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I. Mi a külföldről érkező dolgozók 
munka(erő)piaci szerepe? Hipotézisek...

 3 hipotézis – rész-válasz (Piore 1979):

 - munka (erő)piaci hiányt pótolnak – nincs elég dolgozó

 - olyan munkákat vállalnak el melyeket a helyi dolgozók már nem vállalnak el

 - kettős munka(erő)piac van: 

 elsődleges, primer  másodlagos, szezonális, informális 
(tipikusan: tőkeintenzív) (munkaintenzív)  

 Nem kielégítő/teljes válaszok! 



I. .... és válaszok?
 Külföldiek foglalkoztatása a migráció és foglalkoztatás keresztmetszetében történik: több-
dimenziós intézményesülés (pl. államközi egyezmény, munkavállalás engedélyezése, 
munka(erő)piaci helyzet, munka(erő) reprodukciójának speciális biztosítása) de 
munkáltatók által generált

 Történetiségében, kontextusában kell megfogni, pl. fogadó és küldő ország 
munka(erő)piaca, és intézményei (regulációs környezete)

 ágazati megközelítés célravezető... 

 ... de ezen belül a vállalatok belső munka(erő)piaci perspektívája is. Konkrétan mi történik 
ha nemcsak a munka(erő) hanem a  tőke is  (potenciálisan) mobil? Vállalatok átmeneti 
megoldása: munka(erő)piaci kiigazítás – (labour market adjustment  vö pl Peck 2006)

 Dolgozói perspektiva. Ideiglenes munkavállalók? Munkásmagatartás (Kertesi, Sziráczki 
1984) kérdése. Ha igen, szezonális, marginalizáltabb csoportokhoz állhatnak közel 

 Milyen munkahelyekről – állásokról beszélünk? Meg kell kérdezni a külföldről jövő
dolgozókat, miért töltik ezeket a munkahelyeket be



II. A hátrányból induló-marginalizált-ideiglenes 
dolgozók foglalkoztatásának két domináns 
típusa (I: „munkaintenzív” –
munka(erő)költség érzékenyebb



A hátrányból induló-marginalizált-ideiglenes 
dolgozók foglalkoztatásának két domináns 
típusa II

 A „tőke-intenzív„ típus - munkaerőkölcsönző általi foglalkoztatás. Háromoldalú foglalkoztatási 
viszony



III. A kutatásról és publikációkról
 2017, Nemzetközii Visegrádi Alap által támogatott kutatás - STRONGLAB project

 A munkavezérelt transznacionális migráció karakterisztikus jegyeit vizsgáltuk és munkavállalókat érő
jogsértéseket térképeztük fel a V4 országaiban, és ukrajnai „küldő”-országra fókuszálvafigyelembe 
véve a helyi regulációt

 Kölcsönzés mint transznacionális foglalkoztatás:  feldolgozóiparban erős jelenlét, elektronikai 
ágazatban is (egykor hangsúlyosabb)

 Interjúalanyok: Állami szereplők, kölcsönzők, szakszervezetek, munkavállalók (jászberényi 
terepmunka)

 Publikációk - Olena Fedyukkal:

 “Ukrán kölcsönzött dolgozók az elektronikai ágazatban”, Anblokk, Budapest, 2018

 ‘Ladders or Snakes? Job Quality Assessment of Temp Workers from Ukraine in Hungarian Electronics’
Central European Central and Eastern European Migration Review



IV. EredmIV. EredmIV. EredmIV. Eredméééények Ukrajnai dolgoznyek Ukrajnai dolgoznyek Ukrajnai dolgoznyek Ukrajnai dolgozóóóók kk kk kk köööölcslcslcslcsöööönznznznzőőőők  k  k  k  ááááltali foglalkoztatltali foglalkoztatltali foglalkoztatltali foglalkoztatáááásasasasa–––– forrforrforrforráááás: Fedyuk s: Fedyuk s: Fedyuk s: Fedyuk éééés s s s 
Meszmann 2018Meszmann 2018Meszmann 2018Meszmann 2018

 Private company  Horizon2020  Nonprofit Kft – won a special task (public funds)

 Temp agencies, with background in tourist agencies (a know how, present complicated visa 
procedures with Hungary)

 Intermediaries: both in Ukraine and Hungary. In Ukraine, to look at ??: 

 Beregovo (Ungvar) – embassy place, Krivoj Rog, Odessa, Kiev, Harkov, Lviv

 In HU: look where is the center of TWA specializing in workers from Ukraine (Debrecen, 
Budapest?)



IV. Eredmények – dolgozói perspektíva 
(I)

 Migráció és mobilitás (perspektíva) : munka-foglalkoztatás (előrelépés) és migráció
dimenzióinak összefonódása

 munka-mobilitás („karrier”) interjúk ráerősítettek a toborzás átláthatatlanságára – kölcsönzők 
fontos – insztrumentális szerepére. Kölcsönzés: mobilitás („létra”) de függőség, beágyazott 
rizikók is („kígyók”, szűrés lehetőségének hiánya – ígértek be lesznek tartva vagy sem?) –

 Előnyök: minden készen áll – papírok stb. minden törvényes, előkészített (l. előző ábrát –
olajozott folyamat), fizetett rendszeres hazautak, munkába-járás és lakhatás (munka(erő) 
rövidtávú reprodukciója)

 Hátrányok: átláthatatlan függőség, információ-hiány 

 Információhiány, bizonytalanság-érzés (kihez fordulhatnak panasszal? Segítségért – a 
munkáltató kivételével. Ráadásul: dupla munkáltató)



IV. Eredmények – dolgozói perspektíva 
(II)

 Kettős referencia: jobb itt mint „otthon”, de: hátrányos megkülönböztetés, nagyobb 
kötöttségek

 Kereset-maximalizációs stratégia, az ideiglenesség – függőség  rögzülése – a hazai „marginális”
dolgozóké hasonló

 Munkahelyek: minőség  (munkafeltételek) és formális képzettségi kérdések (előrelépés hiánya), 
Helyi dinamikák: negatív megkülönböztetés, függőség megerősítése
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