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• Európa-szerte ha-
talmas igény van 
mezőgazdasági idény-
munkásokra, akiknek 
számos országban 
kecsegtető béreket 
ígérnek. Ám mielőtt 
valaki rábólint egy 
ilyen ajánlatra, érde-
mes utánanéznie a 
munkát kínáló cégnek, 
hiszen a sokat ígérő 
lehetőség gyorsan 
rémálommá válhat.

ISZLAI KATALIN

K ülföldi munkát kínáló ál-
láshirdetések összegzésével 
mutatott rá a járványhelyzet-

tel kapcsolatos korlátozások miatt 
Európában kialakult jelentős mun-
kaerőhiányra a bukaresti Adevă-
rul napilap. Beszámolójuk szerint 
főként a mezőgazdaságban lenne 
szükség munkaerőre, több százezer 
ajánlat várja az érdeklődőket.

Hívogató ajánlatok

A munkaerőhiány a bérek növeke-
dését is maga után vonta, az össze-
sítésben számos ország ajánlatait 
részletezték. Hollandiába például 
elsősorban paradicsom- és pap-
rikaszedőket keresnek, akiknek 
bruttó 10,5 eurós órabért kínálnak, 
ami heti 235–250 eurós bért jelent 
a szállás és egyéb díjak levonása 
után. Németországban zöldség- és 
gyümölcsszedésért 8–9 eurót fizet-
nek óránként, napi 9–10 órás mun-
kaidővel, heti hat alkalommal. 
Olyan ajánlat is létezik, amelyben 
1600–1800 eurót kínálnak havon-

ta a szakképzetlen mezőgazdasá-
gi dolgozóknak. Franciaországba 
és Belgiumba a szezonmunkások 
mellett sofőröket is keresnek ter-
mékek szállítására, számukra havi 
2400 eurós bért kínálnak. Spanyol-
országban fokhagyma szedéséért 
és csomagolásáért 5 eurós órabért 
ajánlanak, vagy 2,5 eurót egy lá-
dáért. Az Egyesült Királyságban és 

Skóciában 4–8 ezer lejes havi bé-
rért keresnek munkaerőt egyebek 
mellett nárciszszedésre. Ausztri-
ában havi 1800 eurót és ingyenes 
szállást ígérnek a szezonmunká-
soknak, Dániában pedig a paradi-
csom- és padlizsánszedésért havi 
1800–2000 eurót ajánlanak.

Szakember: legyünk kritikusak

Mielőtt azonban a kecsegtető aján-
latok láttán vakon belevágnánk a 
külföldi munkavállalásba, érdemes 

utánanézni néhány tudnivalónak 
a saját biztonságunk érdekében 
– hívta fel a fi gyelmet Jánó Edit, 
a Hargita Megyei Munkaerő-elhe-
lyező Ügynökség osztályvezetője. 
Mint mondta, elsősorban a munkát 
hirdető céget érdemes leellenőriz-
ni, hiszen az már nyújt egyfajta 
biztonságérzetet, ha szerepel vala-
milyen hivatalos nyilvántartásban. 

Az osztályvezető meglátása szerint 
a külföldi munkavállalás legbiz-
tonságosabb formája az Európai 
Foglalkoztatási Szolgálat (EURES) 
közvetítőrendszerén keresztül tör-
ténik. Az EURES 1994-ben jött létre 
azzal a céllal, hogy Európa-szerte 
segítse az álláskeresőket és a mun-
kaadókat. Az Európai Unió munka-
vállalók szabad mozgására vonat-
kozó alapelve szerint a tagállamok 
lakói bármely uniós tagállamban, 
valamint Izlandon, Liechtenstein-
ben, Norvégiában, Svájcban és 

az Egyesült Királyságban is állást 
vállalhatnak. Az országonként el-
térő szabályozás viszont nehézsé-
get jelenthet a potenciális munka-
vállalók számára, ezért az EURES 
szolgáltatások széles körét foglalja 
magában az álláskereséstől kezdő-
dően az uniós tagállamok élet- és 
munkakörülményeire vonatkozó 
információk biztosításáig (mint pél-

dául az adózásra, a nyugdíjakra, az 
egészségbiztosításra és a társada-
lombiztosításra vonatkozó infor-
mációk). Mindez magyar nyelven 
is elérhető a https://ec.europa.eu/
eures/public/hu/homepage címen, 
a szolgálat romániai weboldala pe-
dig a www.anofm.ro/eures/ oldalon 
böngészhető.

Ismerősök tapasztalatai

Jánó Edit szerint az állami rendszer 
egyetlen hátránya a bonyolult ügy-
intézés. Úgy működik, hogy miután 
a potenciális munkavállalók jelzik, 
hogy érdekli őket egy adott munka-
hely, az EURES szervez egy országos 
előválogatást. Utóbbit változó hely-
színeken tartják, ezért megtörténhet, 
hogy egy Hargita megyei érdeklődő-
nek Sloboziára kell utaznia az inter-
júra. Emiatt ez a megoldás kevésbé 
népszerű a helyi lakosok körében, 
akik így inkább a magánközvetítőket 
választják. „Igaz, hogy az EURES ál-
tal végigjárandó folyamat bonyolul-
tabb és hosszabb, de megéri, mivel a 
hozzájuk tartozó tagok és partnerek 
biztosan törvényesen működnek, fo-
lyamatosan ellenőrzik őket. A magán-
közvetítők ezzel szemben nem 
minden esetben átláthatók. A 
kezdő munkavállalók közül 
sokan a könnyebb utat vá-
lasztják, és végül éppen emi-
att kerülnek nehéz helyzetbe 
külföldön” – hangsúlyozta 
az osztályvezető. Hozzátette: 
ettől eltekintve a magán munka-
közvetítők között is számos megbízha-
tó cég található, amelyek szerepelnek 
azon aktív vállalatok regiszterében, 
akik külföldre közvetítenek munkát. 
Minden megye esetében a munkafel-
ügyelőség weboldalán tekinthető meg 
a bejegyzett közvetítők listája. Hargita 
megye esetében például az itmhar-
ghita.ro oldalon az RM menüpont 
alatt az Agenți plasare forțe de muncă 
(Munkaközvetítők) alpontra kattintva 
kiderül, hogy a megyében öt aktív, 
bejegyzett közvetítőcég működik. Já-
nó Edit zárásként arra is kitért, hogy 
a Hargita megyei szűk közösség eseté-
ben jó megoldás lehet az is, ha ismerő-
söktől érdeklődnek, és ha valakinek 
jó tapasztalatai vannak egy céggel, 
azaz valóban azt biztosították, amit 
ígértek, akkor jó választás lehet más-
nak is. Ha azonban valaki túl szépet 
ígér ahhoz, hogy igaz legyen, és a cég 
nem is visszakövethető, semmiképp 
se válasszuk az ő ajánlatát. 

Számos európai országba 
keresnek paradicsom és 
egyéb zöldségek, gyümölcsök 
szedéséhez szezonmunkásokat

▴  F O T Ó :  B A R A B Á S  Á K O S

m
unkavállalás

Rémálommá válhat
Külföldi munkavállalás: nem szabad bedőlni a szép ígéreteknek




