
Tipikus ügyfeleink: A családanyák 



MMSZ demográfiai adatok

• A menekülők összetétele 60% nő, 38% gyermek, 2% idős férfi

• Magyarországra menekült ukránok/harmadik országbeliek 
száma: mintegy 700 000 fő

• A Karitatív Tanács adatai szerint 10.000 elszállásoltból 64% nő és 
kislány



Karitatív/non-profit és piaci megközelítés

MMSZ: Folyamat előrelátására szerveződő szociális ellátás, ill. gyors 
reakció
- Az ügyfél alakot ölt a folyamat közben, amihez alakítjuk a 
szolgáltatást
Piac: „design thinking” – modell : a jelenség megjelenésekor/kicsit 
előtte tipizálják a szolgáltatást igénybe vevőt ( persona alkotás)
- Tipikus ügyfélre készülő szolgáltatás
- Adatgyűjtés előzi meg

Erős átfedést tapasztaltunk!



A menekültek munkapiaci integrációja számos
kihívást rejt

 Túlnyomó részük közép vagy felső fokú végzettséggel rendelkezik, nem beszélnek 
nyelveket

 A munkába állásukhoz (a jogi státuszuk rendezése mellett) kritikus a szociális 
támogató infrastruktúra, óvodák, bölcsődék és iskolák + egészségügyi kérdések 
(mivel az oltottsági szint a gyerekeknél az EU átlag alatti)

 A munkáltatok nincsenek még teljesen felkészülve a foglalkoztatásukra tömeges 
méretekben, annak ellenére, hogy jelentős munkaerőhiánnyal küzdenek. 

 A kínált pozíciók jelentős része nem kimondottan könnyű, fizikai munka, 
nyelvtudás is szükséges az ellátásukhoz. 

 Elindult a menekültek mozgása az egyszerűbb alsó kategóriás, betanított munkák 
irányába. Nehézséget okozhat, hogy az alacsony keresetek nem teszik lehetővé a 
megfelelő életszínvonal kialakítását

 Szükség lehet további támogatás biztosítására különös tekintettel a lakhatás, 
gyermekgondozás és oktatás, valamint az orvosi ellátásban, és a nyelvoktatásban. 
Ezt a munkáltatóknak is célszerű lenne támogatni

Forrás: BCG elemzés



Az egyes menekültcsoportok eltérően érintettek:
45-60% körüli a legkiszolgáltatottabbak aránya

Forrás: UNHCR; Személyes interjúk; Online kutatás (BCG & SCALE); BCG Elemzés

#1
Közép- vagy felső-

osztálybeli családok

#2
Férfiak és családtagok a 

fogadó országban

• Az első menekülthullámban 
érkezők, akik ki tudják 
használni családi és egyéb 
kapcsolati halójukat

• Városi lakosok, művelt és 
idegen nyelvet beszélők

• Megfelelő pénzügyi háttérrel 
rendelkeznek

• A fogadó országban dolgozó 
családtagokhoz tudnak 
csatlakozni a családok

• Megfelelő pénzügyi háttérrel 
rendelkeznek

• Erős helyi kapcsolataik vannak 
és valamennyi nyelvtudással is 
rendelkeznek

• Szálláslehetőség biztosított és 
előre meg van szervezve

• Nagyobb a valószínűsége 
annak, hogy hosszabb ideig 
maradnak

~5-10%
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~25-30%

#3
Egyedül utazók

• Elsősorban fiatal nők, magas 
online jelenléttel

• A korai hullámokban hagyták el 
az országot, csatlakozva más 
egyéni utazókhoz, de nem 
feltétlenül ragaszkodnak 
egymáshoz végig az úton

• Rugalmasak a végső célország, 
a munkalehetőségek 
tekintetében

• Bár bizonytalanok a visszatérés 
időpontjában, nem akarnak 
azonnal visszatérni

~10-15%

#4
Anyák gyermekekkel

• Városokban élő családok akik 
későbbi hullámokkal érkeznek, 
a férfiak Ukrajnában maradtak

• 2-3 anyuka csoportosul 
gyermekekkel és távolabbi 
családtagokkal

• Munkát keresnek, amennyiben 
rendezni tudják 
gyermekgondozási igényeiket

• Oktatás, orvosi ellátás és 
segítség szükséges számukra

• A háború alakulásától függően 
a partnerek csatlakozhatnak

~30-35%

#5
Nagycsaládosok

• Nagyobb családok 4-5 vagy 
több gyermekkel

• Gyengébb gazdasági 
helyzetben voltak a háború 
előtt, a segélyekre 
támaszkodva éltek

• Nincs egyértelmű tervük, 
hosszabb ideig maradnak a 
tranzitban és a kormányzati 
menedékhelyeken

• Visszatérhetnek Ukrajnába, ha 
helyzetük nem jelentősen jobb 
a fogadó országban

~10-15%

#6
Idősek

• Gyakran speciális 
szükségletekkel rendelkeznek, 
ők távoznak utoljára

• Párok vagy egyedülállók 2-3 fős 
csoportokban utaznak

• Sokszor a szükséges orvosi 
segítség miatt távoznak

• Kevésbé stabil pénzügyi háttér, 
lakhatási és pénzügyi 
támogatás szükséges rövid 
távon

• Korlátozott önellátás, gyakran 
gondozást igényelnek

~5-10%

Kiszolgáltatottság mértéke



45-60% közé tehető a legkiszolgáltatottabb csoportok 
aránya

• Anyák gyermekekkel  30-35%

• Nagycsaládosok 10-15%

• Idősek 5-10%

Forrás: BCG elemzés



Anyák gyermekekkel 30-35%

• Városokban élő családok, akik férfiak nélkül érkeznek

• 2-3 anyuka együtt érkezik gyermekekkel és távolabbi családtagokkal

• Munkát keresnek, amennyiben rendezni tudják gyermekgondozási 
igényeiket

• Oktatás, orvosi ellátás és  szociális szakmai segítség szükséges számukra

Forrás: BCG elemzés



Nagycsaládosok 10-15%

• Nagyobb családok 4-5 vagy több gyermekkel

• Gyengébb gazdasági helyzetben voltak a háború előtt, segélyekre 
támaszkodva éltek

• Nincs egyértelmű tervük, hosszabb ideig maradnak a tranzitban és a  
menedékhelyeken

• Visszatérhetnek Ukrajnába, ha helyzetük nem jelentősen jobb a fogadó 
országban

Forrás: BCG elemzés



Idősek 5-10%

• Gyakran speciális szükségletekkel rendelkeznek, ők érkeznek utoljára

• Párok vagy egyedülállók 2-3 fős csoportokban utaznak

• Sokszor a szükséges orvosi segítség hiánya miatt távoznak Ukrajnából

• Kevésbé stabil pénzügyi háttér, lakhatási és pénzügyi támogatás szükséges 
rövid távon

• Korlátozott önellátás, gyakran gondozást igényelnek

Forrás: BCG elemzés



Munkaerőpiaci integrációs helyzet

• A foglalkoztatás, nyelvtudás hiánya, pénzügyi támogatás (első fizetés 
megérkezéséig) és a lakhatás a négy legfontosabb terület ahol 
támogatásra van szükség

• A munkaképes korú menekültek közel fele munkát keres, egy negyedük 
pedig már dolgozik

• A munkakeresésben leginkább a nyelvtudás hiánya okoz problémát (kb. 
70%)

• Adminisztratív és kulturális akadályok rövid távon, a szükséges 
továbbképzések és kereslet-kínálat összekapcsolása hosszú távon jelent 
kihívást

Forrás: BCG elemzés és BCG – Scale Research online kutatás (2022 április-május, 490 fő)



MMSZ- Munkaerőpiaci Szolgáltató Központ  - Ügyfeleink

• Az ügyfeleink képzettsége vegyes, csak ukránul és oroszul beszélnek. Tolmács 
használata elengedhetetlen

• A legképzettebbek, nyelveket beszélők önállóan is képesek munkát találni

• Elsősorban nők, gyerekekkel, gyakran nagyszülővel

• Szállásra is szükségük van, nem csak munkára: elsősorban ilyen lehetőségeket 
keresünk számukra- munkásszálló- albérleti támogatás

• A munkaerőpiaci munka velük sok erőforrást igényel: jellemzően egyszerre kell 
reagálni a lakhatási, egészségügyi és megélhetési krízisre a státusz ügyintézés 
és információnyújtás mellett – nagyobb integrációs program igénye

• Mentális segítségnyújtásra is van igény (anyanyelven), gyakran rossz pszichés 
állapotban kerülnek hozzánk az emberek 



MMSZ- Munkaerőpiaci Szolgáltató Központ  -
Ügyfeleink

• A mi munkáltatói partnereink igyekeznek alkalmazkodni a helyzethez, 
növelik a munkásszállások számát, ahova gyakran befogadják a gyerekeket 
is

• Ügyfeleinknek a nyelvtudás hiánya miatt általában az egyszerű 
vendéglátóipari, gyártósori és üzemi munkák felelnek meg a számukra. 
Nők esetében ez például szobalány, konyhai kisegítő, takarító, csomagoló 
pozíciókat jelent. 

• Munkáltatói információs központként is működünk, ahol a cégek a 
foglalkoztathatósággal kapcsolatosan érdeklődhetnek (TAJ intézés, 
adóazonosító intézés, jogszabályok, szociális ellátások)
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