
A  

biztonságos munkavállalás  

legfontosabb lépései   
 

Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság 
 

„A nők elleni erőszak megszüntetésének világnapja”  
 
 



  
 A munkavállalás, külföldre költözés céljai, okai 

 

• Elhelyezkedés (jó lehetőség vs. utolsó esély) 

• Szakmai fejlődés 

• Nyelvismeret fejlesztése 

• Tanulmányok folytatása, tudásfejlesztés 

• Új kultúrák megismerése 

• Függetlenedés, elszakadás 

• Egzisztencia-teremtés 

 



• Hátrányok, veszélyek, nehézségek 

• Átverések, csalások, áldozattá válás 

• Adminisztráció, ügyintézés nehézségei 

• Nyelvi akadályok, hiányosságok 

• Túlzott illúziók  

• Személyiségbeli, mentális, kulturális különbségek 

• (Földrajzi távolság)  

• Negatív érzelmi hatások: családtól/barátoktól való 

elszigeteltség, frusztráció 

  
 A sikeres elhelyezkedés feltételei 

 

• Szakképesítés / szakmai tapasztalat / megfelelő 
készségek 

• Megfelelő jelentkezési dokumentumok / sikeres 
állásinterjú 

• Információk a munkáltatóról / munkaerőpiacról 

• Önállóság 

• Alkalmazkodóképesség 

• Tőke 

 



Nem egyszerű és problémamentes a munkábalépés és a 

munkavállalás 

…még mindig sok a becsapás 

Cél:  

 

„Hogy az álom ne legyen RÉMálom…” 



         Hátrányok, veszélyek, nehézségek 

• Átverések, csalások, áldozattá válás 

• Adminisztráció, ügyintézés nehézségei 

• Nyelvi akadályok, hiányosságok 

• Túlzott illúziók  

• Személyiségbeli, mentális, kulturális 

különbségek 

• Kezdőtőke hiánya 

• Földrajzi távolság  

• Negatív érzelmi hatások: családtól/barátoktól 

való elszigeteltség, frusztráció 



Mire érdemes figyelni? 

1. Soha ne higgyen a túl csábító ajánlatoknak! 

Ami gyanús lehet: 

• Túl kecsegtető fizetés 

• Könnyű munka 

• Nyelvtudás nem szükséges 

• Teljeskörű ügyintézés 

• Kiutaztatás  

• Közvetítő 

 - nincs irodája 

 - nincs engedélye 

 - pénzt kér 

 - csak mobiltelefonon érhető el 

 - nem céges e-mail cím 

 - eltűnik 

 

  

 

 



Mire érdemes figyelni? 

  

 

2. Mindig tájékozódjon a fogadó ország viszonyairól! 

 

3. Magánközvetítők - informálódjon megbízhatóságukról! 

 
4. Soha ne fizessen közvetítőknek különböző díjakat! 

 

5. Próbálja leendő munkahelyét leinformálni! 

 

6. Nyelvtudás nélkül ne vállalkozzon külföldi munkavégzésre! 

 

7. Vigyen magával elegendő készpénzt! 



Mire érdemes figyelni? 

8. Személyes iratait soha ne adja át a munkaadónak vagy a 

közvetítőnek! 

 

9. Ha úgy érzi, hogy becsapták, kérjen segítséget! 

 

10. Javasolt Európai Egészségbiztosítási Kártyát váltani. 

 

11. Jobb eséllyel pályázhat, ha bizonyítványait még itthon lefordíttatja. 



Biztonság 

• álláskeresés időszakában 

• jelentkezéskor 

• utazáskor 

• munkábaálláskor 

• munkavégzéskor 



Miben tud segíteni? 

 

• Álláskeresők részére információnyújtás és tanácsadás a 

álláslehetőségek és munkavállalási körülmények kapcsán 
 

• Munkáltatók részére segítség a munkaerő-toborzáshoz 

 

• 32 ország (28 EU + 3 EGT + Svájc) 

EURopean Employment Services =  
Európai Foglalkoztatási Szolgálat 



MIÉRT AZ EURES? 

INGYENES MEGBÍZHATÓ 

BÁRKI SZÁMÁRA 

 HOZZÁFÉRHTŐ 
MUNKAÜGYI SZERVEZET 

RÉSZEKÉNT MŰKÖDIK 



Állásajánlatok keresése biztonságos forrásból 

www.munka.hu 

https://vmp.munka.hu 

 

http://eures.europa.eu 

http://eures.munka.hu 

 

 + foglalkoztatási szolgálatok honlapjai: 

www.arbeitsagentur.de  

www.gov.uk/jobsearch 

www.pole-emploi.fr 

www.werk.nl 

www.ams.or.at/neu 

www.fas.ie  

 

http://www.munka.hu/
https://eures.munka.hu/
http://www.gov.uk/jobsearch
http://www.gov.uk/jobsearch
http://www.gov.uk/jobsearch
http://www.pole-emploi.fr/
http://www.pole-emploi.fr/
http://www.pole-emploi.fr/
http://www.werk.nl/
http://www.ams.or.at/neu
http://www.ams.or.at/neu
http://www.ams.or.at/neu
http://www.fas.ie/


KÖSZÖNÖM 

A FIGYELMET! 

FRISS ZOLTÁN 
EURES tanácsadó 

 

Somogy Megyei Kormányhivatal  

Foglalkoztatási Főosztály 

7400 Kaposvár, Fő u. 37-39. 

82/505-523 

friss.zoltan@somogy.gov.hu 

 
 

 

 


