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https://data.unhcr.org/en/situations/ukraine#_ga=2.157578170.1676157390.1655014638-1822726673.1655014638

https://data.unhcr.org/en/situations/ukraine#_ga=2.157578170.1676157390.1655014638-1822726673.1655014638


• 742000 fő kelt át az Ukrán-Magyar határon, 
Magyarország tranzitország főleg

• 24091 fő kért ideiglenes menedékjogot 
(menedékes státuszt) Mo-n. 90% nő, gyerek, 
idős, az aktív korú nők száma 10000 körül 
lehet.

• Május 9-ig 2500 ukrajnai menekült jelezte 
munkavállalási szándékát, 400-an már 
munkába is álltak. (Pénzcentrum)



Menedékes státusz – 1 évre szóló védelem EU 
jog szerint (lakhatás, ellátás, eü, oktatás)

Menekült státusz iránt ez idő alatt is 
folyamodhat

Létfenntartási támogatás feltétele, hogy a 
Kormányhivatalban megjelenik, az általuk 
kínált állást elfogadja

Menedékeseket foglalkoztató munkaadó 
támogatást kap



Nehézségek:

- Traumát átélt nők, esetleg PTSD-jük is van

- Nagyon heterogén hátterű emberekről beszélünk: 
pénzügyi helyzet, kulturális háttér, iskolázottság

- Nyelvi problémák

- Végzettséget igazoló dokumentumok hiánya, 
végzettség elismerésének kérdésessége

- Családanyák: a gyerekek beiskolázása még nem 
tisztázott

- Bizonytalanok abban, meddig maradnak

- Nem biztos, hogy ott kaptak elhelyezést, ahol 
munkahely is lenne



Lehetőségek:

- Egyszerűsödött a munkavállalás, nem szükséges 
munkavállalási engedély a menedékes státusszal 
rendelkezőknek

- A foglalkoztató cégek támogatásban részesülnek 
bizonyos feltételek megléte esetén

- Hiányszakmák (pl. informatikus) és a fizikai 
területeken az ipar, a szolgáltatás szektorokban.  
(Feldolgozóipar, a turizmus- és vendéglátás, a 
szociális ágazat is ilyen. 

- Munkaerőközvetítők pl: WHC a MVK partnere, 
komplex szolgáltatás: ukrán nyelvű ügyfélszolgálat, 
lakhatás

- Könnyebb azoknak, akiknek a családtagjuk már 
vendégmunkásként itt dolgozott



Lehetséges hatások:

• Adott munkáért járó fizetés csökken:
– Nem valószínű: munkaerő hiány van, az itt maradók 

létszáma ezen csak csökkenteni tud, megszüntetni nem

• Tovább nő a munkaerő-hiány bizonyos tipikus női 
szakmákban:
– Igen, ezzel lehet számolni, pl. oktatás, egészségügy

• Más, nők által gyakran betöltött munkakörökben 
csökkenhet a munkaerőhiány:
– Igen, tipikusan ott, ahol a nyelvtudás hiánya nem gond, pl. 

árufeltöltő, takarító, mezőgazdasági idénymunkák
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