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Többnyire Németországba, Svájc-
ba, Svédországba, Dániába utaz-
nak ki tavaszi idénymunkára tér-
ségünkből az emberek. A rövid idő 
alatt viszonylag jó jövedelemmel 
kecsegtető munkalehetőséget 
mindenki más-más úton próbálja 
megtalálni: egyesek ismerősökön 
keresztül, mások szakosodott köz-
vetítőcégek révén kerülnek a kül-
földi mezőgazdasági farmokra.

darvas Beáta
darvas.beata@hargitanepe.ro

Sokan utaznak külföldre a na-
pokban epret, retket, salátát 
vagy éppen rukolát szedni. A 

két-három hónapos szezonmunká-
val keresett pénz többeknek akár az 
évi kiadását is fedezi.

A munkakeresésnek több mód-
ját is ismerik az emberek, van, aki 
ismerősön keresztül kerül kapcso-
latba a munkaadóval, mások ügy-
nökségeknél keresik a lehetőséget. 

Régiség az idénymunkában
„Negyedik éve, hogy Német-

országba járok zöldséget – salátát, 
rukolát, karalábét – szedni. Minden 
tavasszal, illetve nyár elején kimegyek 
két hónapra. Volt olyan év, hogy a 
munkahelyemen fizetés nélküli sza-
badságot kértem erre az időre, de 
a következő évben a főnököm már 
nem engedett el. Azóta is idénymun-
kákra járok, és még így is jobban ke-
resek, mintha itthon éhbérért ledol-
goznám a napi nyolc órát” – mondta 
el Sali Lenke.  A csíkszeredai nő több 

társával együtt rendszeresen jár visz-
sza a franciaországi határhoz közeli 
ültetvényre – mint jelezte, a terme-
lő hozzáállásával, a keresetükkel, a 
bánásmóddal meg vannak elégedve. 
„Órabérrel fizetnek, ami négy és fél 
euró, az ellátás, szállás ingyenes, sőt a 
munkaadó a biztosításunkat is fizeti” 
– részletezte Sali Lenke. Elmondása 
szerint a munka nem könnyű, de meg 
lehet szokni, és a normális fizetés is 
jó motiváció. A munka két hónapra 

szól, június elejétől július végéig ma-
radnak, és abban az esetben, ha még 
van munka, meghosszabbítják a szer-
ződésüket. A Lenkéék csoportja elő-
ször egy ismerősön keresztül jutott 
ki, és csak úgy találják biztonságos-
nak, ha olyasvalakivel mehetnek, aki 
már ismeri a helyet, a munkaadót és a 
munkakörülményeket.

Leáldozóban
az ügynökségek csillaga
„A munkaközvetítő ügynöksé-

gek ideje lassan lejár, hisz jövőtől 
több nyugati ország is megnyitja 
munkaerőpiacát a román állam-
polgárok számára” – adott han-
got véleményének Kastal László, a 
Caritas vidékfejlesztési részlegéhez 
tartozó Szent Benedek Tanulmányi 
Központ igazgatója. A tanulmányi 
központ ugyan nem foglalkozik 
külföldi szezonmunkára való köz-
vetítéssel, viszont partnerségi kap-
csolatban áll egy bajor és egy svájci 
parasztszövetkezettel. „Mi vállal-
juk a mezőgazdasági gyakorlatra 
jelentkezők előképzését és felkészí-
tését a németországi, illetve sváj-
ci munkaviszonyok ismeretében, 
míg partnereink gondoskodnak a 
gyakornokok biztonságáról, mun-
káltatásáról és a folyamat koordi-
nálásáról” – tájékoztatott Kastal. 
A Szent Benedek Tanulmányi 
Központ képzéseire 19-től 28 éves 
korig lehet jelentkezni, elvárás a B 
kategóriás gépkocsivezetői jogo-
sítvány, valamilyen szakvégzettség 
és a falusi gazdálkodás gyakorlati 
ismerete. A kiutazás előtti képzés 
nyolchetes, és kiterjed a német 
nyelv alapfokú oktatására, valamint 
a szakmai ismeretek gyarapítására 
is, a gyakornokság pedig négy, illet-
ve hat hónapig tart.

Amikor rosszul sül el
„Száz eurónk bánja, hogy fel-

ültünk egy szélhámos munka-
közvetítőnek, akivel egy ismerő-

söm hozott össze. A Máté Lázár, 
székelyudvarhelyi munkaközvetí-
tőként bemutatkozó férfi nagyon 
meggyőzően tárgyalt velünk, pa-
pírokkal igazolta, hogy ő egy fran-
ciaországi szőlészetnek dolgozik” 
– osztotta meg lapunkkal rossz 
tapasztalatait Ferencz Matild. A 
csatószegi nő több társával együtt 
kifizette a fejenként 140 eurós 
utazási költséget, az egyezség sze-
rint szerződést majd a helyszínen 

kötöttek volna. Szállás és étke-
zés, valamint a biztosítás mellett 
1000–1200 eurós bérezést helye-
zett kilátásba a közvetítő. „Mivel 
két hónap alatt kereshettem volna 
annyit, mint itthon egy év alatt, 
felmondtam a munkahelyemen. 
Szombaton még bementem dol-
gozni, vasárnap kellett volna indul-
junk, de amikor hívtuk telefonon 
Máté Lázárt, azt mondta, hogy 
elromlott az autóbusz Magyaror-
szágon. Azóta is jön az a busz” – 
mesélte Ferencz Matild. Máté Láz-
ár álláspontját nem ismerjük, őt 
a kárvallottak által ismert három 
telefonszám egyikén sem sikerült 
lapunknak elérnie.

Saját szakállra vágnak neki 
„Hargita megyéből a mi közve-

títésünkkel egy személy sem ment ki 
külföldre dolgozni, vagy legalábbis 
nem jeleztek vissza, és az igazság 
az, hogy munkaajánlatból is egyre 
kevesebb fut be hozzánk” – tudtuk 
meg Virág Zsuzsától, a Hargita Me-
gyei Munkaerő-elhelyezési Ügy-
nökség (AJOFM) munkatársától, 
aki szerint a munkavállalók egyre 
inkább magánúton, ismerősökön 
keresztül kerülnek kapcsolatba 
a munkaadókkal. Az ügynökség 
bekapcsolódott az Eures európai 
munkaközvetítő-hálózatba, és lét-
rehoztak egy román nyelvű inter-
netes portált is, az eures.ro-t, ahol 
olyan munkaajánlatokat tesznek 
közzé, amelyre román állampolgá-
rok is jelentkezhetnek. 

„A hálózaton belül szoktunk 
kapni ajánlatokat Németországból, 
Dániából. A közlés után országo-
san történik a szelekció, egy város-
ba hívják össze a jelentkezőket, és 
akik az adott követelményeknek 
megfelelnek, azokkal veszik fel a 
munkaadók a kapcsolatot” – ava-
tott be a rendszer működésébe Vi-
rág Zsuzsa felügyelő. Azok, akik 
munkát keresnek és érdekli őket a 
külföldi munka lehetősége, jelent-
kezhetnek a munkaerő-elhelyezési 
ügynökségnél, ahol nyilvántartásba 
veszik őket. Abban az esetben, ha 
valaki éppen munkanélküli segélyt 
kap, de lehetősége nyílt egy három 
hónapra szóló külföldi munkára, az 
ügynökség arra az időre felfüggeszti 
a segély folyósítását, és hazatérés 
után indítja újra. 

„Hargita megyében Székelyud-
var helyen működik egy munka-
erő-kölcsönzéssel foglalkozó cég, 
a Kék Hal. Ebben az esetben a 
munkavállalókat itt, Romániá-
ban alkalmazzák, biztosítják, és 
»kölcsönadják« a külföldi mun-
kaadónak” – mutatott rá egy má-
sik lehetőségre Virág Zsuzsa. A 
Kék Hal tulajdonosa nem kívánt 
nyilatkozni lapunknak, a honlap-
juk tájékoztatása szerint Svédor-
szágba szerződnek munkásokat 
mezőgazdasági tevékenységre.

Hogyan szűrjük ki
a szélhámosokat?
Több általunk megkérdezett 

külföldön munkát vállaló tud 
olyan esetről – vagy saját bőrén ta-
pasztalta, vagy ismer valakit, akivel 
megtörtént –, amikor szélhámosok 
munkaközvetítőknek, kapcsolat-
tartóknak adják ki magukat. „Azt, 
hogy egy ügynökség létezik-e és 
van-e engedélye külföldi munkára 
való közvetítésre, a Hargita Megyei 
Területi Munkaügyi Felügyelőség 
(ITM) honlapján lehet ellenőrizni, 
vagy a hivataltól telefonon megér-
deklődni” – világosított fel Stoica 
Ana. A felügyelőség munkatársa 
megjegyezte, hogy csak abban az 
esetben tudják ellenőrizni és bün-
tetni a munkaadót vagy az ügy-
nökséget, ha az Romániában van 
bejegyezve.
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„Minden tavasszal, il-
letve nyár elején kime-
gyek két hónapra. Volt 
olyan év, hogy a munka-
helyemen fizetés nélküli 
szabadságot kértem erre 
az időre, de a következő 
évben a főnököm már 
nem engedett el. Azóta 
is idénymunkákra járok, 
és még így is jobban ke-
resek, mintha itthon 
éhbérért ledolgoznám a 
napi nyolc órát”


