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Iktatószám : NGM/39886/1/2017, Válasz a K/18939 . számú írásbeli kérdésre :
„Hány külföldi munkavállalási engedélyt adtak k i
és mely országokból hány munkavállal ó
érkezett?”

Mesterházy Attil a
országgyű lési képviselő

Budapest

Tisztelt Képvisel ő Úr !

A K/18939. számú írásbeli kérdésre Varga Mihály miniszter úr nevében és
megbízásából, a következ ő választ adom :
Az 59 ezer fős létszám, amit idézett, nem a 2017 . évre vonatkozó kiadandó engedélye k
számát jelöli, hanem azt a kvótát, amit nem léphet túl a hazai munkaer őpiacon az
Európai Unión kívüli foglalkoztatottak száma .
A Magyarországon egyidej ű leg foglalkoztatható harmadik országbeli állampolgáro k
legmagasabb száma az els ődleges munkaerő-piaci kereslethez van kötve . A külföldiek
magyarországi munkavállalása nem korlátlan, sem id őben, sem munkakörben, se m
egyéb feltételeket tekintve . A hazai munkaerőpiac védelme érdekében szigorú
szabályozás van hatályban . A külföldiek foglalkoztatatása maximális számána k
meghatározása szabályozott módon, automatikusan történik, nem egyedi döntése k
határozzák meg a mértékét.
A Kormány határozott álláspontja, hogy a magyarországi munkaer ő hiányt elsősorban
magyar emberekkel kell betölteni . Ennek érdekében az EU-n kívülr ő l érkező
munkavállalók csak akkor jogosultak Magyarország területén munkát végezni, ha a z
üres álláshelyet magyar vagy uniós állampolgárral nem lehet betölteni .
2004-ben mintegy 65 ezer munkavállalási engedélyt adott ki Magyarország harmadi k
országok állampolgárainak, A külföldiek magyarországi munkavállalása 2010 óta
csökkent, ami azt jelenti, hogy a hazai foglalkoztatásb ővülés mögött nem az Unión kívül i
állampolgárok, hanem a magyar munkaerő foglalkoztatása a meghatározó .
2017. december 20-ig 19 .771 fő harmadik országbeli munkavállaló részére adtak k i
munkavállalási engedélyt Magyarországon, ami töredéke a kvótában szereplő maximális
értéknek .

Budapest, 2018 . január
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