc 
& Makara Eszter «Ukrán állampolgárok munkavállalása Magyarországon» Záró tanulmány. 
Panta Rhei Társadalomkutató Bt. Projektszám: OFA 8341/0021 Budapest, 2010; Langerné 
Rédei Mária «Ukrán munkavállalás Magyarországon» in: Dr. Kincses Áron (szerk.) Ukrán 
állampolgárok Magyarországon. Európai Integrációs Alap, Budapest, 2011; Koltai Júlia & Sik 
Endre «Határokon átnyúló munkaerő-piaci és jövedelemszerző mozgások» in: Sik Endre & 
Surányi Ráchel (szerk.) Határhatások  ELTE TáTK és Tárki Zrt., Budapest 2015 http://tatk.elte.
hu/file/Hatarhatas_2015.pdf, Lakatos Judit, «Külföldön dolgozó magyarok, Magyarországon 
dolgozó külföldiek» Statisztikai Szemle, 93. évf. 2. szám, 2015, www.ksh.hu/statszemle_archi
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A munkavállalási engedéllyel rendelkező ukrán állampolgárok száma jó-
val alacsonyabb. 2016 utolsó napján 1413 munkavállalási engedély volt 
érvényben, ami növekedést jelent a 2015-ben regisztrált 1145 engedély-
hez képest. A tanulmányunk szempontjából érdekes, hogy a munkálta-
tó által regisztrált munkavállalási engedélyek aránya növekedett a leg-
inkább az adott periódusban, amely 2016 végén 789 engedélyt jelentett 
(2015-höz képest 1111,3%-os növekedés).3 

Ennek megfelelően elsősorban a kölcsönbeadók által, ipari parkokban 
működő elektronikai kölcsönvevő cégek számára szerződtetett munka-
vállalók helyzetére koncentráltunk. A projekt kutatási szakasza során 
interjúkat készítettünk közvetítők képviselőivel, tisztviselőkkel és szak-
értőkkel, illetve egy kisebb léptékű terepmunkát is végeztünk az elekt-
ronikai szektorban dolgozó ukrán kölcsönzött munkavállalók körében. 
Beszéltünk egy kölcsönbeadó cég és egy államilag finanszírozott tobor-
zó vállalat képviselőjével, két szakszervezeti képviselővel, ügyvédekkel, 
minisztériumi képviselőkkel és munkaügyi ellenőrökkel. 22 interjúalany 
bevonásával összesen 18 interjút készítettünk.

A kölcsönzött dolgozók nézőpontját bemutatandó, nyolc emberrel in-
terjúztunk, közülük kettővel pedig néhány hónappal később utánköve-
tésként újabb interjút készítettünk.4 Terepünk egy közepes nagyságú vá-
ros, Jászberény volt, amely az elektronika szempontjából, illetve több, az 
elektronikai és az autóiparban is működő alvállalkozó számára regionális 

ve/2015/2015.../2015_02_093.pdf
3   Lásd Putnoki Péter «A külföldi állampolgárok magyarországi munkavállalásának főbb 
sajátosságai 
2016. évben» A Nemzetgazdasági Minisztérium  Elemzési és Bérpolitikai Osztály, Budapest, o. 
28, 36 https://nfsz.munka.hu/Lapok/full_afsz_kozos_statisztika/stat_kulf_munkavall_mo-on/
content/stat_kulf_mvall_mo_adatok_2016.pdf
4   Ugyanazokkal az emberekkel egy másik projekt –  Munkaerő-kölcsönzés mint munkaviszony 
és mint mobilitási (migrációs) csatorna – keretében is készítettünk interjúkat, amelyekben a 
migrációs mintáikat, korábbi munkatapasztalataikat és a kölcsönzött foglalkoztatási szerkezettel 
kapcsolatos tapasztalataikat mértük fel. A projektet a Friedrich Ebert Alapítvány Budapesti 
Irodája és a BME Alapítvány:--Stiftung für Bevölkerung, Migration und Umwelt támogatta.
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központnak számít. Minden interjút a munkásszálláson készítettünk, 
nagyrészt 2017 júniusa és szeptembere között, öt egynapos látogatás ke-
retében. Az interjúk hosszúsága 50 perc és másfél óra között mozgott. 

A honlapokon (pl. EuRabota) keresztül hirdetett állásokkal kapcsolatban 
is végeztünk kutatást, hogy megértsük a toborzással kapcsolatos gyakor-
latokat. A magyarországi álláslehetőségekre kerestünk rá, majd hét, kü-
lönböző méretű közvetítő céget kiválasztva érdeklődtünk a munkakörül-
mények, a szerződések és a bérek iránt.

Harmadik országbeli állampolgárok 
mint kölcsönzött dolgozók az 
elektronikai szektorban

Az elektronikai szektoronbelül a harmadik országbeli külföldiek kölcsön-
beadók általi foglalkoztatása egy jól leszabályozott szféra. A kutatásunk 
során láthatóvá vált, hogy a gyártásban (főleg az autó- és elektronikai 
iparban) dolgozó kékgalléros ukrán dolgozókat jellemzően kölcsönbe-
adók szerződtetik.   

Az egyik fő érv a harmadik országbeli, különösen az ukrán állampolgá-
rok foglalkoztatása mellett a magyarországi munkaerőpiac szűkössége. A 
szakértői interjúk közül több utalt a „munkaerő” hiányára Magyarorszá-
gon. A munkáltatói szövetségek egyöntetűen hangsúlyozták, hogy szük-
ség van vendégmunkások “behozatalára” a szomszédos, EU-n kívüli or-
szágokból. Másrészt, egy helyi szakszervezeti interjúalany utalt a súlyos 
helyzetre a fővárostól keletre fekvő kisvárosban. A fiatalok elköltöznek, a 
jól képzett mesteremberek „kihalnak”  és mindenkit, aki képes a munka-
végzésre ‘lefölöznek’ az autóipari multinacionális vállalatok (MNV-k) a 
környező városokban, mivel magasabb bért tudnak nyújtani. Így, ahogy ő 
mondta, mindenki, aki el tud, el is fog menni a városból. Ennek eredmé-
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nyeként a gyártásban működő cégekhez újonnan felvettek közül sokan 
nincsenek a szükséges készségek birtokában, és hiányzik a munkaetika 
is, amelyekkel az alapvető munkafegyelmet fenntarthatnák és a követel-
ményeket teljesíthetnék.

A magyarországi bérszintek még a visegrádi országokhoz képest is ala-
csonyak, nem is beszélve a nyugati EU-tagállamokról. Sőt, ahogy több 
kutató korábban már jelezte,5 az ipari viszonyok rendszerében jelentős 
decentralizáció és rugalmasítás ment végbe. Szintén hangsúlyoznunk 
kell, hogy sok elektronikai kölcsönbő vevő cégnél a termelésre jellemző 
az egészen magas munkaintenzitás. Az elektronikai szektorban, különö-
sen a nagy multinacionális vállalatoknál, a ciklikus termelés tetőpontjai 
rendkívül rugalmas munkaidő-szervezést követelnek meg. A kékgal-
léros gyártósori munkások bérei alig vannak a megélhetési szint fölött, 
jellemzően a minimálbér környékén keresnek. Mindamellett, mivel az 
alapbérek alacsonyak (munkaóra-alapú díjazással számolva), a munká-
sok számára komoly ösztönzőt jelentenek a munkavállalói prémiumok, 
a túlóradíjak és műszakpótlékok, a teljesítményalapú bónuszok és az 
egyéb, nem bérjellegű juttatások.  Ehhez azonban  meg kell feleljenek a 
rugalmasság követelményének. A harmadik országbeli dolgozók számá-
ra további akadályt jelent az előrelépésben az, hogy a külföldi szakiskolai 
bizonyítványokat általában nem fogadják el automatikusan (vagyis ho-
nosítani kell őket).

A ‘hazai’ munkások hiánya növelte a közvetítők szerepét a magyar mun-
kaerőpiacon. Ahogyan az interjúalanyaink is megjegyezték, nem a mun-
kavállalók, hanem a munkáltatók keresik meg a közvetítőket. A közvetítő 
szerepet az úgynevezett munkaerőpiaci szolgáltatás ágazatban aktív cé-
gek, az ún. kölcsönbeadó vállalatok veszik át.

5   Laki Mihály & Nacsa Beáta & Neumann László «Az új Munka Törvénykönyvének hatása 
a munkavállalók és a munkáltatók közötti kapcsolatokra»  Közgazdaságtudományi Intézet, 
Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont, Magyar Tudományos Akadémia - 
Budapest, 2013  http://mek.oszk.hu/11400/11439/11439.pdf
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A kölcsönzött munka egy rugalmas, háromoldalú foglalkoztatási forma, 
amelyet az elektronikai iparban jellemző piaci ingadozáshoz való alkal-
mazkodás indokol. A 2012-es új magyar Munka törvénykönyve nagyobb 
rugalmasságot engedett a kölcsönbeadó és a kölcsönvevő cégeknek ab-
ban, hogy hogyan osztják meg a munkáltatói jogokat és kötelességeket. 
Jogilag, a felek egy, a Polgári törvénykönyvön alapuló szerződést köt-
nek, amely csak a Munka törvénykönyve néhány szakaszára hivatkozik. 
A kölcsönzött munka fő jellemvonása, hogy kevesebb védelmet nyújt a 
munkavállalónak a foglalkoztatóival szemben, valamint, hogy a munka-
vállalók munkaidejét a kölcsönbeadó és a kölcsönvevő cég is meghatá-
rozhatja, a két fél megegyezése alapjá.6  Ahogyan a szakértőkkel és köz-
vetítőkkel készített interjúink megmutatták, mivel a harmadik országbeli 
állampolgárok munkaszerződése a munkavállalási engedélytől függ, a 
munkaszerződések nem, köthetők határozatlan időre, csak határozott 
idejűek lehetnek. A munkaszerződések szokásos időtartama, a három 
hónapos próbaidőt követően egy, maximum két év volt, a munkáltató 
pedig a kölcsönbeadó. Hosszabb szerződés nem igazán lehetséges, mivel 
egy harmadik országbeli állampolgár munkavállalási engedélye maxi-
mum három évre szólhat.

A kölcsönbeadó cégek munkája szabályozottabbá és költségesebbé vált 
2012 óta, egy végső, döntő változással 2016 decemberében. A 2012-es 
Munka törvénykönyve átültette a kölcsönzött munkavállalókkal szem-
beni egyenlő bánásmódról szóló 2008/104/EK irányelvet (Directive 
2008/104/EC on Equal treatment of temporary agency workers), így 
2016 decembere óta a kölcsönzött, illetve a törzsgárdás dolgozók bére 
nem különbözhet. Két interjúalanyunk reflektált a szigorúbb szabályo-

6   Meszmann T. Tibor «The rise of the dual labour market: fighting precarious employment in 
the new member states through industrial relations (PRECARIR) Country report: Hungary»  
CELSI Research Report No.12, 2016 https://celsi.sk/en/publications/research-reports/detail/12/
the-rise-of-the-dual-labour-market-fighting-precarious-employment-in-the-new-member-
states-through-industrial-relations-precarir-country-report-hungary/
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zó környezetre, amelyben a kölcsönbeadók működnek. 2016 előtt Ma-
gyarországon sok kölcsönbeadó cég könnyebben tudott jogilag aggályos 
módon működni, különösen az adókedvezményekhez kapcsolódóan, 
most azonban, ahogy az általunk megkérdezettek becsülték, a profesz-
szionalizmus erősödik, és azok, akik a jogkövetés peremén mozogtak, 
eltűnnek. Mindazonáltal, az egyik kölcsönbeadó helyi képviselője sze-
rint, a kölcsönbeadó cégek körében is volt különbség ‘jó’ és ‘rossz’ mun-
káltató között. Azaz, voltak olyan kölcsönbeadó munkáltatók, akik teljes 
mértékben tiszteletben tartották a szabályozást – a harmadik országbeli 
állampolgárok foglalkoztatása terén is, és voltak olyanok, akik vitatható 
módszereket alkalmaztak.

A számtalan szektort érintő akut munkaerőhiányra válaszul 2017 janu-
árjában a magyar állam egy újfajta közvetítőt bízott meg a toborzás le-
bonyolításával. A Nemzetgazdasági Minisztérium alatt működő Nemzeti 
Foglalkoztatási Alap egy speciális programot finanszírozott munkások 
bevonzására, toborzására és kiválasztására Ukrajnában, különösen azok-
ban a szektorokban és szakmákban, amelyekben a munkások hiánya a 
legégetőbb volt. A projekt pályázati kiírásának legnagyobb nyertese a 
Horizon 2020 Nonprofit Kft. (H2020) volt. A projekt kezdeti toborzási 
szakasza egy széleskörű médiakampányból állt, amely Ukrajna több vá-
rosában célozta meg a munkásokat.7

A H2020 elsődleges szerepe a munkaerő-kínálat növelése, méghozzá a 
potenciális ukrán (szakképzett) dolgozók bevonzása és toborzása révén. 
Ennek érdekében a H2020-nak egy partnerszervezete is van Ukrajnában. 
A szerződött partnerszervezet összefoglalót készít a toborzott emberek-
ről, a H2020 pedig továbbítja az információt a kölcsönbeadó cégeknek, 
amelyek aztán végigviszik a kiválasztási folyamatot tesztekkel stb. Amel-

7   Médiakampányt indítunk Ukrajnában, hogy jöjjenek ide dolgozni, HVG, 2017. január. 
26.   http://hvg.hu/kkv/20170126_Mediakampanyt_inditunk_Ukrajnaban_hogy_jojjenek_ide_
dolgozni,
Pintér Balázs: Ukránokkal pótolnák a hiányzó dolgozókat Tisza News 2017 január 31 http://
www.tiszanews.org.ua/?module=news&&target=get&id=17020
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lett, hogy segítséget nyújt az adminisztratív követelmények teljesítésében, 
abban, hogy az ukrán dolgozók munkavállalási engedélyt kaphassanak, a 
H2020 megszervezi és kíséri az ukrán dolgozók első magyarországi útját, 
illetve segítséget nyújt az első szálláshely megtalálásában. A H2020 szere-
pe jellemzően véget ér, amikor a dolgozó és a kölcsönbeadó cég megköti 
a munkaszerződést. Onnantól kezdve a kölcsönbeadók nyújtják az összes 
szolgáltatást – az utazást, szállást és az adminisztrációt beleértve, miköz-
ben a H2020 csak esetenként ellenőrzi a további előrehaladást.

De a H2020 szerepe nemcsak a toborzás, hanem a magyarországi mun-
káltatók, köztük a kölcsönbeadók tájékoztatása és ösztönzése arra, hogy 
ukrán dolgozókat vegyenek fel. A H2020 jellemzően olyan kölcsönbeadó 
cégeket céloz meg, amelyeknek körülbelül 50-100 dolgozóra van szüksé-
gük Ukrajnából. A szolgáltatásai között vannak regionális tájékoztató na-
pok, megyei fórumok szervezése, amelyek ösztönzést és segítséget nyúj-
tanak nemcsak az adminisztratív know-how, hanem a követelmények és 
kötelezettségek kommunikálása terén is.8

A H2020-nál dolgozó interjúalanyunk hangsúlyozta, hogy a szervezet 
szerepe csak időleges, az, hogy hidat építsen és know-how-kat hozzon 
létre a közvetítők számára. Sőt, az interúalanyunk azt is hangsúlyozta, 
hogy a H2020 nem akarja meghatározni „a” sztenderdet, hanem csak egy 
lehetséges módszert, modelt mutat be a kölcsönbeadóknek.

És valóban, a nagyobb kölcsönbeadók mint közvetítők jellemzően egye-
dül próbálták meggyőzni a kölcsönvevő cégeket, hogy ukrán kölcsönzött 
dolgozókat alkalmazzanak, és egyedül kommunikálták a követelménye-
ket is. 

8   Interjú Muhari Mártonnal, a Horizon2020 Nonprofit Kft. képviselőjével, 2017. szeptember 
26., Budapest. A kampányokért lásd pl. http://www.hkik.hu/hu/heves-megyei-kereskedelmi-es-
iparkamara/cikkek/azonnali-megoldas-az-import-ukran-munkaero-96558, https://allevents.in/
tatab%C3%A1nya/wih-ukr%C3%A1n-magyar-munkaer%C5%91-piaci-hr-road-show-%7C-
tatab%C3%A1nya/191693921316612
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Egy ilyen jogkövető cég szolgáltatási szerződést kötött egy helyi ukrán 
fejvadász ügynökséggel. A leendő jelöltek kiválasztása után a kölcsön-
beadó képviselője szervezi a tesztelést és az alkalmak kiválasztását a 
partner kölcsönvevő cégek képviselői számára. A tesztek elég alaposak: 
kézügyességgel, gyakorlati készségekkel kapcsolatos feladatokat tartal-
maznak, de szóbeli interjút, logikai és intelligenciateszteket is. A cél ez-
által a további adminisztratív akadályok elkerülése és a munkát felvevő 
jelöltekkel kapcsolatos költségek csökkentése. Azokkal, akik átmennek a 
teszten, elkezdődhet a szerződéskötési folyamat. Másrészt, a kölcsönbe-
adó és ukrán partnere átfogó információt nyújtanak a leendő alkalma-
zottaknak azzal kapcsolatban, hogy mire számíthatnak Magyarországon. 
Mivel az ukránok általában nem beszélnek magyarul, kölcsönbeadó és 
kölcsbevevő tolmács biztosításával küszöböli ki a nyelvi nehézségeket. Az 
utóbbit illetően, az összes szerződés és a követelmények stb. időben tör-
ténő lefordítása mellett a kölcsönbeadó ragaszkodik hozzá, hogy minden 
10-15, magyarul nem beszélő főből álló csoportnak legyen egy tolmácsa, 
aki kíséri őket a munkavégzés helyszínén. Adminisztratív szempontból, 
a harmadik országbeli állampolgárok szerződtetése bonyolultabb, mivel 
munkavállalási célú tartózkodási engedély kell hozzá, és együtt kell mű-
ködni a társadalombiztosításért felelős hatósággal, az adóhatósággal és 
a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatallal (BMH). Továbbá biztosítani 
kell olyan szolgáltatásokat, mint a szállás, illetve foglalkoztatni kell egy 
személyt, aki a munkavállalók munkán kívüli, mindennapos problémái-
val foglalkozik – hogyan érzik magukat, vannak-e gondjaik stb.

Az adminisztratív követelményeket, azon belül a munkavállalási célú 
tartózkodási engedély kiadását illetően interjúalanyaink megerősítette, 
hogy a folyamat már nem okoz nehézséget, nagyon leegyszerűsödött és 
jól működő rendszerré vált a hivatalokkal való jó kapcsolatnak, illetve 
annak köszönhetően, hogy minden fél tisztában van a követelményekkel. 
A jobb megértés érdekében, a következő ábra összefoglalja a közvetítők 
jelentős szerepét a dolgozók bevonzásában az autó- és elektronikai ipar-
ban működő kölcsönvevő cégek számára.
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Nemcsak a harmadik országbeli állampolgárok toborzása és kiválasztása 
költségesebb és bonyolultabb [lásd később a közvetítők szerepét a tobor-
zásban és kiválasztásban], de az ukrán munkavállalóknak több szolgálta-
tásra is van szükségük, mint a helyieknek, hogy Magyarországra jöhes-
senek és itt maradhassanak. A költségek magasabbak a kölcsönbeadó és 
kumulatívan a kölcsönvevő cég számára is. Ugyanis az ukrán dolgozók 
általában ’ingyenes szállást’ kapnak, a közvetlen munkáltatójuk intézi a 
járulékos – tetemes – papírmunkát, időnként fizet a fordításért, gondos-
kodik a társadalombiztosítási káryáról, adókártyáról stb., miközben, ha a 
kölcsönvevő cég tiszteletben tartja a szabályokat és előírásokat, biztosítja, 
hogy minden munkabiztonsági és oktatási szolgáltatás elérhető legyen 
ukránul a munkavégzés helyszínén.
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Az ukrán kölcsönzött dolgozók munkaerejének jogkövető biztosítása és 
értékesítése azokra a specializált kölcsönbeadókre szűkül, amelyek fel 
vannak készülve egy ilyen „befektetésre”, illetve azokra a nagyobb köl-
csönvevő cégekre – amelyek ki tudják fizetni a nagyobb szolgáltatási dí-
jat. És mégis úgy tűnik, megéri befektetni. Ugyanis a kölcsönbeadók a 
kölcsönvevő cégeknek jó, ‘elkötelezett’ ‘munkaerőt’ kínálnak, az álláshoz 
szükségesnél magasabb végzettséggel és nagyon alacsony fluktuációval, 
a helyi dolgozókétól különböző motivációkkal. Ahogy egy regionális 
kölcsönbeadót képviselő interjúalanyunk elmondta, míg a fluktuáció a 
magyar útlevéllel rendelkezők körében elég magas, az ukrán dolgozók 
munkát vállalni és itt maradni jönnek. A H2020 munkatársa szintén di-
csérte az ukrán dolgozók elkötelezettségét, szorgalmasságát, alkalmazko-
dási és problémamegoldó készségét, illetve azt, hogy képesek megfelelni 
az elvárásoknak.9

Ugyanannak a kölcsönbeadó cég képviselőjének értékelése szerint, ha 
egy kölcsönvevő cég jó munkáltató, akkor az egy win-win-win szituáció. 
Vagyis nemcsak a munkáltatók elégedettek az elkötelezett, a cégnél ma-
radó munkavállalókkal, de a dolgozók várakozásai is teljesülnek. Utób-
biak célja az volt, hogy a lehető legtöbbet keressék a lehető legrövidebb 
idő alatt, így a szokásos panasz inkább a munkaórák hiánya volt, mint az 
ellenkezője. 

Ami kimaradni látszik ebből a képletből, az az a tény, hogy a ‘munkaerő’ 
a jogszabályok és a foglalkoztatási viszonyok miatt is nagyon “hűséges” a 
munkáltatóhoz. Röviden azért, mert függ tőle. Egyrészt, a határozott ide-
jű munkaszerződés és az, hogy a munkavallási engedély érvényessége a 
kölcsönbeadó munkáltatótól függ, nagyfokú függőséget jelent. Másrészt, 
egy ‘közvetett” dolgozó nem tud könnyen ellenszegülni a kölcsönvevő 
cég követelményeinek vagy számonkérni a kötelezettségei tiszteletben 

9   Az ukrán állampolgárok jó foglalkoztatásának egy másik példáját, egy másik kölcsönző 
cég hirdetését és tanácsát lásd http://www.hsakft.hu/blog/a-8-legfontosabb-kerdes-az-ukran-
munkavallalok-alkalmazasaval-kapcsolatban
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tartását. Itt felhívnánk a figyelmet, hogy még mindig a jogkövetés talaján 
állunk, olyan mukáltatóknál, amelyek a szabályokat és kötelezettségeket 
is tiszteletben tartják, definiáltak a két munkáltató között tisztán körül-
határolt jogok és felelősségek.
 
A dolgok bonyolultabbá válnak, ha a körülhatárolás és a feladatmegosztás 
nincs világosan meghatározva, vagy leggyakrabban, a dolgozók nincse-
nek megfelelően tájékoztatva. A kölcsönzött dolgozóknak gyakorlatilag 
két munkáltatójuk van, a jogok és felelősségek szétválasztását azonban 
csak néhány szempontból szabályozza a törvény. Bizonyos szegmensek-
ben, mint például a munkaidő-szervezés, a kölcsönbeadó és a kölcsön-
vevő cég is gyakorolhatja a munkáltatói jogokat. Az információhoz való 
jog alapján mindkettő köteles tájékoztatni a munkavállalót, azonban a 
felelősség különbözőképpen oszlik meg az információ egyes darabjait 
illetően; néhányat meghatároz a törvény (például a munkavédelmi tá-
jékoztatást a kölcsönvevő cég nyújtja, míg az engedélyek és a társada-
lombiztosítás intézése a kölcsönbeadók hatásköre), a többiről azonban a 
szerződő felek dönthetnek. Hasonlóképpen, míg az általános biztonsági 
és munkakörülmények biztosítása a kölcsönvevő mint „közvetett” mun-
káltató ellenőrizhető kötelessége, a jogi ügyeket, szerződéskötést, szoci-
ális hozzájárulások fizetését tekintve a kölcsönbeadó cégeket elsősorban 
csak az engedélyük legalitása és regionális mandátuma szempontjából 
lehet ellenőrizni. A háromoldalú munkaviszony miatt kevésbé világos, 
hogy a szerződésben foglalt sztenderdek megszegése esetén hogyan lehet 
kikényszeríteni azok betartását. Ha változik a munkaidő-beosztás és nem 
felel meg annak, amiben eredetileg megegyeztek a felek – kinél emeljen 
panaszt a dolgozó: a kölcsönbeadó vagy a kölcsönvevő cégnél? A törvény 
csak azt írja elő, hogy a munkáltatóknak meg kell egyezniük, hogyan 
osztják fel a felelősségeket. A munkavállalóval ugyanakkor ez gyakran 
nem lesz tisztázva.

A gyakorlatban úgy tűnik, a kölcsönvevő cégek elég gyakran a saját elő-
nyükre használják ki az információhiányt, a tájékozódás akadályait. Az 
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egyik elektronikai multinacionális vállalatnál (Elektronikai MNV 1) dol-
gozók körében végzett kutatásunk alapján, sokan össze voltak zavarodva 
és félreértették a dolgokat, mivel a kölcsönvevő és a kölcsönbeadó cég 
sem tájékoztatta őket a bérszámítás pontos mechanizmusairól, illetve a 
változásokról. 

A helyzet még riasztóbbá válik, ha behozzuk a képbe a kevésbé jó mun-
káltatókat vagy kevésbé jogkövető gyakorlatokat – akár a kölcsönvevő, 
akár a kölcsönbeadó cég oldalán, vagy mindkettőén. Ahogyan egy ke-
let-magyarországi regionális toborzási vezető értékelte, nem minden köl-
csönbeadó, és nem egyenlő mértékben tartja magát a törvényekhez, így 
az egyéni céges stratégiák és választások szerepe hangsúlyos. Miközben a 
kölcsönbeadó szektorban az elmúlt években jelentős koncentráció zajlott 
le. Bár sok ‘szürke’ kölcsönbeadó eltűnt, még mindig ott vannak azok, 
amelyek csak részben tartják tiszteletben a szabályokat. Míg azok között 
is, amelyek betartják őket, a tényleges munkakultúra és a kölcsönvevő 
cég menedzsmentje eltérő lehet, és nem mindig követi a „jó gyakorlatot”, 
amely azt eredményezi, hogy az egy kölcsönbeadó cégnek, de más köl-
csönvevőknél dolgozók tapasztalatai is jelentősen eltérhetnek egymástól. 

Az ukrán kölcsönzött dolgozók esetében az idegen nyelv és a munkán 
alapuló tartózkodási engedély elvesztésétől való félelem nagy különbsé-
get jelent a helyi munkavállalókhoz képest. Továbbá, számtalan „bizony-
talan helyzet” van, amelyekben a szabályozás sem igazán tiszta; például a 
szociális járulékok biztosításának nincs egy átlátható rendszere.10 

Az egyik jogász szakértő külön hangsúlyozta az óriási hatalmi egyen-
lőtlenséget a munkáltató és a munkavállaló között, amelyet a kulturális 
tényezők még inkább növelnek. A kitoloncolástól való félelem a munka-
vállalók körében a munkáltatótól való függőséget eredményez – a gya-

10   Malynovska, Olena “Social security system for Ukrainian labour migrants: problems and 
directions of improvement” Demography and Social Economy, 2014,  2. (22) http://dse.org.ua/
arhcive/22/16.pdf
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korlatban ezek a dolgozók nem kérdőjelezik meg a munkahelyi feltétele-
ket, vagy alkudoznak jobbakért. Ugyanakkor van egy kulturális tényező 
is: a szerződés aláírása Magyarországon a bizalom jele. Ha egy munkál-
tató papírt ad, nem igazán opció gondolkodni rajta, hanem rögtön alá 
kell írni. Ha valaki nem írja alá, azzal azt üzeni, „nem bízom benned”. A 
függőségnek ezen a szintjén a nyelvi akadály tovább súlyosbítja a prob-
lémát, tovább gátolva annak a lehetőségét, hogy bárki panaszt emeljen.

Irreálisnak tűnik azt várni, hogy a kölcsönvevő cégek számára toborzók 
vagy kölcsönbeadók állást foglaljanak a munkavállalói jogok védelme 
védelmében, nem beszélve a dolgozók függőségének enyhítéséről. A ne-
künk nyilatkozó közvetítők az elsődleges szerepüket a munkavállalók 
“őszinte” tájékoztatásában látták és hogy azután legfeljebb megnézzék, 
hogy a kölcsönvevő cég betartja-e az ígéreteket. A kölcsönbeadó cégnek 
ezért „kommunikációs kiadásai”  vannak, ami követelmény is a har-
madik országbeli állampolgárok alkalmazásához. Ideális esetben ehhez 
szükség van egy közvetítő személyre minden 10-15 fős csoportra, aki a 
munkahelyen mindennap ebédszünetben, egyébként pedig a szálláson is 
elérhető kell, hogy legyen, ha a dolgozóknak információra van szüksége. 
Ugyanakkor ezek az intézkedések inkább az információhoz való jognak 
akarnak megfelelni, és nem automatikusan a körülmények javítását szol-
gálják, csak ennek a feltételeit teremtenék meg. Mindamellett, még ez 
a tájékoztatási minimum is elengedhetetlennek tűnik a zökkenőmentes 
működéshez egy munkahelyen; az ukrán dolgozóknak ezekre a közvetítő 
tolmácsokra kell támaszkodniuk, mivel az információ más forrásai szá-
mukra gyakran elérhetetlenek.

A hivatalos kormányzati és egyéb honlapok az adózással és társadalom-
biztosítással kapcsolatos, releváns információkkal elvben elérhetők, de 
jellemzően csak magyarul. Például, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alap-
kezelő (NEAK) weboldalán elektronikusan lehet ellenőrizni, hogy egy 
társadalombiztosítási kártya érvényes-e. Ugyanakkor a teljes információ 
csak magyarul érhető el. Más hivatalos, fontos honlapokon szórványosan 
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van részinformáció angolul, oroszul vagy ukránul azonban jellemzően 
semmi.

A lehetőségek arra, hogy a magyar állami szervek, különösen a munka-
ügyi hatóságok megvédjék a külföldi dolgozók jogait, szintén limitáltak. 
Már csak azért is, mert a hatóságok évente a munkáltatók csak csekély 
százalékát tudják ellenőrizni. A nyelvi akadályokból konkrétabb és néha 
égető kapacitáshiány fakad: mivel a felügyelők - világnyelveken kívül - 
jellemzően nem beszélnek idegen nyelveket, tolmácsokra van szükség. 
A munkaügyi felügyelőség a Bevándorlási és Menekültügyi Hivataltól 
(BMH) kérhet fordítókat. Legalább(is) a szegényebb megyékben vannak 
olyan esetek, amikor nehéz tolmácsot találni a hivatalos bejelentés utáni 
8 napos határidőn belül. Ha a BMH-n keresztül nem lehet fordítót sze-
rezni, a munkahely egy dolgozója is fordíthat. Azonban lehetnek esetek, 
amikor a felügyelők nem tudnak teljeskörű vizsgálatot végezni a tolmács 
hiánya miatt. A legtöbb bíróság elé kerülő ügy kapcsolódik a tolmácso-
láshoz: a hatóság döntése ellen tipikusan a fordítással való problémák 
miatt fellebbeznek.11 MMásrészt, ahogyan az interjúalanyaink mondták, 
a magyarországi felügyelőségek több energiát fektetnek a megelőzés-
be, mint a szankciókba. 2012 - 2015 között ennek megfelelően történt  
a Támop 2.4.8-as számú, államilag támogatott projekt megvalósítása, 
többek között a szociális jogokkal és a helyes foglalkoztatással kapcso-
latos tudatosság növelésére – 3 milliárd forintos költségvetési keretből.12 
Ugyanakkor az ilyen honlap-alapú tájékoztatás jelllemzően nem éri el a 
legsérülékenyebb csoportokat, akik alacsonyan iskolázottak és/vagy nem 

11   Interjúk Dobókői Györggyel, a Műszaki Engedélyezési Főosztály vezetőjével, Galla Tiborral, 
a Munkavédelmi és Munkaügyi Osztály vezetőjével és Vandlik-Katola Zoltánnal, az általános 
munkaügyi ellenőrzés szakértőjével, Munkavédelmi és Munkaügyi Osztály. Békéscsaba, 2017. 
október 27.
12   A kampány PR-tevékenységeket, médiajelenlétet, illetve a jogpontok nevű ingyenes jogi 
konzultációs segítséget foglalt magába a projekten belül. A tamop248.hu honlap összegzi 
a kampány alatti tevékenységeket, illetve a Facebookon is elérhető egy közösségi oldal: 
https://www.facebook.com/jomunkahely/. Interjú Járai József Krisztiánnal, osztályvezető, 
Nemzetgazdasági Minisztérium, Foglalkoztatás-felügyeleti Főosztály, Foglalkoztatás-felügyeleti 
Információs és Tájékoztatási Osztály. Budapest, 2017. szeptember 27.
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tudják értelmezni a jogszabályokat, ritkán használják az internetet stb. 
Sőt, a külföldi dolgozók, például az Ukrajnából jövők nyelvi akadályok-
kal is szembesülnek, ha meg szeretnék érteni ezt az információt, vagy a 
jogsegély lehetőségeiről szeretnének tájékozódni.

Ukrán kölcsönzött dolgozók 
Magyarországon (Electronikai MNV 1)

Az Electronikai MNV 1-nél dolgozó interjúalanyaink részletezték a mun-
ka- és életkörülményeiket, a munkahelyi jogsértéseket és a konfliktusok 
megoldásának módjait. A munka- és életkörülményekkel kapcsolatban 
nehéz megítélni, hogy az elvárások teljesültek-e, mivel néhány interjúala-
nyunk elmondta, hogy nem olvasta a szerződést vagy nem tartotta lehet-
ségesnek, hogy a munkakörülmények részleteiről kérdezzen.

Ukrán (potenciális) munkavállalók, mint harmadik országbeli állampol-
gárok foglalkoztatása csak egy meglehetősen hosszú adminisztratív pro-
cedúra után lehetséges: sőt, mivel a toborzást, kiválasztást nem lehet egy 
már meghatározott munkáltató számára végezni, a közvetítők szerepe 
még fontosabbá válik.

A legtöbb interjúalany megjegyezte, hogy foglalkoztatása a Kölcsönbe-
adó 1-nél „véletlen” volt; sokan követték egy ismerősüket, két válaszadó 
(U-1 és U-5) említette, hogy voltak ismerőseik egy toborzó cégnél, akik 
beszéltek nekik az állásról. Ezalatt a válaszadók olyan ismerősöket értet-
tek, akik olyan ukrán cégeknél (vagy személyeknek) dolgoztak, amelyek 
több külföldi cégnek toboroztak (beleértve, de nem korlátozva a kölcsön-
beadó cégekre), és amelyek a Kölcsönbeadó 1 szerződéseit hirdették. Egy 
válaszadó sem tudott reflektálni a helyi ukrán közvetítő és a Kölcsönbe-
adó 1 közötti kapcsolatra. Egy válaszadó említette, hogy meghívták egy, 
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a Kölcsönbeadó 1 által tartott prezentációra egy erre kibérelt kávézóba 
(U-3), más azt mondta, egy helyi közvetítőnél írta alá a szerződést a saját 
falujában (U-7).

A fogadó oldalon (azaz az Elektronikai MNV 1-nél és a Kölcsönbeadó 
1-nél) úgy tűnik, a különböző időszakokban toborzott munkavállalók-
kal való bánásmód más és más. A 2016 augusztusában toborzott első 
csoportnak képzéseket és prezentációkat tartottak, míg a későbbi cso-
portoknak nem. Az egyik válaszadónk szerint: „Az elsőként érkező cso-
portnak mindene megvolt – prezentációkat mutattak nekünk, filmeket 
mindegyik sorról, mindegyik műveletről, az egész termelési folyamatról 
az elejétől a végéig stb. Az utánunk érkezőket egyszerűen csak berakták 
a sorokba. Nekünk teszteket is kellett írnunk – de magyarul, szóval mind 
együtt csináltuk, azok, akik beszéltek magyarul, segítettek mindenkinek, 
és ez ennyi volt” (U-2).

Sok válaszadónk jelezte, hogy semmivel sem törődött, amikor aláírta 
szerződést a Kölcsönbeadó 1-gyel. Egyikük így emlékezett vissza: „Nem 
tudtam, hogy hivatalosan fogok dolgozni, hogy lesz szerződésem, hogy 
semmiért nem kell majd fizetnem. Nem fizettem semmilyen papírmun-
káért. A barátom mondta, mennyi a fizetés, otthon elmentem egy közve-
títőhöz, ott elmondták a feltételeket, a bért. Eldöntöttem, hogy csak me-
gyek és majd meglátjuk. Jobb, mint kölcsönből napról napra élni” (U-7). 
Egy másik esetben, egy 18 éves válaszadó elmondta, hogy magyarul írta 
alá a szerződést anélkül, hogy egy szót is értett volna belőle: „Aláírtam 
anélkül, hogy elolvastam volna vagy tudtam volna, mi áll benne. Fiatal 
vagyok. Siettem. Mondjuk hogy bíztam bennük. Később hoztak nekünk 
egy ukrán fordítást, már itt a gyártelepen, amikor már dolgoztunk. Egy 
vagy két hónappal később, akkor új szerződéseket írtunk alá ukránul” 
(U-3). Mindkét esetben, a vágy a munkavállalásra, a bérezés, a körül-
mények megdöbbentő mellőzésével együtt, annak a helyzetnek az ösz-
szehasonlításából fakadt, amelyekből a válaszadók menekültek. Ez más, 
arra a kérdésre adott válaszokkal is összecsengett, hogy miért vállalták 
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el a dolgozók a munkát, és további kérdésekhez is kötődik, például hogy 
mennyire elégedettek a munkájukkal és hogyan látják a teljes szakmai 
pályafutásuk tekintetében. 

A munkába való, többnyire elég tájékozatlan belépést követően sok vá-
laszadó továbbra is rosszul informált maradt a fizetésüket és a jogaikat 
illetően. Általános volt az egyetértés abban, hogy papíron nem kellene, 
hogy különbség legyen a magyarok (törzsgárdás és kölcsönzött dolgo-
zók) és ukránok fizetése, illetve munkakörülményei között; vagyis egyen-
lő bért, illetve műszakpótlékot, szabadnapot, fizetett betegszabadságot és 
nyudíjjárulékot kellene kapniuk, valamint időben értesülniük kellene a 
műszakok változásairól. Az interjúalanyok válaszait két tendencia jelle-
mezte; egyrészt általános volt a hála az Elektronikai MNV 1 által bizto-
sított körülményekért és bérért, másrészt azonban nem igazán értették, 
hogy a szerződésben foglaltak a gyakorlatban hogyan valósulnak meg.

Így, az előbbihez kapcsolódóan a válaszadók bevallották, hogy a mini-
málbér mellett, amit a magyar dolgozókhoz hasonlóan kaptak, a válla-
lat a szállást és a havi hazautat is fizette. Egy másik pozitív tényező volt, 
hogy a cég vállalta a felelősséget a tartózkodási engedélyhez, lakhatáshoz 
és szociális hozzájárulásokhoz szükséges összes papírmunka megszerve-
zéséért. Úgy tűnt, az úgynevezett „átmeneti jogosultságok” és bónuszok 
nagy szerepet játszottak az elégedettségi szintben: a válaszadók csapat-
építő eseményekről, utazásokról/túrákról és tévékészülékekről számoltak 
be, amelyeket jutalomként kaptak az Elektronikai MNV 1-től.

A jogaikkal kapcsolatos tájékozatlanságot mutatja, hogy csak két válasz-
adó tűnt képesnek arra, hogy elolvassa a munkabérjegyzékét, egyikük hi-
vatalos fordító és mediátor a Kölcsönbeadó 1-nél. A nyelv általános prob-
léma volt, de még ha a dolgozók információt is osztottak meg egymással 
vagy segítséget kértek egymástól, nem látták tisztán, hogyan viszonyul a 
kifizetett bér az elvégzett munkához. Ennek megfelelően, az egyik válasz-
adó (U-1) elmondta, hogy miközben a magyar dolgozók állami szintű 
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minimálbér-emelést tapasztaltak, az ukránok ezt nem kapták meg rög-
tön. Egy másik dolgozó amiatt neheztelt, mert az Elektronikai MNV 1 
több mint fél éve nem fizetett a túlóráért és a szombati műszakokért. A 
válaszadóink szerint ez szintén visszatartotta az embereket attól, hogy ki-
lépjenek. Nincs elég kiegészítő információnk ahhoz, hogy eldönthessük, 
ebben az esetben történt-e szabálysértés a fizetéseket illetően. Ami a ku-
tatásunk számára döntő fontosságú, az az, hogy a munkavállalók infor-
mációhoz való jogát nem tartották tiszteletben, és úgy tűnik, folyamatos 
és jelentős a zavaradottság a dolgozók oldalán az alapokat – a bérüket és 
fizetésüket illetően. 

Mindent összevetve, néhány interjúalanyunk visszatükrözött egy szak-
értői véleményt a „kölcsönzött dolgozók szemléletéről”, amely rövidebb 
idő alatt több munkát kér, és panaszkodik, hogy nem dolgozhat többet. 
A kontextust ugyanakkor az egyszerű „migráns dolgozói logika” meg-
változtatta; a túl kevés munka kérdése főleg azokban az esetekben került 
elő, amelyekben az öt, 8 órás műszakból álló munkahétről három, 12 órás 
műszakra váltottak. A kihívást jelentő, hosszú munkanapok mellett ez 2-3 
napos hosszú szünetekkel is járt, amelyek unalomban teltek az átlag alat-
ti szálláskörülmények között, ahol számos idegen osztozott egy szobán, 
illetve kis foglalatosságot a szálláson kívül. Míg ez a munkaidő-beosztás 
kényelmetlen lehet a helyi dolgozók számára, az ukrajnai dolgozóknak 
kifejezett kihívást jelent; növeli a honvágyat és azt az érzetet, hogy a mig-
rációban töltött idő elvesztegetett.

Az információhiány egy állandóan visszatérő téma volt az interjúalanya-
ink válaszaiban. Miközben úgy tűnt, hogy tájékoztatták őket, ez inkább 
formálisan, mint célratörően, a dolgozók számára hasznos módon tör-
tént. A dolgozók senkihez sem fordulhattak, ha a munkabérjegyzékről 
akartak érdeklődni. Jelezték, hogy pletykákra és a belső kommunikációra 
hagyatkoznak az elolvasásukkor. Ugyanakkor úgy tűnt, ez inkább spe-
kulációkat, mint tényleges tisztánlátást eredményez. Ami jelentős, az az, 
hogy a munkáltató a töredékes információt a dolgozók megfélemlítésére 
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és a függőségük növelésére használta. Egy kiemelkedő példa a lakcímkár-
tya, vagy ahogyan gyakran hivatkoznak rá, a “vízum” feltételeihez kap-
csolódik. Több dolgozó mondta, hogy a Kölcsönző 1 figyelmeztette őket, 
ha elvesztik az állásukat, a tartózkodási engedélyüket azonnal törlik, ami 
azonban a szabályozásnak, amely a munkáltatót a szerződésszegés/bon-
tás 3-5 napon belüli bejelentésére kötelezi, csak az egyik része.

Más problémák közvetlenül kapcsolódtak a pontatlan kommunikáció-
hoz, beleértve az orvosi szolgáltatás használatát; azt, hogy mi számít tú-
lórának; illetve az összeszerelő sortól különböző gépezettel történő mun-
kavégzés szabályozását. Egy dolgozó elmondta, hogy egy esetben egy 
ukrán dolgozó kérését, hogy targoncát vezessen, azzal a magyarázattal 
utasították el, hogy „egy ukrán sem fog az összeszerelő soron kívül dol-
gozni” (U4), amit a válaszadónk vaskos diszkriminációként élt meg az 
ukránokkal, mint külföldiekkel szemben. Ahogyan korábban említettük, 
a magyar jogszabályok nem fogadják el a gépkezeléshez szükséges szak-
iskolai bizonyítványokat (honosítani kell őket), ugyanakkor az a mód, 
ahogyan ezt az információt kommunikálták a dolgozók felé, valóban a 
lekicsinylés célját szolgálhatta.

Végül, fontos idekapcsolni a kölcsönvevő és a kölcsönbeadó szerepét a 
dolgozók tapasztalataiban: a szálláson, ahol az interjúkat készítettük, a 
Kölcsönbeadó 1 ukrán munkavállalói laktak, akik két különböző köl-
csönvevő cégnek, az Elektronikai MNV 1-nek és az Elektronikai MNV 
2-nek dolgoztak. Miközben az Elektronikai MNV 2-től csak egy dolgo-
zóval készítettünk interjút, még az Elektronikai MNV 1 dolgozói között 
is általános volt az a nézet, hogy az Elektronikai MNV 2 dolgozói ki-
váltságosabbak. A néhány privilégium egyike az a tény volt, hogy volt 
egy tolmácsuk, akit azért vettek fel, hogy „megoldja” a napi ügyeiket és 
kérdéseiket. Egy másik privilégium az órabér az Elektronikai MNV 2-nél 
és a túlóradíj lehetősége volt. Ez egy egészen széles szakadékot hozott lét-
re az ugyanannál a munkáltató cégnél dolgozók között, és visszavezet az 
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egy kölcsönbeadón belüli kölcsönvevő cégek különböző gyakorlatainak 
kérdéséhez.

Általánosságban úgy tűnik, hogy a Kölcsönbeadó 1-nél alacsony szintű 
a problémamegoldás. Egy válaszadón kívül, aki úgy érezte, hogy a köz-
vetítés terhének vállalásával a Kölcsönbeadó 1 könnyebbé teszi az életét 
(U-3, 18 éves), a dolgozók véleménye az volt, hogy a Kölcsönbeadó 1 
inkább bürokratikus pufferként, mint problémamegoldóként működik a 
dolgozók és az Elektronikai MNV 1 között): „A Kölcsönbeadó 1 ott van, 
meghallgatja az összes igényt és panaszt, de soha nem csinál semmit. Az 
Elektronikai MNV 1 nem vett fel fordítót, de az Elektronikai MNV 2-nél 
lévő is – semmit nem tud elintézni. Fogadja a panaszokat, továbbadja 
őket, de nincs hatalma, hogy bármit is tegyen” (U-4).

Erős volt az az érzés a dolgozók között, hogy magukra lettek hagyva a 
problémáikkal, így a személyes energiájukra és kapcsolataikra kellett ha-
gyatkozniuk. Néhányan úgy érezték, hogy az ukrán munkaerőt a hálóza-
tok a kisvárosban már létező, komplex, perszonalizált rendszerébe fecs-
kendezték be. A munkaügyi ellenőrzésekkel kapcsolatban egyik dolgozó 
sem tudta, mi lehet az ellenőrök szerepe.

Következtetések

A harmadik országbeli állampolgárok kölcsönbeadókön keresztüli alkal-
mazása a migrációs és foglalkoztatási folyamatok metszéspontjában tör-
ténik. Ez azt jelenti, hogy mind az állam – hatalmával ahhoz, hogy szabá-
lyozza a jogszerű tartózkodás feltételeit, mind a munkáltató – amelynek 
időszaki, rugalmas alkalmazási és elbocsátási gyakorlatra van szüksége – 
meghatározza a dolgozók foglalkoztatási viszonyait és körülményeit. Az 
ukrán kölcsönzött dolgozókat mint harmadik országbeli állampolgárokat 
nem alkalmazhatják határozatlan idejű szerződéssel, miközben a magyar 
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jogszabályok megerősítik a dolgozó munkáltatótól való nagyfokú függő-
ségét. Sőt, a kölcsönzött dolgozók háromoldalú foglalkoztatási viszonya 
növeli a dolgozók zavarodottságát és függőségét. Egy munkáltatónak, 
egy kölcsönbeadó cégnek jogi kötelezettsége 3-5 napon belül bejelenteni 
a szerződés megszűnését, amely után a munkavállalási és tartózkodási 
engedély érvénytelenné válik. Ugyanakkor a gyakorlatban jellemzően a 
kölcsönvevő cég dönt a foglalkoztatás megszüntetéséről. Ez annak a fé-
lelmét kelti a dolgozók körében, hogy az ideiglenes állásukkal együtt az 
engedélyüket is elvesztik, amely tényt a kölcsönbeadók és a kölcsönvevő 
cégek is kihasználják a dolgozók megfélelemlítésére, hogy függő viszony-
ba kerüljenek a munkahelyen.

Ukrán kölcsönzött dolgozók legalább néhány közvetítő segítségével ér-
keznek Magyarországra. Ez egy olyan tekervényes út, amelyet nem tud-
tunk teljes egészében bemutatni, leginkább a kutatásunk térbeli korlátai 
miatt. Sajnos nem vizsgálhattuk meg sem az ukrajnai toborzók pontos 
szerepét, sem a magyar közvetítők ukrajnai jelenlétét. A kölcsönzött 
dolgozó és a kölcsönvevő cég között, ahol tulajdonképpen dolgozik, 
jellemzően három, de néha még több közvetítő van. A közvetítők ilyen 
hálója, az adminisztratív és egyéb követelményekkel (szolgáltatásokkal) 
együtt képezi az ukrán ‘munka’ ‘importjához’ szükséges infrastruktúrát. 
A tanulmányban amellett érveltünk, hogy miközben a gyakorlatban ez 
az infrastruktúra a kölcsönvevő cégek mint az áruvá vált munka ügy-
felei számára extra költségeket jelent, a fő ‘eladók’ – a kölcsönbeadó cé-
gek – azt állítják, hogy ez az áru felsőbbrendű sok másikhoz képest (azaz 
fluktuáció nélküli, elkötelezett, rendkívül rugalmas dolgozókat jelent). A 
dolgozók nézőpontjából, a felmerülő akut problémák az információhi-
ány, illetve a gyakorlati akadályok, amelyek az egyéni és kollektív jogok 
gyakorlása elé tornyosulnak, és amelyek, ahogyan a jelentésben kifejtet-
tük, megint csak megerősítik a munkáltatótól való rendkívüli függőséget. 

Egy háromoldalú, dolgozó – munkáltató (kölcsönbeadó cég) – kölcsön-
vevő cég foglalkoztatási viszony a harmadik országbeli állampolgárok 
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esetében a kölcsönbeadónek több adminisztratív kötelezettséget jelent, 
úgymint a munkavállalási engedély intézése, társadalombiztosítási szám-
lák, adó- és nyugdíjbiztosítási számok nyitása, a toborzás, a fordítás és az 
elszállásolás megszervezése mellett. A kölcsönvevő cég szerepe a munka-
biztonsági és egészségvédelmi sztenderdek betartásához kötődik a mun-
kahelyen és a munkafolyamat során. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy 
formális problémák vagy aggodalmak esetén a dolgozóknak a formális 
munkáltatóhoz, vagyis a kölcsönbeadóhöz kell fordulniuk, ami vagy je-
len van a munkahelyen, vagy nincs. Minden munkával kapcsolatos ügy 
esetében a kölcsönvevő cégnél lévő közvetlen helyettes a munkáltató 
meghatalmazottja. Ahogyan a dolgozók az interjúk során megjegyezték, 
az idő nagy részében a kölcsönbeadó inkább egy puffer szerepét tölti be, 
mint hogy képes lenne ügyeket megoldani.  Szakértő interjúalanyaink 
szintén megerősítették, hogy a kölcsönbeadók jellemzően nem kérdője-
lezik meg a kölcsönvevő cégek sztenderdjeit és gyakorlatait, mivel szere-
püket kizárólag a dolgozók őszinte tájékoztatásában látják a munkahe-
lyen található körülményekről.

Ennek következtében alapvető különbséget figyeltünk meg a helyi (ma-
gyar), illetve az ukrán kölcsönzött dolgozók között. Az ukrán kölcsönzött 
dolgozók esetében nemcsak a munkáltatótól való függőség szintje volt 
magasabb, de a foglalkoztatási “csomag” is bizonytalanabb volt. Továbbá 
ott van a nyelvi gát: a gyakorlatban ez megakadályozta, hogy a dolgozók 
teljes, naprakész és időbeni tájékoztatást kapjanak mind a szerződésben 
foglalt kötelezettségekről, a megállapodások változásairól, mind a mun-
kát érintő ügyekről. Az esetek arra engednek következtetni, hogy – a 
költségek csökkentése érdekében – nem minden munkáltató biztosított 
fordítói szolgáltatásokat vagy fordítókat a munkahelyen. Még a Jászbe-
rényben dolgozók körében végzett, kisléptékű kutatásunkban is egyértel-
mű volt, hogy az Elektronikai MNV 1 által foglalkoztatott dolgozók ke-
vesebb tájékoztatást kaptak stb. a munkahelyükön, mint az ugyanannál a 
kölcsönbeadónél alkalmazott, de az Elektronikai MNV 2-nél dolgozók.
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Ez két fontos, általános következtetéshez vezet. Az egyik, hogy a külön-
böző kölcsönbeadók (mint közvetlen munkáltatók) és kölcsönvevő cé-
gek által alkalmazott gyakorlatok összetétele egy széles spektrumon belül 
változhat, a jogi követelményekkel összhangban vagy kevésbé összhang-
ban. A fő kérdés az, hogy hogyan lehet rávenni a ‘kevésbé jó’ munkálta-
tókat a követelmények tiszteletben tartására és betartására? Azon kívül, 
hogy a munkavédelmi hatóság végzi a munkakörülmények, ezen belül 
is a munkabiztonsági és munkaegészségügyi körülmények ellenőrzését, 
a munkaügyi hatóság pedig a foglalkoztatás alapvető jogi feltételeit, úgy 
tűnik, nagyon kevés módszer áll rendelkezésre ahhoz, hogy a munkakö-
rülményeket a munkavégzés helyszínén kontrollálni lehessen. Ráadásul, 
mivel a munkaügyi hatóság kapacitásai természetszerűen korlátozottak, 
,kevés a hatékony eszköz, amellyel nyomást lehet gyakorolni egy kölcsön-
vevő cégre.
A második általános következtetés, hogy az anyanyelven elérhető infor-
máció és tisztázás döntő fontosságú a zökkenőmentes működés szem-
pontjából egy munkahelyen, de azon kívül is. Az ukrán, magyarul nem 
beszélő dolgozók emiatt közvetítő fordítóktól függenek. A munkahelyen 
kívül nincsenek információs pontok és szolgáltatások az ukrán dolgozók 
számára. Ahogyan korábban kifejtettük, a hivatalos kormányzati honla-
pokon elvben található információ az adózásról és a társadalombiztosítá-
si járulékról, de nem igazán felhasználóbarát módon, gyakran különböző 
mennyiségű tájékoztatást adva különböző nyelveken, oroszul vagy uk-
ránul pedig egyszerűen nincs információ. Végül, a kölcsönbeadó mun-
káltatójuktól eltekintve, az Ukrajnából érkező dolgozók számára nincs 
olyan intézményes csatorna, amelyen keresztül kérdéseket tehetnek fel, 
problémákat vethetnek fel, a panasztételről nem is beszélve.

24



Javaslatok
1. A nem magyarul beszélő ukránokat és a más, harmadik országból 

érkező dolgozókat tájékoztatni kell, és biztosítani kell számukra az 
alapvető információkat a magyarországi ipari viszonyok alapvető 
jellemzőiről (munkaidő-szabályozások, bérszintek, munkakörülmé-
nyekkel kapcsolatos követelmények), a munkavállalók és munkál-
tatók jogairól és kötelezettségeiről. Ez már a vízumkérelmi folyamat 
idején is teljesülhet, a magyar állam által a magyar nagykövetségeken, 
konzulátusokon nyújtott, nemzeti nyelveken való tájékoztatással. 

2. A magyarul nem beszélő Magyarországon dolgozóknak intézménye-
sített fordítói szolgáltatásokra lenne szüksége a munkahelyen. Ele-
gendő számú fordító és mediátor biztosítása a munka- és lakóhelye-
ken sztenderd kellene, hogy legyen, illetve a kölcsönző és a kölcsönbe 
vevő cég tájékoztatási kötelezettségéhez kellene, hogy tartozzon. 

3. A tájékoztatásnak nem egy egyszeri, a bevezető rutinokra korlátozó-
dó eseménynek, hanem folyamatosnak kellene lennie, amelynek ré-
szei a munka- és szálláshelyeken elérhető tájékoztató füzetek, videók 
és jelzések. A kölcsönvevő cégeknek kötelezően teljesíteniük kellene 
a kölcsönbeadó munkabiztonsági és egészségügyi sztenderjeit is, és 
tájékoztatniuk kellene a dolgozókat, míg a kölcsönbeadók kötelesek 
elvégezni az összes adminisztratív munkát.  

4. A külföldi, különösen az EU-n kívüli országból érkező, magyarul 
nem beszélő dolgozók számára nyelvi akadályokat is áthidaló intéz-
mények szükségesek, amelyekhez a munkavállalói jogok megsértése 
esetén fordulhatnak, és ezáltal biztosítani a jogi segítségnyújtáshoz 
való hozzáférést is. Az ilyen intézmények lehetnek munkaügyi ható-
ságok, szakszervezetek, de jogi segítséget nyújtó közvetlen telefonvo-
nalak vagy információs pontok fordítókkal is.
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5. Külön figyelmet kellene fordítani a harmadik országbeli állampolgá-
rok szállására és lakhatási elrendezésére; elsődlegesen, ez nem sza-
badna, hogy erősítse a külföldi kölcsönzött dolgozók társadalomból 
való kirekesztődését és a gettósodást, ahogyan azokban az esetekben 
látjuk, amelyekben a kölcsönzött dolgozókat távoli vagy a városokhoz 
alig kapcsolódó munkásszállásokon helyezték el.
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