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ÚTmuTaTó 
a menekültekkel és bevándorlókkal való közösségi és álláskeresési munkához

I. Bevezető:

Ebben a rövid ismertetőben a gyakorlatban használható, praktikus infor-
mációkkal szolgálunk azoknak, akik menekültek és bevándorlók munká-
ba helyezésével foglalkoznak.
Az „Új Otthon” projektben szerzett tapasztalatok alapján mutatjuk 
be a közösségi és álláskeresési munkát, mintegy kiegészítve az előző 
módszertani útmutatónak.

A segítő szakembereknek két speciális területen kell jártasságot szerez-
niük: ismerniük kell mind a migráns csoportok jellemzőit, mind az aktu-
ális álláskeresési trendeket, hatékony módszereket. 
Azzal, hogy kik a menekültek és a bevándorlók, milyen csoportjaik van-
nak, milyen státusszal rendelkeznek, és milyen jogi lehetőségeik vannak, 
már számos kiváló kiadvány foglalkozott, így ebben az útmutatóban nem 
térünk ki mindenre részletesen. 

Az elmúlt év menekülthulláma, amely nagyban érintette Magyarországot 
és megmozgatta a társadalmat, gyakran a fogalmak elhasználódáshoz vezetett. Ilyen például a médiában oly gyakran használt migráns kifejezés, aminek hal-
latán mára az emberekben valamilyen negatív gondolat, érzés támad. Ezért első lépésben egy rövid áttekintés nyújtunk a fogalmak terén.
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II. Fogalmak: 

A manapság leggyakrabban használt szó a migráns. Felmerül a kérdés, hogy tulajdonképpen kik a migránsok?1

“A külföldiek számtalan jogcímen tartózkodhatnak hazánkban (turista, látogató, üzleti út, gyógykezelés, stb.). Attól függően, hogy milyen célból jönnek 
Magyarországra, két nagy csoportot különböztetünk meg: 
1.  a nemzetközi védelemben részesülők, azaz a menekültek, menedékesek, oltalmazottak; 
2. az idegenrendészeti státusszal rendelkezők: vízumokkal, tartózkodási engedélyekkel, illetve más úti okmányokkal az országban lévő külföldiek. 
Bevándorlóként tartjuk számon azokat az embereket, akik huzamosabb ideig kívánnak az országban maradni, és ezirányú lépéseket tesznek, azaz valamilyen 
tartózkodási (munkavállalói, diák, családegyesítési, stb.) vagy letelepedésiengedélyt kérnek, illetve állampolgárságért folyamodnak.” 

1 Forrás: Mészáros Attila, Lastofka János, Soltis Lilla: Bevándorlókról - kézikönyv segítő szakembereknek (Artemisszió Alapítvány, Budapest 2009.) 
(https://drive.google.com/file/d/0B5TgEhR6R1MbMk5BRHVQeTFUaVk/edit)

„MENEDÉKJOG 

A menedékjog az a jogcím, ami az azt megszerző külföldit 
feljogosítja arra, hogy Magyarország területén tartózkodjon, 
és egyidejűleg védelmet is biztosít számára a visszaküldés, a 
kiutasítás és a kiadatás ellen.”
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,,OLTALMAZOTT

A magyar jog szerint oltalmazott státuszra az jogosult, aki nem menekült, ugyanakkor fennáll annak a valós veszélye, hogy visszaküldése esetén úgynevezett 
„súlyos sérelemnek” lenne kitéve. A súlyos sérelem jelentése: halálbüntetés, kínzás, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés, civil személy életének 
vagy személyének fenyegetettsége megkülönböztetés nélküli erőszak miatt, melynek hátterében fegyveres konfliktus (például polgárháború) áll. Az oltalma-
zottak státusza és jogi helyzete több tekintetben hasonlít a menekültekéhez.”

,,MENEKÜLT

Az 1951-es Genfi Egyezmény értelmében a menekült olyan, a származási országán kívül tartózkodó személy, aki megalapozottan fél attól, hogy szár-
mazási országában üldözés érné faja, vallása, nemzetisége, politikai véleménye vagy egy meghatározott társadalmi csoporthoz való tartozása miatt, és 
saját állama védelmét nem tudja, vagy az üldözéstől való félelmében nem tudja igénybe venni. Üldözés alatt a menedékjog vagy valamilyen kirívóan 
súlyos jogsértést (kínzás, embertelen vagy megalázó bánásmód, rabszolgaság, szolgaság, halállal való fenyegetés, fizikai vagy nemi erőszak, stb.), vagy 
több különböző sérelem összeadódó hatását érti (például súlyos és tartós diszkrimináció az élet több különböző és meghatározó területén).
A család egységének biztosítása érdekében - ha elismerést kizáró ok nem áll fenn - kérelemre menekültként kerül elismerésre a menekült családtagja (házas-
társa, ha a családi kapcsolat már Magyarországra érkezésüket megelőzően fennállt; kiskorú  gyermeke, kiskorú gyermek esetén szülője), valamint a menekült 
Magyarországon született gyermeke.
A menekültstátusz a magyar állampolgárság megszerzéséig, valamint a menekültstátusz visszavonásáig illeti meg a menekültként elismert személyt.”
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 A fogalmak további tisztázásában segítségünkre lehetnek az alábbi kiadvá-
nyok, oldalak, amelyek részletesen foglalkoznak a témával. 
Ezek a fent olvasható fogalmak forrásai is egyben.

● Ritecz György - Sallai János: A migráció trendjei, okai és kezelésének lehető-
ségei, Hanns Seidel Alapítvány, 2015.

● A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal honlapján naprakész információk 
állnak rendelkezésre. Bővebben itt.

● „Külföldiek Magyarországon” címmel jelent meg egy segédlet újságíróknak 
a migráció és a menekültügy témájának bemutatásához (Helsinki Bizottság, 
2011.) Bővebben itt.

● „Bevándorlókról - kézikönyv segítő szakembereknek” (Artemisszió Alapít-
vány, 2009.). Bővebben itt. Ehhez készült egy kiegészítés a változásokról 2011-
ben, itt olvasható.

MENEDÉKJOGI ELJÁRÁS

A menedékjogi eljárás során határozza meg a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal (BÁH), illetve felülvizsgálati eljárásban egy megyei bíróság, hogy egy 
menedékkérő jogosult-e a nemzetközi védelem valamelyik formájára (menekült, oltalmazott vagy befogadott státusz). A védelem megszerzése természetesen 
nem „bemondásra” történik, a hatóság hosszadalmas meghallgatások illetve írásos bizonyítékok (orvosi szakvélemények, a származási országról szóló objektív 
beszámolók stb.) alapján értékeli, hogy a kérelmező valóban jogosult-e védelemre Magyarországon.”
A fogalmak további tisztázásában segítségünkre lehetnek az alábbi kiadványok, oldalak, amelyek részletesen foglalkoznak a témával.
Ezek a fent olvasható fogalmak forrásai is egyben.
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III. Külföldiek magyarországi foglalkoztatásának szabályozása

Külföldi állampolgárok foglalkoztatása esetén munkavállalási engedélyre lehet szükség, attól függően, hogy milyen tartózkodási engedéllyel rendelkeznek. 
Erről a már említett kiadványokban részletesen lehet olvasni, illetve a munkaügyi hivatalok és a bevándorlási hivatal oldalán is részletes, naprakész tájékoztató 
található. Csupán összeszedtük, hogy milyen jogszabályok rendelkeznek a külföldiek magyarországi foglalkoztatásáról, és hogy hol lehet beszerezni a kére-
lemhez szükséges dokumentumokat.

A külföldiek magyarországi foglalkoztatását 
a következő törvények és rendeletek szabályozzák: 

● 1991. évi IV. törvény,
● 8/1999 (XI. 10.) SzCsM rendelet, 
● 93/2004. (IV. 27.) Korm. rendelet, 
● 354/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet, 
● 355/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet, 
● 445/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet.
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„(1) A foglalkoztatás elősegítése és az álláskeresők támogatása során az egyenlő bánásmód követelményét meg kell tartani. E rendelkezés nem 
zárja ki azt, hogy a munkaerőpiacon hátrányos helyzetben levőket többletjogosultságok illessék meg.

(2) A menekültként, oltalmazottként vagy menedékesként elismert, továbbá a be-
vándorolt vagy letelepedett jogállású, valamint a szabad mozgás és tartózkodás 
jogával rendelkező személyeket az e törvény és végrehajtási szabályai által tartal-
mazott jogokat és kötelezettségeket illetően a magyar állampolgárral azonos jogok 
és kötelezettségek illetik meg és terhelik. Törvény, valamint kormányrendelet e 
szabálytól a külön törvény szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendel-
kező személy (a továbbiakban: a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező 
személy) tekintetében eltérő szabályokat állapíthat meg.

(3) Azt a harmadik országból származó munkavállalót, aki a harmadik országbe-
li állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben meghatározott 
összevont kérelmezési eljárás alapján kiadott tartózkodási engedéllyel rendelkezik 
és Magyarországon legalább hat hónapig munkaviszonyban állt, az álláskereső-
ként való nyilvántartásba vétel, valamint az álláskeresők ellátása tekintetében az 
e törvény és végrehajtási szabályai által meghatározott jogokat és kötelezettsége-
ket illetően a magyar állampolgárral azonos jogok és kötelezettségek illetik meg.” 
(1991. évi IV. törvény, 2. §)

8



IV. A Jövőkerék Alapítvány programja álláskereső, bevándorló nőknek

A Jövőkerék Alapítvány „Új otthon”címmel,2015 áprilisa és 2016 áprilisa között, álláskeresési és közösségfejlesztési programot valósít meg bevándorló nők-
nek a Norvég Civil Támogatási Alap társfinanszírozásával.
A programban részt vevő 35 nő EU-n kívüli országból érkezett Magyarországra, közülük 8 fő menekültként, többségük évekkel ezelőtt. 
Az álláskeresésük támogatása során szerzett tapasztalatokat szedjük most csokorba, a teljesség igénye nélkül.

1. A menekült és bevándorló nők helyzete a munkaerőpiacon

Szaktudás, diploma, nyelvismeret – A menekültek helyzete a munkaerőpiacon több szempontból is speciális. Annak ellenére, hogy a migráns álláskeresők 
jelentős része tanult szakmát hazájában, mindig kérdéses, hogy a megszerzett tudás mennyire kompatibilis a befogadó országban szükséges ismerettel. Az 
egyik legnehezebb helyzet, amikor a bevándorló politikai okból, háborús helyzet miatt hagyja el hazáját. Ilyenkor számos esetben hirtelen kell elmenekülni, 
minden papír, bizonyítvány nélkül, és ezeknek beszerzése később is problémás. Így előfordul, hogy esély sincs az eredeti szakmában elhelyezkedni. Az év 
során számos ilyen példával találkoztunk.

Példatörténet a gyakorlatból I.

Irakból elmenekült nő hiába próbálta 
évek alatt az Iraki Oktatási Minisztérium-
ból, még otthon élő rokonok segítségével 
megszerezni a diplomája másolatát, nem 
sikerült, mivel a minisztérium irattárát 
megsemmisítették. Éveken keresztül ta-
karítóként dolgozott egy kávézóban, je-
lenleg idősek gondozását végzi az újon-
nan megszerzett szakmájával.

Amennyiben megvannak a bizonyítványok, szakma-specifikus, hogy elegendő-e a bizonyítványokat le-
fordítani, vagy különbözeti vizsgát is kell tenni a honosítás érdekében. Sokszor problémát jelent, hogy a 
diplomák hivatalos fordításának komoly költsége van. A különbözeti vizsgát (mint például az orvosok, 
jogászok vagy a média szakemberek estében) magyarul kell letenni. Ehhez magas szintű magyar nyelv-
tudásra van szükség, és az eljárás sokszor több évet is igénybe vesz.
Van olyan is, aki több sikertelen próbálkozás után is azzal szembesül, hogy magyar nyelvtudás és dip-
lomahonosítás nélkül nincs reális esélye elhelyezkedni a szakmájában, ezért rugalmasan kezeli a hely-
zetet, és egy időre „lemond” annak gyakorlásáról. Él a lehetőségekkel,kapcsolati rendszerét kihasználva 
elkezd más irányba orientálódni.
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Példatörténet a gyakorlatból II. 

Példaként egy iráni hölgyet említünk, aki több, hasonló területen működő szervezet által nyújtott képzések mindegyikében részt vesz, fejleszti a német, az angol 
és a magyar nyelvtudását, ingyenes nyelvtanulási lehetőségeket vesz igénybe. Aktív, közösségi ember, képes nemcsak a saját anyanyelvén beszélőkhöz kap-
csolódni, hanem vannak magyar és más nemzetiségű ismerősei, barátai is. Segítőkész, nyitott, barátságos és széles kapcsolati hálót működtet, ami által sokkal 
jobban beilleszkedik, érvényesül. Állásinterjúkra jár, mert célja van, tudja mit szeretne, így több munkalehetőség is nyitott számára. A kapcsolati tőke megléte 
a sikeres beilleszkedés egyik feltétele.

„A diploma hiteles fordítása nagyon bonyolult és drága dolog. Sok utánajárást igényel, és a magyarosított leckekönyv és tanterv mellett a diploma hiteles for-
dítását kizárólag az OFFI Zrt. végezheti. Itt a hagyományos diploma hiteles fordítása mellett gyorsított eljárást is kérhetünk, természetesen felárért. A beadott 
dokumentumok fordításának eredetiségét az OFFI Zrt. a Magyar Köztársaság címerével ellátott 
pecsétes okirattal igazolja.”
További információ található itt.

„Az állam bizonyos foglalkozásoknál szigorú szabályokhoz köti a magyar nyelvű oklevelet, és a külföldi okmányt el sem fogadja diplomahonosítás nélkül. 
Ilyenkor a beérkezett kérelem alapján, a kint tanult tárgyakat úgynevezett ekvivalencia táblázat alapján összevetik a magyar követelményekkel.”
További információ itt.

Példatörténet a gyakorlatból III.

Egy orosz ügyfelünk esetében, aki orvos, és társalgási szinten már megérteti magát magyarul, körülbelül három évre van szükség, míg orvosetikából és igaz-
ságügyi orvostanból magyarul levizsgázik. Ez alatt az idő alatt nem praktizálhat, tudása időközben avul, mire levizsgázik nem lesz naprakész.
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A menekült és bevándorló álláskereső nők között vannak szak-
képzetlenek is, de ez ebben a programban nem volt jellemző: 
többségük szakképzett, diplomás, több nyelven jól beszélő hölgy. 
A szakképzetlenség, leginkább azokra a fiatalasszonyokra jellemző, 
akik a középiskolás kor után hamar férjhez mentek, egy vagy 
több gyermeket szültek, és eddig háztartásbeliként voltak otthon. 
A szakképzetlenségük miatt sokszor először tanulniuk kell, és a 
család – tanulás – munka összeegyeztetése sem könnyű dolog.
Sokszor nemcsak a munkatapasztalat vagy a szakma hiánya a prob-
léma, hanem az is, hogy a családban betöltött szerepek, feladatok 
erősen lekötik őket, és néha nincs meg a támogató családi háttér az 
álláskereséshez.

A szakmatanulás másik kérdése a szakképzetlenek és szak-
maváltók esetében, hogy milyen nyelven tanuljanak. Azoknak, 
akik angolul beszélnek, lehetőségük van bizonyos szakmákat 
angolul megtanulni, azonban sok esetben először a magyar nyelv 
elsajátítására van szükség a tanulás megkezdése előtt. 

A programunkba kerülők egy részénél az ingyenes vagy megfizethető nyelvtanfolyamok, nyelvgyakorlási lehetőségek komoly segítséget jelentenek az álláshoz 
vezető úton.A programunkban hetente 3 magyarórát tartunk, hogy ezzel is segítsük a nők munkavállalási esélyeit: két haladó és egy teljesen kezdő csoportunk 
van, amelyben többnyire a régi, már dolgozó ügyfeleink vesznek részt.

A 2015-ös nagy menekülthullám kapcsán több szervezet is indított ingyenes magyarórákat, amit anyanyelvi tanárok vagy önkéntesek tartanak. Pár helyet em-
lítünk: Mighelp Alapítvány, Jövőkerék Alapítvány.
Vannak fizetős, magas színvonalon oktató intézmények is, ezek közül a Balassi Intézet vagy a Tudomány Nyelviskola kurzusait emelnénk ki.

Eltérő kulturális sajátosságok – Az eltérő munkakultúra, a sajátos viszony az időhöz, a pontosság kérdése, valamint a munkavállalók és a munkáltatók 
előítéletei, a sztereotípiák szintén nehezítik az elhelyezkedést. Vannak olyan családok, ahol erősek a kulturális gyökerek, és erősen védik a nőket. Ezekben a 
családokban a védelem egy idegen, új kultúrában még erősebb lesz, és nem támogatják a nők otthonon kívüli tevékenységeit, így a tanulást vagy az elhelyez-
kedést sem. 
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Példatörténet a gyakorlatból IV.

Egy belső építész végzettséggel rendelkező szír hölgynek, aki jól beszéli a magyart, de hijabot hord, nehezebb az elhelyezkedés, viszont mivel jó kapcsolati 
tőkével és magyarországi referenciákkal is rendelkezik, mégis esélye van rá. A hijabot hordó hölgyek nehezen boldogulnak férfiközegben vagy ügyfélszolgálati 
területen, hiába előny, hogy több nyelven is beszélnek. 

Példatörténet a gyakorlatból V.

Pozitív példa a munkaerő-piaci hátrányok kezelésére egy iráni hölgy esete, aki angoltanárként keresett állást. Hátránnyal indult, mivel nem beszélt magyarul,de 
olyan különleges szaktudással rendelkezett, hogy mégis el tudott helyezkedni egy nyelviskolában. 
Magas szinten beszélte az angol nyelvet, szakdolgozatok és doktori disszertációk javítását vállalta. Emellett szakmai angol nyelvgyakorlásban is tudott segí-
teni olyan magasan képzett szakembereknek, akik szerették volna fejleszteni a meglévő tudásukat, például külföldi munkavállalás céljából. Kedves, aktív, jól 
képzett szakemberként megtalálta a helyét.

Adminisztratív feltételek – Külföldi állampolgárok foglalkoztatása esetén munkavállalási engedélyre lehet szükség, attól függően, hogy milyen tartóz-
kodási engedéllyel rendelkezik a potenciális munkavállaló. Az egyéb célú tartózkodási engedéllyel rendelkező személy magyarországi munkavállalási 
engedélyének megszerzése két lépésből áll.

1) A foglalkoztató munkaerőigényt nyújt be az illetékes Kormányhivatal Munkaügyi kirendeltségén. Az eljárást 15 nap alatt folytatják le. A szükséges 
nyomtatvány letölthető az oldalról ( itt ) vagy elérhető a tájékoztatóban.

Előfordul, hogy a család idősebb férfitagja – a hölgy életkorától és családi állapotától függően az apa, az idősebb testvér, vagy a férj – elkíséri az álláskereső 
hölgyet a foglalkozásra, aki csak akkor járhat a későbbiekben önállón is, ha a férfi családtag meggyőződött arról, hogy tisztelettel bánunk vele és jó kezekben 
van. 
Ritkább esetben, ha a várható változás túlságosan ijesztő, esetleg nem tűnik a család számára biztonságosnak vagy kívánatosnak, a család úgy dönt, hogy kiveszi 
a szolgáltatásból a migráns hölgyet. Ilyenkor felajánlhatjuk, hogy együtt vegyék igénybe a szolgáltatásokat a családtagokkal. 

Nehézséget jelenthet, amikor nők olyan szakmákkal rendelkeznek, amelyek Magyarországon inkább hagyományosan férfias szakmának számítanak, ilyenek 
például a mérnöki területek.

12

http://fovaros.munka.hu/
http://fovaros.munka.hu/engine.aspx%3Fpage%3Dshowcontent%26content%3Dbudapest_kolcsonzo


Fontos változás a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásával kapcsolatban, hogy 2014. január 01. napjától a harmadik országbeli 
állampolgárok foglalkoztatásához kapcsolódó kérelmet, az összevont engedély iránti kérelmet a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalnál (1117 Budapest, 
Budafoki út 60.) kell benyújtani. 
Az alábbi linken elérhető a hivatal honlapja, a kérelemhez szükséges dokumentumok és a részletes tájékoztatás.

További tájékoztatás kérhető kedden és csütörtökön 8:30 -12:00 óra között
- személyesen:  a Budapest Főváros Kormányhivatala Munkaügyi Központ (1082 Budapest, Kisfaludy u. 11. földszint)
- telefonon: 477-5775.
Illetve a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal információs vonalán, a +36/1-463-92-92 telefonszámon, hétfő - csütörtök 8:30-16:30 között, valamint pén-
teken 8:30-14:00 között vagy a callcenter@bah.b-m.hu e-mail címen.

2) Összevont engedélyezési eljárás keretében a munkavállaló a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalhoz nyújtja be kérelmét, melyhez a beadáskor vagy azt 
követően, hiánypótlás során is lehet csatolni a Munkaügyi Központ igazolását a lezárult munkaerőigény eljárásról. Az eljárásban szakhatóságként a Munkaügyi 
Központ is részt vesz.

A két hivatalnak az eljárásra 90 nap áll rendelkezésére, de a döntést előbb is meghozhatják. Az eljárás rövid tájékoztatója elérhető itt.

Budapest Főváros Kormányhivatala Munkaügyi Központ új weboldala itt érhető el, illetve a külföldiek magyarországi munkavállalásához szükséges jogsza-
bályi ismertető és az ehhez kapcsolódó letölthető kérelmek, dokumentumok itt találhatóak.
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Munkáltatói szempontok – A legfontosabb kérdés ebben a körben az, hogy miért érdemes a munkáltatóknak külföldi álláskeresőketfoglalkoztatni. Erre a 
kérdésre a válasz akár országonként is eltérő lehet.Összegyűjtöttünk néhányhasznos szempontot.

● Migráns álláskeresőkkel folytatott munkánk során azt tapasztaltuk, hogy jelentős számban vannak közöttük magasan képzett, motivált szakemberek. Az 
integrációnak fontos eleme a munka, és sokszor az ittmaradásnak is feltétele, hogy stabil bevételük legyen. 
● A legnagyobb erősség sokszor a nyelvismeret: változatos nyelvtudásukkal hozzájárulhatnak a szervezeti portfólióbővítéséhez. Számos nemzetközi cégnek 
Magyarországon működik a help-desk részlege. Gyakran helyezkednek el multiknál ügyfélszolgálati területen, ahol előny, hogy akcentus nélkül beszélik az 
elvárt– itthon idegen nyelvnek számító – nyelvet, és ez professzionális hatást kelt a cég ügyfélkörében. 
● Azok, akik korábban dolgoztak már, szakmai tapasztalataikat jól tudják hasznosítani a vállalati teamen belül, friss nézőpontot, szemléletet hozhatnak be.
● A sokszínű kulturális háttér érték, mely gazdagítja a vállalat profilját és problémamegoldó képességét. Ez a kreativitás megnyilvánul abban is, hogy a miénk-
től eltérő szakmai kultúra ismeretében új módszereket, megoldási módokat honosíthatnak meg. 
● A sokszínűség nem csak a szakmán belül jelenik meg, hanem a vállalat életében, a mindennapi kapcsolatokban is, hiszen aktívan részt vesznek a cég életé-
ben, csapatépítő tréningeken stb.
● Vannak szakmaspecifikus tényezők is: a szolgáltató iparban a migráns munkavállalók kapcsolatrendszerükkel segíthetik a piac kibővítését.
● Akár olyan szakmákban, szakterületeken is jártasak, amik itthon nem is léteznek, és ez a tudás adaptálható.
● Fontos szempont lehet az, ami más, hátrányos helyzetű munkavállalók esetében is tapasztalunk: jobban megbecsülik a nehezen szerzett munkát, kompro-
misszum készségük erősebb, sokszor kitartóbbak a munkában.
● Azok esetében, akik függetlenek, vagy a családjuk nélkül költöztek Magyarországra, rugalmasabbak a munkabeosztást illetően, gyakran elvállalnak akár 
éjszakai és hétvégi műszakokat. 

Ajánlott szakirodalom: 
dr. Ács Vera Judit„Külföldiek magyarországi foglalkoztatása” (Munkajogi kiskönyvtár sorozat 8. kötet, 2015.) című írása,
amellyel könnyebben eligazodhatunk a külföldiek munkavállalásának magyarországi szabályrendszerében.
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Hatékony módszerek a szolgáltatások működtetéséhez

Álláskeresési tanácsadás
Egyéni tanácsadás során segítséget nyújtunk a nőknek az álláskeresés folyamatának megtervezéséhez, megismertetjükvelük a magyarországi munkaerő-piac 
helyzetet, és felkészítjük őket arra, hogy megtalálják helyüket a munka világában. 
Az egyéni tanácsadás során, személyreszabott segítségnyújtás keretében a következő témákkal foglalkozunk: munkaerő-piaci ismeretek, önéletrajz és mo-
tivációs levélírás technikái,állásvadászat, álláskeresési technikák, pályamódosítás, önérvényesítés, önmenedzselés, felkészülés az állásinterjúra, munkahely 
megtartása, konfliktus-kezelés.
A személyes konzultációk során fontosnak tartjuk, hogy az ügyfélre partnerként tekintünk, elfogadó légkörben dolgozunk együtt, így az ügyféllel töltött, aktív, 
személyes tanácsadás során pozitív változás indul el, aktivizálódnak és végül megtalálják a helyüket. Nem mindenki helyezkedik el egy éven belül, viszont 
nagy lépéseket tesznek a céljuk felé. Ennek egyik kulcsa, hogy az ügyfeleinkkel folytatott munkában nem a hiányosságokra tesszük a hangsúlyt, hanem a 
meglévő készségekkel dolgozunk, ezeket erősítjük. Konkrét támogatást is adunk: például készül egy professzionális fotó az önéletrajzhoz, gyakoroljuk az ál-
lásinterjús szituációkat stb.

Álláskereső klub
Az álláskereső klub egy sajátos módszer, amely a tanácsadás elválaszthatatlan részeként működik nagyon jól: segíti az álláskeresők elhelyezkedését, javítja az 
elhelyezkedés esélyeit, szocializál, az ügyfelekpozitív attitűdjének kialakításában nagy szerepe van.A bekapcsolódáshoz szükséges, hogy az ügyfél előzetesen 
már megkezdje a munkát az álláskeresési tanácsadóval.
A klubban lehetőség nyílik az aktuális állások átnézésére és egymás közöttimegosztására:
- amennyiben kérdés merül fel az álláskereséssel kapcsolatban, az ügyfél helyben rögtön segítséget kap a jelenlévő tanácsadótól,
- egymás között is megoszthatják tapasztalataikat,
- pozitív megerősítést kapnak egymástól és közösen örülnek a sikereknek,
- hasznos információkat osztanak meg egymással például cégekről, állásinterjúkról,nyelvtanulásról,
- kapcsolataik bővülnek, szociális készségeik javulnak,
- önkéntesekkel gyakorolhatják az álláskeresés magyar nyelvezetét, ezáltal nő az önbizalmuk is.

Az ügyfelek között volt olyan, aki nem szeretett a klubba járni, mert ott nem csak vele foglalkoztunk, vagy éppen nem szeretett sok ember között lenni. Az ilyen 
helyzetekben visszajelzést tudunk adni: egy munkahelyen az esetek többségében együtt kell működni emberekkel, és ezt előnyösebb a klubban megtanulni, 
mint a munkahelyen szembesülni azzal, hogy ennek elutasításaa munkahely megtartásának akadálya lehet.Segítség lehet ilyenkor egy önkéntes jelenléte, aki 
több figyelmet szentel az adott ügyfélnek.
Tapasztalatunk szerint az álláskereső klub különösen jól működtethető különböző kulturális háttérrel rendelkezőknél.
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Mentoráció

A mentorálás során személyre szabott segítséget nyújtunk a 
nőknek, hogy a mentorral közösen megtalálják a magyarorszá-
gi életükhöz kapcsolódó problémák, elakadások megoldásához, 
feloldásához szükséges legmegfelelőbb segítséget. Az alábbi 
kérdéskörökkel találkoztunk ebben a programban:
- információ nyújtása a magyarországi tartózkodáshoz szüksé-
ges eljárásokról,
- segítségnyújtás és tájékoztatás lakhatási problémák eseté-
ben(pl. lakcímkártya kiváltása),
- segítségnyújtás oktatással kapcsolatos ügyekben(pl. megfele-
lő oktatási   intézmény megtalálása)
- bölcsőde, óvoda, általános és középiskola, felsőoktatási intéz-
mények, pályaorientáció, tudatos iskolaválasztás,
- segítségnyújtás a szükséges ügyintézésekben(pl. magyar nyel-
vű űrlapok  kitöltése, tájékoztatás az illetékes szervek címéről, 
ügyfélfogadási rendjéről),
- tájékoztatás egészségügyi problémákkal kapcsolatban (pl. 
egészségügyi biztosítás,lakcím szerint illetékes orvosi ellátás)
- tájékoztatás magyar nyelvi képzésekről, más szervezetek által 
nyújtott szolgáltatásokról(pl. közösségi helyek migránsoknak, 
kulturális programok, nyelvtanulási lehetőségek, képzések).

Súlyos, krízises helyzetekben sokszor a nyelvi kompetencia hiánya volt a legnagyobb nehézség:ha az ügyfél anyanyelve nem angol, lelki problémák esetében 
nehéz volt a kommunikáció. Ilyenkor a nonverbális kommunikáció, az őszinte odafigyelés ésa meghallgatás egy tea mellett sokat segített. 

Nagy szükség lenne jó pszichológusokra, akik megfizethető áron, idegen nyelven tudnak segítséget nyújtani a sok esetben traumatizált személyeknek, ami 
elég gyakori eset a menekült nők körében.
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Önkéntesek bevonása

A programba több önkéntest is bevontunk, első körben az álláskereső klub feladataihoz, később a magyar órák megtartásához és egyéb kulturális programok 
szervezéséhez.
Az álláskereső klub feladataihoz olyan önkénteseket toboroztunk, akiknek a nyelvi készségeik erősek (pl. orosz, angol nyelv ismerete), vagy éppen álláskere-
sési szakemberként tapasztaltak a segítésben.
Az önkéntesek a szakmai kapcsolati hálóból kerültek ki: ismerték a munkánkat, így tudták hová és milyen célcsoporthoz köteleződnek el.
Az önkéntesek nagyfokú önállóságot kapnak a munkájuk során, az együttműködésben a partneri szemlélet az egyik legfontosabb érték. Látják az ügyfeleink is, 

Példatörténet a gyakorlatból VI.

Egy szír gyermekorvos hölgy volt az ügyfelünk, aki a férjével és három gyerekével menekült el Damaszkuszból, otthagyva 
jó egzisztenciát és életet, orvosi karriert. Nem beszélt jól angolul, viszont arabul és franciául anyanyelvi szinten. Magyar-
országon először meg kellett küzdenie azzal a kulturális sokkal, hogy nem értett semmit magyarul, és mivel a három gye-
rekére ő vigyázott, az elején nem is mert kimenni a házból, mert nehezen tudott közlekedni velük.Egyedül volt egész nap, 
amit nagyon nehezen viselt. Mindig fáradt volt, és a veszteségeit sem sikerült feldolgoznia. Ebben az állapotában került 
hozzánk. Először csak beszélgettünk vele, elkezdett járni egyéni konzultációra, aztán már az álláskereső klubba és a magyar 
órákra is. 
Segítettünk neki bölcsődét és óvodát találni, így lett ideje arra, hogy magyart tanuljon. Az álláskereső klubban megismer-
kedett más arabul beszélő hölgyekkel, akik tudtak neki segíteni: ügyet intézni, fordítani vagy éppen gyermekeire vigyázni. 
Szükség lett volna pszichológusra, amit arab nyelven, sajnos, nem tudtunk biztosítani, viszont a közösség vagy a hasonló 
helyzetben lévő nőtársak megkapaszkodást, erőforrást jelentettek számára. Jelenleg már állást keres, elkezdett beszélni 
magyarul és egyre tisztábban látja a helyét Magyarországon.
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hogy megbecsüljük, értékeljük egymás munkáját, személyét. Az önkéntesek jól is érzik magukat, szeretnek jönni, ott lenni a programokon. A segítők viselke-
dése egymás irányában mindig értékteremtő, mintát jelent, példát mutat. Ha nincs szinkronban a segítők viselkedése azzal, amit tanítanak, amiről beszélnek, 
a hitelességük kérdőjeleződik meg.
A magyar órák megtartásában is nagy segítség volt az önkéntesek jelenléte, akik elkötelezetten és lelkesen végezték munkájukat. Elindult egy kézműves klub 
is, ahol könnyen megszólíthatóak a nők a manuális tevékenységeken keresztül.Alkotás közben lehet gyakorolni a magyar nyelvet az önkéntesekkel illetve 
beszélgetni mindenféle témáról: gyereknevelés, kultúra, tapasztalatok megosztása egymással stb. 
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Készségfejlesztő és érzékenyítő tréningek segítőknek

Projektünk során háromféle tréninget tartottunk, a hangsúlyokat a célcsoport 
igényeihez igazítottuk. Mindhárom tréning típus azonos szemléletet közvetít, 
és tematikája hasonló elven épül fel: a gyakorlatok sorrendje követi azt a lo-
gikai sort, ahogy az álláskereső külföldi ügyféllel felépítjük a közös munkát. 
A logikai sorrend a következő:
● A keret, háttér
Az ügyfélkör jellemzői: az álláskereső - munkanélküli lét jellemzői; a mig-
ráns lét jellemzői. Jogi szabályozás, Magyarországra jellemző trendek, mun-
kaerő-piaci és társadalmi sajátosságok.
● Az előkészületek
Az ügyféllel folytatott munka első lépései - anamnézis felvétel, meglévő 
készségek, tudások feltérképezése, hiányok, elakadások, fejlődési lehetősé-
gek beazonosítása.
● Megállapodás az ügyféllel
A következő lépésben kiajánljuk a megfelelő szolgáltatási palettát az ügyfél-
nek, megkötjük a megállapodást.
● Tervezés
Cél meghatározás lépései, tervező eszközök megismerése és alkalmazása, SMART célok kialakítása
● „Kísérés”
Az ügyfél „kísérése” a megállapodás szerinti úton. Megfelelő önéletrajz, motivációs levél elkészítése, adekvát álláskeresési csatorna meghatározása és megta-
nítása az ügyfélnek, felkészülés az állásinterjúra. A „kísérés” tartalmaz tanácsadási, mentorációs és coaching elemeket is.
● Értékelés
A haladás mérése, értékelés módszertana. Utánkövetés, lezárás.
A résztvevők minden gyakorlati elemet úgy sajátítanak el, mintha ők maguk lennének az álláskeresők, ezáltal saját élményt szereznek a folyamat ügyféloldalá-
ról, és hitelesebbek lesznek az ügyféllel folytatott munka során. Az egyes feladat-blokkok után mindig egy önreflexiós szakasz következik, ahol tudatosítjuk, 
hogy segítőként az adott technika hogyan működik, mit miért csinálunk vagy éppen nem csinálunk. A reflektív szakasz távolságot ad, és ezáltal rálátást biztosít 
a teljes segítői folyamatra. A gyakorlati rész során dramatikus és improvizációs technikákat alkalmazunk: helyzetgyakorlatok segítségével, védett közegben 
próbáljuk ki az elsajátított technikákat.



1) Készségfejlesztés professzionális segítőknek

Amennyiben a célcsoport tagjai professzionális segítők, többnyire szociális munká-
sok, szociálpedagógusok, akik hivatásszerűen foglalkoznak migráns álláskeresőkkel, 
a képzés során építhetünk elméleti tudásukra és gyakorlati tapasztalataikra. Az elmélet 
során hangsúlyosabb lesz az alap szemléleti elemeken túl a migráns és álláskeresés 
specifikus ismeretek átadása. A gyakorlati résznél a résztvevők által hozott esetpéldá-
kat, elakadásokat dolgozzuk fel, dramatikus-improvizációs eszközökkel. Fontos elem 
a megoldásközpontú, rövid, dinamikus konzultáció módszertanának készségszintű 
begyakorlása. 

2) Önkéntes segítők képzése

Az idei nyár nagyon sok olyan lelkes önkéntest hozott a menekültekkel zajló munkába, 
akik alapvetően laikusok, nem rendelkeznek segítői képzettséggel. Miután tapaszta-
latokat szereztek a területen, szívesen mélyülnének el a témában, és foglalkoznának 
olyan külföldiekkel, akik Magyarországon szeretnének maradni és dolgozni. A szá-
mukra összeállított tematikában hangsúlyt kell fektetni a professzionális segítség-
nyújtás elméletére és gyakorlatára. Többségük nem hivatásszerűen, hanem szakmá-
ja, munkája mellett fogja végezniezt a munkát, viszont szeretné hatékonyan csinálni. 
Olyan mentorációs technikákra, kommunikációs és konfliktus-kezelési alapismeretekre van szükségük, amelyek könnyen és gyorsan elsajátíthatóak, nagyon 
praktikusak, megoldásközpontúak, és könnyen köthetőek azokhoz a helyzetekhez, melyekkel önkéntes munkájuk során potenciálisan találkozhatnak.

3) Peer-segítők képzése

A peer-segítők képzése egy különleges lehetőség, ami megsokszorozza a professzionális segítők munkájának eredményességét. A migráns álláskeresőkkel 
folytatott munkában peer-nek tekintjük azokat a Magyarországon régebb óta élő külföldieket, akik már dolgoznak vagy vállalkozást indítottak hazánkban, 
vagy legalábbis rendelkeznek tapasztalatokkal a munkakeresésben, integrációban. Ezek az önkéntes segítők, akik már előrébb tartanak az álláskeresésben 
és beilleszkedésben, saját, frissen megélt élményeiket is meg tudják osztani sorstársaikkal. A tréning munkanyelve az angol. 
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A peer-segítők képzésének tematikája közel áll az önkéntesek képzéséhez, mégis vannak olyan 
speciális elemek, amelyek miatt külön kezeljük. A migráns élethelyzetből adódóan lehetnek olyan 
feldolgozatlan traumák, nehézségek, amelyek miatt a trénernek különös figyelemmel kell odafor-
dulnia a résztvevőkhöz. Ugyanakkora tréning nem terápiás közeg, nem lehet ilyen mélységeknek 
kitenni direktben senkit a tréning során, viszont fel kell készülni arra, hogy a feladatoknak, az 
önreflexiós elemeknek lehet olyan hozadéka, ami oldja a korábbi feldolgozatlanságokat.
A peer-csoportok további előnye, hogy ezzel a módszerrel a segítségnyújtás olyan személyekhez 
is elérhet, akik nincsenek a szervezet / intézmény közelében. 
Számos esetbenmind a peer, mind az önkéntes segítők bekapcsolódtak a programok egyes ele-
meibe a tréninget követően: jöttek segíteni az álláskereső klubfoglalkozásokon és a közösségi 
eseményeken. 
A segítő munkából ismert tény, hogy adni az tud, akinek van miből. Az egyes szolgáltatásokba 
érkező ügyfelek sokszor csak az életük deficites részére látnak rá, elakadásuk is abból fakad-
hat, hogy nem férnek saját erőforrásaikhoz, esetleg nincsenek is tudatában, milyen erősségekkel 
rendelkeznek. Az egyéni tanácsadást kiegészítheti a közösségi szintű munka, ahol az ügyfelek 
maguk is elkezdenek segíteni, aktivizálódnak, önbizalmuk, önbecsülésük erősödik, és szinte ész-
revétlenül fejlődik a közös munka során mind az a soft-skill készlet – együttműködés, kommuni-
káció, önérvényesítés stb. – mely indirekt módon a saját álláskeresésüket, munkahelyük megtar-
tását, illetve integrációjukat is segíti. 
 

A tréning egy védett közeg, ahol a feladatok, szituációs gyakorlatok szimuláltak, de a megélt érzések, tapasztalatok valóságosak. Minden, amit a résztvevők 
saját bőrükön megtapasztalnak, beépülhet a későbbi munkába. 

Mind az önkéntes segítők, mind a peer-ek számára jó lehetőség a tréningen túl, ha lehetőséget adunk ellátogatni az álláskereső klubba, ahol személyes tapasz-
talatokat szerezhetnek a migráns álláskeresőkkel folytatott munkáról.Itt a gyakorlatban is kipróbálhatják magukat egy védett helyzetben, ahol a trénerekkel 
lehetőség van a tapasztalatok feldolgozására. Számos esetben tapasztaltuk, hogy ez a fajta utánkövetés-utógondozás jellegű kapcsolattartás segíti az elsajátított 
új viselkedés minták, kommunikációs és konfliktuskezelési technikák tartósan beépülését a tréning után. 
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Fontos eredménye az „Új Otthon” projektnek, hogy gya-
korlatban is láthattuk ezt a folyamatot. Az egyik Magyar-
országon élő külföldi ügyfelünkkel, aki egy korábbi pro-
jektünk során ugyan elhelyezkedett, de ezt követően is 
tartotta velünk a kapcsolatot,a peer-tréning meghirdetése-
kor visszatért, hogy munkája mellett elsajátítsa a munká-
ba helyezés fortélyait. A folyamat következő állomása az 
volt, mikor a közösségében élő, vele egy nyelvet beszélő, 
frissen hazánkba érkezett álláskeresők elkezdték a segít-
ségét kérni. Az első sikeres próbálkozásai akkora lendü-
letet adtak neki, hogy segítséget kért egy olyan csoport 
megszervezéséhez, amely nem angolul, hanem az anya-
nyelvén zajlana, és ő maga tartaná. Átbeszéltük vele a 
csoportos foglalkozás tartalmi elemeit, rendelkezésre bo-
csátottuk a tréningeken használt szakmai anyagainkat, és 
helyiséget biztosítottunk számára. Az első alkalomra több 
mint 20 ember jelentkezett, ami számunkra azt is jelenti, 
hogy nagyságrendekkel több embert tud a program elérni 
így, mint ha csak mi magunk toboroznánk.

 
Online közösségi oldalak használata

Korábbi tanulmányunkban is írtunk arról, hogy az online közösségi oldalak számos kiaknázatlan lehetőséget rejtenek. Részben maga az álláskeresés folya-
mata gyorsítható és hatékonyabbá tehető az aktuális információk – például állásbörzék, személyre szabott hirdetések – közzétételével. Bevett gyakorlat, hogy 
minden tréninghez kapcsolódóan létrehozunk egy zárt és titkos csoportot a résztvevők számára a kapcsolattartás megkönnyítése céljából. Az információkat 
strukturált formában, rovatok indításával, magyarul és angolul tesszük közzé. Lehetőséget biztosítunk arrais, hogy a résztvevők megosszák a mindenkit érintő, 
fontos információikat. A kommenteket monitorozzuk, és moderáljuk, a panaszosakatlereagáljuk, és pozitívba fordítjuk át.
A Facebook alkalmas arra is, hogy egy-egy közösségi esemény szervezésébe bevonjuk az érdeklődőket, vagy hogy sürgős egyéni kérdésekkel is megkereshe-
tőek legyenek a tanácsadók két személyes találkozó között.
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A szervezetünk által működtetett közösségi felületen túl bíztatjuk az ügyfeleket a közösségi oldal szélesebb körű használatára. Malcolm Gladwell2  írja egy ta-
nulmányában, hogy azok sikeresek az álláskeresésben, akiknek kiterjedt ismeretségi körük van - nem baráti kör, mert azok többnyire ugyanazokat a területeket, 
információkat látják, hanem távolabbi, felületesebb ismeretségi körök, akiknek más területekre is van rálátása.A Facebookon hasznos csatlakozni a különböző 
Magyarországon élő expat csoportokhoz, mert rengeteg praktikus információt osztanak meg egymással. 

A LinkedIn esetében a korábbi iskolák, munkahelyek közösségeihez való csatlakozás adhat egy felületesebb, de mégis élő kapcsolattartási lehetőséget a ha-
sonló szakmában jártas ismerősökkel. Az endorsement funkció a megadott készségek meglétének elismertetésében fontos eszköz. A LinkedIn professzionális 
közösség, ahol egyrészt megtalálhatóak a nagyobb cégek közösségi oldalai is, és ezen oldalak követőiként naprakész információkat kaphatunk potenciális 
munkalehetőségekről, céges eseményekről. Másrészt az egyes szakmacsoportok is külön közösséget alkotnak, a nagyobb cégek HR szakemberei előszeretettel 
toboroznak ezeken a felületeken, mert itt valóban a megfelelő szakemberekhez jut el a felhívásuk.

2 Malcolm Gladwell: Tipping Point
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V. Segítő szervezetek, projektek

A Nyugat-európai országokban sokkal nagyobb hagyománya van a 
migránsok foglalkoztatásának, mint hazánkban. Sok civil szervezet 
szakosodott arra, hogy felkészítsék mind a munkavállalót a beilleszkedésre, 
mind a munkáltatói oldalt a migráns munkavállalók fogadására. 
Vannak olyan honlapok, kiadványok, amik a munkáltatók számára 
közérthetően, üzleti szempontból megfogalmazva adnak megminden 
szükséges információt, ami a foglalkoztathatósághoz szükséges.3 Olyan 
praktikus eszközöketkínálnak, mint például a welcome-pack, ami egy 
információs csomag munkavállalók számára a beilleszkedést segítő, 
gyorsító legfontosabb tudnivalókról: a cégről, a munkáról és mindenről.
Ezekben az információs anyagokban olyan cégek képviselőit szólaltatják 
meg, akik tapasztalattal rendelkeznek migránsok foglalkoztatásában, és 
hitelesen tudnak érvelnimellette.
Az előítéletek leküzdésének legfontosabb eszköze az információnyújtás és 
a személyes tapasztalatszerzés. Az Artemisszió Alapítványnak volt olyan 
programja, ami egyfajta gyakornoki lehetőséget nyújtott a migráns álláskeresőknek: a program keretében néhány hónapos munkatapasztalatot szerezhettek a 
résztvevők - és egyúttal a fogadó munkahelyek is megtapasztalhatták, hogy milyen előnyökkel és kihívásokkal jár a migránsok foglalkoztatása. A kihívásokhoz 
mindig közel kell mennünk ahhoz, hogy meg tudjunk küzdeni vele.

3 http://www.bitcni.org.uk/why-employ-migrant-workers/ “Employing migrant workers can be beneficial for both employers and  employees in terms of in-
creasing and broadening skills, expertise and knowledge and creating a diverse workforce – evidence shows that ethnic, linguistic and cultural diversity offers  
many business benefits, not least in assisting to provide fresh ideas,  perspectives and business solutions”.

http://www.bitcni.org.uk/why-employ-migrant-workers/
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Elérhetőségek

Civil szervezetek

1. Artemisszió Alapítvány
Interkulturális képzések, bevándorlók beilleszkedését szolgáló programok.
www.artemisszio.hu

2. Baptista Szeretetszolgálat
Szociális segítségnyújtás menekülteknek és oltalmazottaknak.
www.baptistasegely.hu

3. Bona Officia Alapítvány
Segítségnyújtás menedékkérőknek, menekülteknek és más kisebbségben élőknek.
www.bonaofficia.hu

4. Cordelia Alapítvány
Pszichés segítségnyújtás menedékkérőknek, menekülteknek.
www.cordelia.hu

5. Jövőkerék Alapítvány
Menekülteknek, bevándorlóknak és más kisebbségben élőknek segítségnyújtás, munkaerő-piaci integráció segítése.
www.jovokerek.hu

6. Magyar Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatok Országos Egyesülete
Szakmai támogatás és információk szociális szakembereknek.
www.macsgyoe.hu

http://artemisszio.blog.hu/
http://www.baptistasegely.hu/
http://www.bonaofficia.hu/
http://www.cordelia.hu/index.php/hu/
http://www.jovokerek.hu/
http://www.macsgyoe.hu/
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7. Magyar Helsinki Bizottság
Menedékkérők, menekültek és hontalanok ingyenes jogvédelme.
www.helsinki.hu

8. Menedék Migránsokat Segítő Egyesület
Szociális segítségnyújtás migránsok, menedékkérők és menekültek számára, bevándorlók és menekültek integrációjának segítése.
www.menedek.hu

9. Migráns Szolidaritás Csoport (Migszol)
Menekültek és migránsok önszerveződő érdekvédelmi csoportja.
www.migszol.com

10. Mighelp
Migránsok önsegítő csoportja. Ingyenes kompetenciafejlesztő programok (számítástechnikai és nyelvi). 
www.mighelp.hu

11. Református Szeretetszolgálat
 Szociális segítségnyújtás menekülteknek és oltalmazottaknak.
www.reformatus.hu/szeretetszolgalat

12. Nemzetközi Migrációs Szervezet (IOM)
Migrációval, önkéntes hazatéréssel és emberkereskedelemmel kapcsolatos szakmai anyagok.
www.iom.hu

http://www.helsinki.hu/
http://menedek.hu/
http://www.migszol.com/
http://www.mighelp.hu/
http://www.reformatus.hu/szeretetszolgalat/
http://www.iom.hu/
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Állami szervezetek

1. Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal
Bevándorlással, menekültüggyel és honosítással kapcsolatos információk, ügyintézés, ügyfélfogadás, eljárások ismertetése.
www.bmbah.hu

2. ENSZ menekültügyi Főbiztosság (UNHCR)
Menekültügyi szakmai anyagok. 
http://www.unhcr.hu

3. Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat
Foglalkoztatással, munkaerő-piaccal kapcsolatos teljes körű információk.
www.munka.hu

4. Kormányhivatali Portál
Hasznos nyomtatványok word formátumban is.
www.kormanyhivatal.hu

http://www.bmbah.hu/index.php%3Flang%3Dhu
http://www.unhcr-centraleurope.org/hu/index.html
https://www.munka.hu/
http://www.kormanyhivatal.hu/hu

