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SZITUÁCIÓ

ELSŐ OLDAL

A raktározás a logisztika alapvető része, az egyik olyan

ágazat, amelyben Hollandia kiemelkedően teljesít, és

globálisan vezető szerepre törekszik. A szakképzetlen

munkaerő iránti növekvő kereslet kielégítésére (pl.

komissiózás) a munkaerő-kölcsönző cégek sok munkavállalót

toboroznak az Európai Unió közép- és kelet-európai

tagállamaiból ebbe az ágazatba. A számok azt mutatják,

hogy a közép-kelet-európai bevándorló munkavállalók

mintegy 70-80 százaléka dolgozik Hollandiában alacsonyan

fizetett munkakörökben (Inspectie SZW, 2021), miközben

többségüket rugalmas vagy munkaerő-kölcsönzői

szerződéssel foglalkoztatják, ami a raktárak munkaerő-

állományában is tükröződik. Az ABU becslései szerint 2018-

ban a holland raktár-forgalmazási ágazatban dolgozó közép-

kelet-európai bevándorló munkavállalók 314 millió euróval

járultak hozzá a holland GDP-hez (ABU, 2018). 

A munkakörülményeket fizikailag megterhelő munka és

időkényszer jellemzi a raktárakban (Kerti & Kroon, 2020). A

bevándorló munkavállalók sokszor többszörösen függnek a

munkaadójuktól a jövedelemszerzés tekintetében, mivel

gyakran a munkaerő-kölcsönző ügynökségek biztosítják a

szállásukat és a munkába járásukat is. Ez bizonytalan

élethelyzethez vezet, amelyet "instabilitás, a védelem hiánya,

bizonytalanság, valamint társadalmi és gazdasági

kiszolgáltatottság" jellemez (Rodgers, 1989, 3. o.).  A nem

megfelelő munkakörülmények miatt sok közép- és kelet-

európai bevándorló munkavállaló küzd a fenntartható

karrierért, amelyet úgy határoznak meg, mint a karrier

eseményeinek dinamikus sorozatát, amelyet az egyéni

döntések alakítanak az idő múlásával és a társadalmi helyek

között, és amely olyan munkához vezet, amely célt ad az

egyén életének (Van der Heijden & De Vos, 2015; Di Fabio,

2018). A fenntartható karrier építése magába foglalja az

erőforrások mozgósítását. Ezek közé tartoznak a tárgyi

erőforrások (fizikai egységek, pl. szállás vagy közlekedés), a

kondicionális erőforrások (társadalmi körülmények, pl.

szociális hálózati kapcsolatok vagy nyelvtudás), a személyes

erőforrások (személyes jellemzők, pl. határozottság) és az

energiaforrások (olyan dolgok, amelyekre más erőforrások

megszerzéséhez van szükség, pl. pénz vagy tudás) (Hobfoll,

2001). A közép- és kelet-európai bevándorló munkavállalók

számára ezek közül az erőforrások közül sok nem áll

rendelkezésre. 

A KÖZÉP- ÉS KELET-EURÓPAI
BEVÁNDORLÓ MUNKAVÁLLALÓK

KARRIERJE A RAKTÁRAKBAN 

ERIKA, MAGYAR
BEVÁNDORLÓ

MUNKAVÁLLALÓ
Erika - kétgyermekes magyar anya – egy transznacionális

munkaerő-kölcsönző cégen keresztül költözött Hollandiába,

miután 20 évnyi munkatapasztalatot szerzett alacsony

képzettséget igénylő munkakörökben Magyarországon.

Egyedülálló anyaként azért hozta meg ezt a döntést, hogy

anyagilag el tudja tartani a családját, de emellett "új életet

akart kezdeni új emberekkel". Erika első munkahelye a

holland üvegházi kertészeti ágazatban volt, ami saját szavai

szerint nemcsak "hátborzongató munka" volt, hanem "a

fizetéssel is voltak [problémák]". Miután a közösségi hálózatán

keresztül hallott egy lehetőségről, Erika egy munkaerő-

kölcsönző ügynökségen keresztül talált egy új állást

komissiózóként az élelmiszeripar raktári és forgalmazási

logisztika ágazatában. 

Erikának az munkaerő-kölcsönző ügynökség egy

bungalóparkban biztosított lakhatást, néhány kilométerre a

munkahelyétől. Kezdetben Erikának heti hét napot kellett

dolgoznia komissiózóként. Az energia-visszanyerésre szánt idő

hiánya negatívan befolyásolta a munkán kívüli életét: "Itt nem

igazán van magánélet. Csak munka van és alvás". Egy idő után

hetente egy szabadnapot ki tudott venni, hogy legyen ideje az

energia-visszanyerésre. A raktárban volt egy szedési kvóta,

amelyet a dolgozóknak a műszak első néhány órájában el

kellett érniük, különben hazaküldték őket. Míg Erikának szinte

mindig sikerült elérnie ezt a kvótát, azok a munkások, akiknek

nem sikerült, nem számíthattak stabil jövedelemre. 

Mivel Erikának élelmiszereket kellett szednie és szortíroznia, a

raktárban a hőmérséklet állandóan 0 fok közelében volt. A

munkaerő-kölcsönző cég által biztosított védőruha ellenére

Erika gyakran fázott a munkahelyén. Ez kedvezőtlenül hatott

az egészségére: "Már érzem a térdemet, a csuklómat, így

valószínű, hogy már enyhe reuma alakult ki nálam, szóval

nem, nem szeretnék évekig hidegben dolgozni". Bár Erika az

interjú idején nem keresett aktívan új állást, erőforrásai

rendkívül korlátozottak lettek volna egy új munkahely

megszerzéséhez. Erika lakhatása a munkaerő-kölcsönző

cégtől függött (tárgyi erőforrás), hollandiai társadalmi hálózati

kapcsolatai és nyelvtudása korlátozott volt (kondicionális

erőforrások), és bár ambiciózus és alkalmazkodó személyiség

volt (személyes erőforrás), csak korlátozott ismeretei voltak a

holland munkaerőpiacról, és kevés megtakarítással

rendelkezett (energiaforrások) egy új munka kereséséhez. 



KOMPLIKÁCIÓ

MÁSODIK OLDAL

A Covid-19 járvány kitörésekor a média a közép- és kelet-

európai bevándorlók bizonytalan körülményeiről számolt

be; túlzsúfolt szállásokon éltek, nem tudtak otthonról

dolgozni, betegség esetén fennállt a veszélye annak, hogy

elveszítik a jövedelmüket és a szállásukat, korlátozottan

fértek hozzá az egészségügyi ellátáshoz, és a Covid-19

korlátozások miatt nem tudtak hazautazni. A bevándorló

munkavállalók iránti kereslet az online vásárlás növekedése

miatt is nőtt. A bevándorló munkavállalók számára a

helyzet veszélyt jelentett a karrierjükre és a jólétükre nézve.

A társadalom a bevándorló munkavállalók

munkakörülményeit a nemzeti egészségre jelentett

fenyegetésnek tekintette. Emile Roemer vezetésével

munkacsoportot hoztak létre, azzal a céllal, hogy

megvizsgálják a bevándorló munkavállalók bizonytalan

helyzetéhez vezető okokat. Jelentésük joggal mutatott rá a

háromoldalú munkaviszonnyal kapcsolatos problémákra

(munkaerő-kölcsönző cég – felhasználó cég - egyéni

munkavállaló) és a munkaerő-kölcsönző cégek elnyomó

szerepére (Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten,

2020).

Az ezt követő nemzeti szintű vitában nagyrészt figyelmen

kívül hagyták azt a tényt, hogy a közép- és kelet-európai

bevándorló munkavállalók csoportja nemzetiségek, nyelvek

és kultúrák tekintetében sokszínű. Ez tovább bonyolítja a

közép- és kelet-európai bevándorlók bizonytalan életéről

szóló vitákat. A lengyel, bolgár és román munkavállalókkal

szemben, a közép- és kelet-európai bevándorlók kisebbségi

csoportjának példája a magyar bevándorló munkavállalóké.

A nyelvi különbségek, a társadalmi hálózatokhoz való

hozzáférés és más erőforrások mind hozzájárulnak ahhoz,

hogy az egyén jobb vagy rosszabb helyzetben van egy

fenntartható karrier építését illetően. A Covid-19

világjárvány kitörése tovább fokozta a közép- és kelet-

európai bevándorlók kisebbségi csoportjai között meglévő

egyenlőtlenségeket, ami negatívan befolyásolhatja a

karrierjüket. 

 

A COVID-19 VILÁGJÁRVÁNY TOVÁBB
FOKOZTA A KÖZÉP- ÉS KELET-

EURÓPAI BEVÁNDORLÓ
MUNKAVÁLLALÓK BIZONYTALAN

MUNKAKÖRÜLMÉNYEIT 
 

ERIKA, MAGYAR
BEVÁNDORLÓ

MUNKAVÁLLALÓ 
Erika 1,5 éve dolgozott komissiózóként a Covid-19 járvány

kitörésekor. A világjárvány nyomán munkahelyén átmeneti

munkaintenzitást (nagyobb munkaterhelést) tapasztalt,

gyakran 12 órás műszakokban kellett dolgoznia. A hosszú

munkaidő különösen megterhelő volt számára, tekintve,

hogy heti hat napot dolgozott. A legszembetűnőbb az volt,

hogy amikor Erikánál Covid-19 tünetek kezdtek mutatkozni,

a munkaerő-kölcsönző lengyel képviselője - aki minden

munkavállaló egészségügyi kártyáját magához vette a

foglalkoztatáskor - nem engedélyezte, hogy

betegszabadságot vegyen ki, megkövetelte, hogy

megjelenjen a tervezett műszakban, és nem volt hajlandó

időpontot kérni az orvosához. Erika úgy érezte, hogy ez a

bánásmód részben annak a következménye, hogy nem

tartozott a lengyel munkavállalók többségi csoportjához:

"Néha úgy érzem, hogy nem vagyunk az övék, így szoktuk

mondani, hogy nem vagyunk az övék". A Covid-19 járvány

következtében Erika munkakörülményei bizonytalanabbá

váltak. 



KÉRDÉS  

HARMADIK OLDAL

Összesen tizenegy magyar munkavállalót kérdeztünk meg kétszer az élettörténetükről, a jobb munkahelyről alkotott

véleményükről és a Covid-19 világjárványról, mint a fenntartható karrier elérésének lehetőségét megváltoztató tényezőről, amely

összesen 22 interjúhoz vezetett. Az első interjú idején valamennyi megkérdezett a holland raktári és forgalmazási logisztika

ágazatában dolgozott. Az első interjúra 2019 tavaszán, a világjárvány kitörése előtt került sor. A csoportot 2020 őszén, nagyjából

fél évvel a járvány kitörése után újra megkérdeztük. A két interjú hossza együttesen interjúalanyonként 2 és 4 óra között mozgott.

Az interjúk rávilágítottak arra, hogy az emberek hogyan találnak olyan erőforrásokat a magánéletükben és a munkájukban,

amelyek lehetővé teszik számukra, hogy fenntartható karriert építsenek, valamint azokra a helyzetekre, amikor az erőforrások

elvesztésével szembesülnek. Kutatásunkban különösen az érdekelt bennünket, hogy ezek az erőforrás-folyamatok (erőforrás-

nyerési és erőforrás-vesztési ciklusok) hogyan alakítják a Covid-19 világjárvány magyar bevándorló munkavállalókra gyakorolt

hatásait. Ez a kutatás különösen releváns, mivel korábbi tanulmányok kimutatták, hogy a Covid-19 világjárvány karriersokként

(Akkermans et al., 2020) működhet, amely egy olyan zavaró és szokatlan esemény, amely kívül esik az egyén kontrollján, és amely

a karrierrel kapcsolatos gondolkodási folyamatot indít el (Akkermans et al., 2018). Ebben a jelentésben központi szerepet kap az a

kérdés, hogy a Covid 19 világjárvány karriersokként hatott-e, amely befolyásolta a magyar bevándorló munkavállalók képességét a

fenntartható karrier építésére és a tisztességes élet elérésére.

HOGYAN VÁLTOZTATTA MEG A COVID-19 VILÁGJÁRVÁNY A MAGYAR
BEVÁNDORLÓ MUNKAVÁLLALÓK KARRIERJÉNEK

FENNTARTHATÓSÁGÁT?

22 INTERJÚ 
11 VÁLASZADÓVAL 

6 NŐ ÉS 
5 FÉRFI

VÁLASZADÓ   

KÜLÖNBÖZŐ
KORÚ

VÁLASZADÓK
(20-50 évesek)

2-4 ÓRÁNYI
INTERJÚADAT

MINDEN EGYES
VÁLASZADÓVAL



VÁLASZ

NEGYEDIK OLDAL

Az, hogy a Covid-19 milyen mértékben tekinthető karrier-

sokknak a magyar bevándorló munkavállalók számára, attól

függött, hogy a munkavállalók milyen erőforrásokkal

rendelkeztek. Ilyen erőforrások voltak például a személyes

erőforrások (ambíció), tárgyi erőforrások (szállás),

kondicionális erőforrások (nyelvtudás) és energiaforrások

(tisztességes munka). Aszerint, hogy a munkavállalók

milyen mértékben rendelkeztek ezekkel az erőforrásokkal,

a Covid-19-et vagy (1) pozitív karrier-sokknak, (2) negatív

karrier-sokknak vagy (3) erőforrás stresszforrásnak

tekintették. 

A Covid-19-et a bevándorló munkavállalók akkor érzékelték

pozitív karrier-sokknak, ha az erőforrás-nyereség ciklusát

követte. Az egyik interjúalany például úgy döntött, hogy a

hollandiai raktárforgalmazási ágazatban tapasztalt

bizonytalan munkakörülmények miatt egy másik nyugat-

európai országba költözik. A költözést követően sikerült

lakást bérelnie, autót vásárolnia, és szociális hálója

segítségével stabil állást találnia az építőiparban. A Covid-19

világjárványt pozitív karriersokként érzékelte: "Ez egyfajta

kéthónapos vakáció volt (...) Most a csúcsra törekszem,

képletesen szólva, ezért megvettem ezeket az online

tanfolyamokat, hogy újra feljebb hozzam a szintemet, így

amikor itthon vagyok, folyamatosan tanulok, és vissza

akarok menni fejlesztőmérnöknek". 

A Covid-19-et a bevándorló munkavállalók negatív karrier-
sokként élték meg, amikor az erőforrás-veszteség ciklusát

követte. Az egyik interjúalany például szakított a hossz távú

élettársával, elvesztette a munkáját, és új lakást kellett

keresnie, mivel el kellett adnia a házat, amelyben korábban

együtt éltek. A Covid-19 világjárványt negatív karrier-

sokként érzékelte: "Munkanélküli lettem, és aztán még

nehezebb volt új állást találni a vírus miatt (...) hívogattam,

tényleg, minden nap 10-15 üres állás, hát, a Corona-vírus

miatt nem tudunk, ez meg az, mindig ebbe a (...) vírusba

futottam bele".

NÉHÁNYAN NYERNEK -
NÉHÁNYAN VESZÍTENEK / A

COVID-19 VILÁGJÁRVÁNY
HATÁSAI ERŐFORRÁS-FÜGGŐEK 

 

ERIKA, MAGYAR
BEVÁNDORLÓ

MUNKAVÁLLALÓ  
A Covid-19 járvány miatt Erika tudatosan elgondolkodott a

karrierjén. Erika rájött, hogy az egészsége forog kockán, ha

folytatja ezt a munkát, így választania kellett két

létfontosságú energiaforrás között: a munkája és az

egészsége között. Ez a dilemma befolyásolta a jobb

munkával kapcsolatos elképzeléseit is: "Lehet a

logisztikában, csak nem élelmiszeripari dolgokban. Tehát

valahol, ahol nem négy fok van". Erika számára tehát a

Covid-19 világjárvány erőforrás-stresszforrást jelentett. Végül

Erika úgy döntött, hogy új munkahelyet keres, hogy

fenntartsa egészségét: "Határozottan úgy érzem, hogy ez a

változás segíteni fog, mind az új munka, mind az új hely,

mert új lesz, és érdekes lesz, és úgy érzem, hogy tele leszek

törekvésekkel és azzal a vággyal, hogy újra bizonyítani

akarok, hogy megmutatom az embereknek, hogy dolgozni

jöttem ide, és hogy dolgozni akarok.".

A Covid-19-et erőforrás-stresszforrásként érzékelték, amikor

a bevándorló munkavállalók a világjárvány következtében

erőforrásaik elvesztésének veszélyét élték meg. Ez különösen

igaz volt a bevándorló munkavállalókra, akik a zárlat alatt

nem tudták meglátogatni Magyarországon élő családjukat.

Ezeknek a munkavállalóknak fel kellett mérniük, hogy

képesek-e fenntartani mind az energiaforrásaikat (pl.

foglalkoztatás), mind a kondicionális erőforrásaikat (pl.

szociális háló/családi kapcsolatok) a világjárvány nyomán. Ez

pszichológiai stresszt eredményezett: "Tehát nem igazán

tudtunk találkozni, és áprilisban kellett volna hazamennünk,

ami aztán júliusra csúszott, és hát az utolsó néhány

hónapban (...) ez a köztes állapot nagyon nehéz volt

érzelmileg". 



KÖVETKEZMÉNYEK

ÖTÖDIK OLDAL

MIT JELENTENEK EZEK AZ
EREDMÉNYEK A POLITIKA

SZÁMÁRA? 

Ahol a munkavállalókkal való méltányos és egyenlő

bánásmód nem csupán elv, hanem mindennapi

gyakorlat, amely magában foglalja a munkavállalókkal

való folyamatos párbeszédet az igényeikről; 

Amely ésszerű munkaidőt és munkaterhelést foglal

magában, lehetővé téve a munkavállalók számára a

munka és a magánélet megfelelő egyensúlyát; 

Amely lehetővé teszi a munkavállalók személyes és

szakmai fejlődését; 

Amely legalább megélhetést biztosító bért biztosít a

munkavállalók számára; 

Amely szociális védelmet nyújt a munkavállalóknak; 

Amely hozzájárul a munkavállalók fenntartható

foglalkoztathatóságához;

Amely betartja a törvény által előírt egészségügyi és

biztonsági előírásokat. 

A tanulmányunkban szereplő magyar bevándorló

munkavállalók közül sokan munkaerő-kölcsönző cégeken

keresztül dolgoztak, és munkájukat egy felhasználó cégnél

végezték. Az interjúk alapján a holland raktári és

forgalmazási logisztika ágazatában gyakoriak voltak a

bizonytalan munkakörülmények, mind a Covid-19

világjárvány előtt, mind a Covid-19 világjárvány alatt. E

bizonytalan munkakörülmények ellensúlyozásához

alapvető fontosságú, hogy a felhasználó cégek és a

munkaerő-kölcsönző cégek a bevándorló munkavállalókat

célként, ne pedig eszközként kezeljék. Ezt olyan munka

felajánlásával lehet elérni: 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

A holland raktári és forgalmazási logisztika növekedésével a

közép- és kelet-európai bevándorló munkavállalók a Covid-

19 világjárvány után is nélkülözhetetlen munkavállalók

lesznek.A jó munkáltatók, akik tisztességes

munkakörülményeket kínálnak alkalmazottjaiknak, a

munkaerő fluktuáció alacsonyabb szintjéből profitálhatnak.

 

A tanulmány rávilágított arra, hogy a bevándorló

munkavállalók gyakran csak korlátozottan férnek hozzá az

erőforrásokhoz, mivel többszörösen függnek a

munkaadójuktól. Ilyen esetekben a munkáltató biztosítja a

bevándorló munkavállalók szállását és munkába járását is.

Mivel a bevándorló munkavállalóknak Hollandiába érkezésük

után gyakran nehézséget okoz a szálláskeresés, különösen az

egyre növekvő versenyhelyzetű lakáspiacot figyelembe véve,

ez a megközelítés csökkentheti a bevándorlók által

költözésükkor tapasztalt bizonytalanságot. Ez azonban a

bevándorló munkavállalókat kiszolgáltatott helyzetbe hozza,

mivel ha elveszítik állásukat vagy új munkát találnak, akkor új

szállást is kell keresniük. A bevándorló munkavállalók által

tapasztalt többszörös függőséget csökkenteni lehetne a

bérleti szerződések és a munkaszerződések szétválasztásával.

Ezt elősegíthetné olyan független szervezetek támogatása,

amelyek kizárólag arra összpontosítanak, hogy rugalmas vagy

munkaerő-kölcsönzéssel foglalkoztatott bevándorló

munkavállalóknak lakhatást és/vagy szállítást kínáljanak. Ez

az ajánlás alátámasztja az Aanjaagteam Bescherming

Arbeidsmigranten (Aanjaagteam Bescherming

Arbeidsmigranten, 2020) tanácsát. 

E kutatás eredményei alapján a bevándorló munkavállalók

lakhatásának elhelyezkedése különösen sürgető kérdés. A

magyar bevándorló munkavállalókat gyakran a

munkahelyüktől túlzottan messze, az alapvető

szolgáltatásoktól, például a szupermarkettől elzártan

szállásolják el. Ez nem csak a mindennapi életüket nehezíti

meg, hanem a közlekedési idő miatt csökkenti a

regenerálódásra szánt idejüket, korlátozza a

készségfejlesztésre (pl. nyelvtanfolyamok) fordítható idejüket,

és korlátozza a fogadó ország társadalmának tagjaival való

kapcsolattartásukat. A politikai döntéshozóknak elsősorban

arra kellene összpontosítaniuk, hogy a bevándorló

munkavállalók számára biztosítsák a (1) megfizethető, (2)

minőségi és (3) a bevándorló munkaszerződésétől független

lakhatást. Az ilyen, tárgyi erőforrást jelentő lakhatás

támogathatja a bevándorló munkavállalók hollandiai

karrierjének fenntarthatóságát.

MIT JELENTENEK EZEK AZ
EREDMÉNYEK A FELHASZNÁLÓ

CÉGEK ÉS A MUNKAERŐ-
KÖLCSÖNZŐ ÜGYNÖKSÉGEK

SZÁMÁRA?
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A kutatás eredményei azt mutatják, hogy a bevándorló

munkavállalóknak erőforrásokhoz kell hozzáférniük ahhoz,

hogy eligazodjanak a holland munkaerőpiacon és

fenntartható karriert építsenek. A legfontosabb erőforrások

közé tartozik a rugalmasság (személyes erőforrás), a

munkaszerződéstől független szállás (tárgyi erőforrás), a

nyelvtudás (általában holland vagy angol) és a társadalmi

hálózati kapcsolatok (kondicionális erőforrások), valamint a

holland munkaerőpiacról való tudás, a megtakarítások és

az általában jó fizikai és mentális egészség

(energiaforrások). Ezek az erőforrások rendkívül fontosak az

olyan karrier-sokkok hatásainak átvészelésében, mint a

Covid-19. Mielőtt elfogadnak egy hollandiai munkát, a

bevándorló munkavállalóknak meg kell próbálniuk

információt szerezniük azoktól, akiknek az adott

munkáltatóval kapcsolatos tapasztalatai vannak (a

közösségi médiacsoportokon vagy a közösségi hálózatokon

keresztül), és kritikusan kell értékelniük a kínált

munkakörülményeket. 
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