
Különvélemény 
Téma: külföldi – elsősorban angliai – munkavállalás 
 
Írásomat tévhit-eloszlató és segítő szándékkal állítom össze.  
 
Arról az esetről lesz szó, amikor valaki úgy vállal legálisan munkát külföldön, hogy nincs 
igazán háttere, ismerősök, protekció.  
(Nem arról lesz szó, amikor a nagybácsi már vár a repülőtéren, majd elvisz egy étterembe, 
majd egy kompletten berendezett lakásba, és hétfőn már munkába is lehet állni az általa 
lezsírozott állásban, ahol is alig kell dolgozni, és dől a nagy pénz.)  
 
Ha legálisan akarunk dolgozni, a dolgok mai állása szerint (2008. november 20.) legalább 
300e, de inkább 400e Ft befektetéssel kell számolni. Ennyi pénz kell, mire az ember megkapja 
az első fizetését. Ez az ára a következő dolgoknak:  

- kiutazás költsége 
- szállásköltség, ahol minden főbérlő minimum 1 havi kauciót kér 
- belügyminisztériumi regisztráció díja 
- erkölcsi bizonyítvány díja (a magyar erkölcsit és az angol CRB-t egyaránt kérhetik, a 

magyarról hivatalos fordítás kell, ami szintén nem olcsó) 
- ha ügynökségen keresztül megyünk, nekik is fizetni kell, sőt, esetleg többféle dolgot, 

többféle jogcímen (ez illegális, de mindegy)  
- mobiltelefon, kinti sim-kártya ára (és folyamatos feltöltése)  
- helyközi és helyi tömegközlekedés ára 
- általános megélhetés költsége, az első fizetésig 
- bármely állás előfeltétele a bankszámlaszám, aminek viszont az előfeltétele az állandó, 

bejelentett lakcím… csak ebben a sorrendben megy (mármint visszafelé), ez mind idő 
és pénz 

 
Közhely: „úgy kell kiutazni, hogy már tudod, hol és mit fogsz dolgozni”.  
Kérdésem: ki alkalmaz úgy, hogy 2000 km-rel odébb vagyok, és még sosem látott? Munkát 
személyesen keresünk, és a munkáltató is látni akar, interjúztatni akar, mielőtt alkalmaz. Ez 
alól legfeljebb a fizetős ügynökségek kivételek (de nézz utána, mielőtt fizetsz, nem kamu-e a 
cég…), ők esetleg közvetítenek látatlanban is. Mielőtt fizetünk és hiszünk egy állásközvetítő 
cégnek, alaposan nézzünk utána interneten: nagyon sok sztorit olvashatunk 
munkaközvetítőkről, akik becsapták a jóhiszemű dolgozni akarót.  
 
A teendők sorrendje nagyjából a következő:  
- Állandó lakcím igazolása.  
- Kinti sim-kártya beszerzése, mert mindenütt meg kell adni a telefonszámot.  
- Bankszámla nyitása (ennek feltétele az állandó lakcím).  
- Munkavállalást igazoló papír kérése a munkáltatótól.  
- Belügyminisztériumi (Home Office) regisztráció a munkavégzés megkezdésekor.  
- El kell menni a legközelebbi Job Centre-be, időpontot kérni, bemenni „személyazonosító” 
interjúra, és pár hét múlva elküldik a társadalombiztosítási számot (National Insurance 
Number). Ehhez szükséges a munkavállalást igazoló papír, az állandó lakcím papírja és az 
útlevél.  
- Előbb-utóbb adószámot is kap a dolgozó. A két hivatalos fizetni való: társadalombiztosítási 
járulék és jövedelemadó.  
 



Készüljünk fel arra, hogy kényelmetlen lesz a kinti lét. A többség fapados járattal utazik, ahol 
20 kg a megengedett tömeg. 20 kg cucc nagyon kevés, ha ez az ember teljes élettere… (nem 
kirándulásról van szó, hanem rendes „élésről”). Azaz: ennek a 20 kg-nak a háromnegyede 
nem ruha és nem cipő, hanem minden más, ami az élethez kell.  
 
Ha az embernek nincs külföldön is jól fizető szakképesítése (orvos, mérnök, diplomás 
szakápoló, némelyik szakmunka), akkor csak betanított munkát tud végezni. Legalábbis 
kezdetnek feltétlenül. Következésképpen: nem keres sokat → nem tudja megfizetni egy 
önálló szoba bérlését → szobatársakkal kell együtt laknia. Külföldön horribilisak az albérlet-
árak, a fizetés fele odamegy, még szobatársakkal együtt lakva is. Mindenki mérje fel, hogy 
felnőttként együtt tud-e lakni (úgy értem: egy szobában) idegennel, vagy akár baráttal. 
(Őszintén megmondom: engem pont ez tartott vissza nagyon sokáig. Én – a kedvesemet 
kivéve – senkivel nem tudok egy szobában lakni, most nem sorolom fel, miért.)  
 
Tehát ha valaki „csak” jól beszéli az angolt, de ezen kívül semmilyen különös, fizetőképes 
szakképesítése nincs, az ne számítson nagy dolgokra. (Őszintén: ha valaki idejön Mo.-ra 
dolgozni, és elég jól makog magyarul, de nem ért semmihez, milyen szenzációs munkát 
ajánlanál neki?) Fordítva: akinek van jól fizető képesítése, de nem beszéli a nyelvet, az el se 
induljon. (Harmadik variáció: a delikvens nem tud angolul és nem ért semmihez. ☺)  
A szakmunkákhoz sokszor vendégkör kell, ami nem alakul ki azonnal.   
 
Alapesetben tehát az ember úgy utazik ki, hogy nincs lefixálva, mit fog dolgozni. Az albérlet 
vagy youth hostel csekkolás megoldható neten is (habár kockázatos lehet…). Ahogy 
megérkeztünk és elfoglaltuk a szállást, azonnal nyomás a Job Centre-be, meg mindenhová, 
munkát keresni, mert innentől kezdve csak fogy a pénz. Az első munkát el kell vállalni, 
akármilyen szar, és közben keresni a jobbat, mert a 400e Ft három-négy hét alatt eltűnik a 
süllyesztőben, és ha nincs utánpótlás, mehetünk haza.  
Ebben az időszakban nagyon talpraesettnek kell lenni, nincs idő bambulni!  
Nem egyszerű az állásinterjúkra való eljutás sem, főleg, ha már dolgozol, és ha az állásinterjú 
másik városban van…  
 
Nagyon fárasztó a kezdés, mindenki bele szokott őrülni, de ha kialakul, utána már jó lesz. 
Nyitott szemmel kell járni, ismerkedni, és szépen ki szokott alakulni. De azt ne várja senki, 
hogy kényelmes irodai állást talál, ahol alig dolgozik – ehhez nagyon nagy szerencse kell, 
nem jellemző. Illetve az ilyen típusú munkákat a helyi lakosok végzik.  
 
Anglia rabszolgatartó társadalom. Nagyon könnyen kirúgják az embert, a legapróbb hibáért is, 
erről azért nem írogatok sztorikat, mert aki nem ismeri ezt a rendszert, képes, és elkönyvel 
(engem) valami használhatatlan munkaerőnek. Az elvárások nem ismertek. Úgy dolgozol, 
hogy nem tudod, mit kell dolgozni pontosan, és egyszer csak közlik: „nem feleltél meg, 
viszlát, félórád van összepakolni”. Kiváló gondolatolvasó legyél, magyarul. Igaz, elég könnyű 
új munkát találni (Mo-hoz képest).  
 
Ajánlom a laptop-vásárlást. Megoszlanak a vélemények, hogy kint vagy itthon érdemes-e 
venni, akinek még nincs. Tény, hogy Angliában kicsit olcsóbb, ellenben garantálom, hogy 
nem lesz időd arra, hogy megfelelő ár-érték arányú laptopot keresgessél a munkakeresési 
őrület közepén. Szerintem egyszerűbb ezt otthon elintézni, főleg, hogy nemcsak a laptopot 
kell megvenni, de feltelepítgetni az összes általunk kedvelt programot – ezt egyszerűbb 
otthon, indulás előtt elintézni, kényelmesen, nem kapkodva. Legalábbis szerintem.  
 



Munkát keresni és találni internet nélkül majdnem lehetetlen. Ahová költözünk, a környéken 
azonnal nézzünk szét, a helyi újságos pavilonok általában tele vannak szoba- és egyéb 
hirdetésekkel. Itt is érdemes kiplakátolnunk magunkat, miszerint munkát / szobát keresünk, 
igaz, ezért fizetni kell.   
 
Célszerű kártyafüggetlen mobiltelefont venni, én azt is még itthon tettem. A legolcsóbbat, 
feltétlenül a legolcsóbbat, mert esetleg ellopják, eltűnik. Minden állásnál azonnal kérik a 
telefonszámot, tehát úgy menjünk munkát keresni, hogy a kinti mobilszám is el van intézve. 
Időközben feltalálták az okostelefonokat, amivel kiváltható a laptop is. Angliában nagyon 
kedvező előfizetéses telefonos díjcsomagok vannak.  
 
Hitelkártyával én nem bajlódnék, inkább beosztom a pénzemet.  
 
Legyen kéznél kinyomtatott, fényképes, angol nyelvű önéletrajz, jó sok példányban. 
Angliában hatszor annyiba kerül a nyomtatás, mint otthon, úgyhogy előre nyomtassunk ki 
jópárat, dátumot ne írjunk rá.  
 
Kiutazáshoz – személy szerint – a buszt nem javaslom, mert ugyanannyiba kerül, mint egy 
fapados járat, és ülhetsz 30 órán át, plusz alig fér el a csomag a csomagtartóban. A repülőgép 
már landol Londonban, míg az azonos időben induló busz még csak Győrnél zötyög.  
 
Három-négy hét múlva már kérhetünk és kérjünk referenciát a munkáltatónktól. (Ez náluk 
természetes, nem akadnak ki, mint Mo.-on, hogy „biztos el akarsz menni, azért kell”.) Az első 
állás előtt nyilván még nincs kinti referencia, és ez igen megnehezíti mindjárt az első állás 
megtalálását. Erre nagy hangsúlyt fektetnek, sokkal nagyobbat, mint Mo.-on, és a referenciát 
le is ellenőrzik, fel is hívják.  
 
Az egészségügy külön téma.  
1. Kiutazás előtt saját érdekedben minden orvosi ellátáson legyél túl, főleg a fogorvoson.  
2. Ha kint megbetegszel, ez azt jelenti, hogy betegen dolgozol. Nincs „táppénz”. Te nem 
ember vagy, Te bevándorló (= munkagép) vagy. Ha annyira beteg vagy, hogy nem bírsz 
dolgozni, akkor jó eséllyel elveszíted az állásodat.  
3. Tartsd magad egészségesen, amennyire csak lehet, folyamatosan szedjél vitaminokat és 
immunerősítőket  
4. Én eleve úgy utazom ki, hogy bőven viszek magammal gyógyszereket (itthoni árakon 
vásárolt, itthon megszokott szereket), nálam mindig van tetemes mennyiségben: antibiotikum, 
Cataflam, Algopyrin, Aspirin+C, Coldrex, Neocitran, immunerősítők, gyógyteák, kenőcsök, 
fogászati / szájápolási szerek, valamint felfázásra és emésztésre való gyógyszerek. Ha 
megbetegszem, meggyógyítom magamat. De igyekezni kell a gyógyulással, a betegség luxus! 
 
Ha a fogad fájdul meg külföldön, az még nagyobb gáz. A betegbiztosítás ugyan magában 
foglalja a fogorvost, de mindegy, mert akkor is fizetni kell érte. Ingyen fogorvos Angliában 
egyáltalán nincs, akár fizeted a tb-járulékot, akár nem! Másrészt időd se lesz arra, hogy heti 
rendszerességgel beülj gyökérkezelésre (nincs munkahely, amely tolerálná egy bevándorló 
nyomorát); ill. abban sem bíznék, hogy egy bevándorló fogát mennyire látják el 
lelkiismeretesen. Amit én tennék: vagy kihúzatom az illető fogat – azt nagyon elrontani nem 
lehet –, vagy emiatt felmondok és hazautazom, megcsináltatni.   
 
„Egy személy csak egy országban rendelkezhet társadalombiztosítással, mivel az uniós szabályok 
szerint senki nem lehet egyszerre két tagállamban biztosított. Amennyiben Ön az Egyesült 
Királyságban dolgozik, Magyarországon nem kell, illetve nem is lehet járulékokat fizetnie.  



Ilyenkor Magyarországon, illetve más tagállamban az orvosilag szükséges ellátást úgy tudja igénybe 
venni, ha a biztosított tagállamban a lakhelye szerinti illetékes egészségbiztosítótól igényli az ún. 
Európai Egészségbiztosítási Kártyát. A brit egészségbiztosítási kártya Magyarországon nem 
érvényes.” (EU-vonal)  
Lefordítom: hiába fizeted Angliában a TB-t, ha hazajössz, itthon nem vagy jogosult semmire.  
Személy szerint a következőt javaslom, totál nem hivatalosan: NE jelentkezz ki az itthoni TB-
rendszerből. Inkább kérd meg rokonodat, hogy csekken továbbra is fizesse számodra a 
magyar TB-ellátást (hagyjál neki itthon erre pénzt), mert ha egyszer kikerülsz a magyar 
rendszerből, pár hónap bizonytalan külföldi meló miatt, utána esetleg nem bírsz visszakerülni, 
és akkor nem vagy biztosítva sehol. Persze, nyilván fenyegetőznek azzal, hogy „leellenőrzik”, 
„egymillió forintra megbüntetik, aki mindkét országban fizet”, de senkiről sem tudok, akivel 
ez megtörtént volna… Amiben biztos lehetsz: ha nem fizetsz (bármely országról is legyen 
szó), abból tuti gáz van, és ha baleset ér, rámegy a családod háza a gyógyíttatásodra. Személy 
szerint mindkét helyen fizetek.   
 
A külföldi magyarok nagyon gáz népség. Azt mondják: a külföldi magyarok között az 
angliaiak a legrosszabbak, és azon belül is a londoniak. Kénytelen vagyok egyetérteni.  
Arra kell számítani, hogy az angolok sem szeretnek (de többé-kevésbé leplezik), és a kinti 
magyarok sem szeretnek, tisztelet a roppant kevés kivételnek. Ha netalántán megismerkedsz 
„rendes” magyarral, nagyon becsüld meg, mert ritka, mint a fehér holló.  
 
A sok buta visszajelzés kicsit (nagyon) idegesíteni szokott: „beleültél a jóba”, „neked most 
kijár a jóból”, „élvezd ki, amíg lehet” stb. Gyere ki, és „élvezd” Te is, majd meglátod, 
mennyire élvezetes. Kérdés, hogy mit akarsz. Ha pénzt, oké; ha emellé nyugalmat és 
kényelmes életet is, akkor felejtős. A pénzért azonban csinálni is kell valamit, ill. lemondani.  
 
Ha külföldön dolgozol, készülj fel arra, hogy minden magyar ismerősöd azt fogja feltételezni, 
hogy nyaralsz; valamint állandóan azt fogják kérdezni, mennyit keresel. Ellenben azt senki 
nem fogja megkérdezni, mit dolgozol és milyen áldozatokat hozol ezért a pénzért.   
 
Az emberek az elért eredményeket irigylik, de az ezért hozott munkát, áldozatokat nem.  
 
1. sz. melléklet  
 
Idemásolok elrettentő példának egy vágatlan levelet, amit egy ismeretlentől kaptam.  
 
Kedves Hajnalka 
 
Pár napja érkeztem meg harmadmagammal autóval Spanyolországba, Cadizba. Elvileg egy 
ismerősünkhöz jöttünk volna, aki Algecirasban lakik, azomban az illető elérhetetlen. 
Mi egy új élet reményében indultunk útnak, szállást, és állást szeretnénk találni. Sajnos egyikünknek 
sincs már sok keresnivalója anyaországunkban, az utazás előtt mindent felégettünk magunk mögött, 
mindent pénzzé tettünk, ezért nem is szeretnénk hazamenni. 
Annyit szeretnénk tőled kérni, ha tudsz kérlek segíts nekünk gyorsan, olcsó szállást találni, hogy el 
tudjunk helyezkedni mihamarabb dolgozni. Ha az álláskeresésben tudnál segíteni, az is nagyon jól 
jönne. 
Egyikünk beszél németül, jómagam pedig angolul, azomban ígyis nehezen boldogulunk, sajnos még 
szállást sem találtunk. Ennek egyik oka, hogyha irodán keresztül keresnénk, akkor nekünk kellene 
fizetnünk annak a díját is. Ezzel sem lenne még probléma, viszont idefeleúton, Szlovéniában a fele 
pénzünk ráment az autónkra. 
A helyi számunk: (szám) 



Az e-mail címem: (cím) Légyszives ha válaszolsz azt erre a címre tedd, ugyanis ez egy barátom 
regisztrációja. 
Kérlek ha tudsz jelentkezz, és segíts nekünk. 
 
Előre is óriási köszönettel: (név) 
 
2. sz. melléklet 
 
Részlet a Londonban dolgozó barátnőm blogjából:  
Mindig érhetik meglepetések az embert. Beköltöztem a szállóra, lespannoltam a szobaparancsnokkal 
meg a gondnoknővel, ez működni szokott, gondoltam mostantól rendben lesz. A többi lakó jobbára 
ártalmatlannak tűnt, vergődő lengyelek, unatkozó ausztrálok, spekuláló afrikaiak. Meg egy Iván nevű 
magyar srác, aki tuti sose látott még a magamfajtából, úgyhogy sokkal butábban néz, mint bárki. A 
helyszín egy meglehetősen hírhedt dél-londoni lakótelep, nekem a Szigony utcai díszletet idézi, csak a 
szolgáltató ház hiányzik középről. Lepusztultság, gettó, fekák, na az van.  
A harmadik tömbház ötödik emeletére kell utazni egy irgalmatlanul ijesztő és büdös lifttel, majd 
kilépvén egy még ijesztőbb és büdösebb folyosóra már hamar megtalálhatjuk a 22-es ajtót, ami szinte 
mindig nyitva áll. Kétszintes lakótelepi lakás, eredetileg egy négytagú családra tervezve. Most 20-an 
laknak benne. Pici konyha, fürdő, WC, a nappaliban hatan alszanak, az emeleti hálószobák 6-6-4 és 
két személyesek. A konyhában trópusi esőerdő hangulat, ha valaki duhajabban tusol. Egy lányszoba 
van, a többi fiúszoba. A lányszoba a legzsúfoltabb, szó szerint nincs egy fordulásnyi hely sem. Benne 
lakik Maureen, a középkorú amerikai szocmunkás hippi, Rachel a tyimpao gondnoknő, egy ausztrál 
tanár csaj meg egy félig ferde szemű, talán amerikai nő. Na meg egy Shaun nevű újzélandi csirke, 
akivel végül is meggyűlt a bajom. A szobában 3 elég rossz minőségű, nyikorgó ikeás emeletes ágy 
van, az egyiknek a tetején lakozom én, alattam meg a banya. Aki az első éjszaka 2.10-kor elkezdte 
rugdosni a matracomat páros lábbal alulról. Úgy gondolta, hogy túl sokat mocorgok álmomban és erre 
az egy jó megoldás, hogy én se aludjak, ha már ő nem tud. Úgyhogy akár hányszor elaludtam, mindig 
felrugdosott. Ez ment a második éjszaka is. Körülbelül olyan érzés, mintha Luke Skywalker a fekete 
apával való harca után nem Landoék ölébe pottyant volna, hanem háttal egyenesen egy meteorológiai 
szondára. Szóval nem jó. Közben ment a gúnyolódás meg a nyomornyünyögés rajtam, röhögtem 
volna, ha vicces, de sajna csak szánalmas volt és még a 2600-adik idegsejtemet se kötötte le.   
A harmadik éjszaka már volt suttogva ordibálós, anyázós műsor is, amikor megfenyegetett, hogy 
addig úgyse hagyja abba a rugdosást, amíg ki nem költözöm, én meg sajnálkozásomnak adtam hangot, 
hogy akkor így járt, mert én pontosan egy hétig leszek itt, meg hogy kár, hogy nem verhetem pofán. 
Aztán a rugdolózás hajnalig. Nekem arra kellett vigyáznom, hogy meg legyen a 6 óra vízszintesen, 
nehogy a térdem bekrepáljon. Aludni éjféltől kettőig tudtam, valami rejtélyes ok folytán mindig 2.10-
kor pszihózott be a csirke. Gondoltam, kezd koncentrációs tábor jeleget ölteni a dolog. Meg hogy 
legközelebb leöntöm vízzel. Meg hogy nem baj, hogy a jelenlegi kedvenc együttesemet Kitartó 
Védelemnek hívják. Úgyhogy beizzítottam az intézetis stratégiát, végig halál jó fej és udvarias voltam 
mindenkivel, kávét, édességet kínáltam körbe meg figyeltem a viszonyokat. 3 nap alatt sikerült a 
szálló lényeges embereit magam mellé állítani.   
A keddi nap rajta van a „10 leghúzósabb londoni nap” toplistáján, pedig ez nagy szó. 2 órás alvással és 
a harmadik auschwitz-i éjszakával a hátam mögött egész napos kertészkedés várt rám. Szerencsére a 
körülmények kedveztek, az idő is jó volt, a 2 lengyel kollega is elég laza volt, délelőtt végeztünk egy 
nagyobbfajta dzsumbuj kiirtásával, találtunk barbit, biciglit, 2000 focilabdát, stb. Délután rám maradt 
az ablakok alatti kisebb dzsumbuj, teljesen indiana jones-nak éreztem magam, vagyis egy elég 
szédülős indiana jonesnak, 2 óra múlva már elég szervezetlen volt a mozgásom.  Bonyolította a 
helyzetet az, hogy a hajléktalanok is felfedeztek magunknak és fürtökben lógtak ki az ablakokon, „I 
love you princess” és egyéb „jófejségeket” kiabálva. Majd megjelent a mosoda ablakában Jack kolléga 
és lenyomtuk egy hosszabb bájcsevejt, aminek keretében elmeséltem a nyomoromat, ő meg biztatott. 
Meg, hogy de szívesen hazavinne, csak neki sincs sehova. Hülye szitu volt. Aztán haza mentem a 
szállásra, ahol az új-zélandi csaj zokogva bocsánatot kért, váltottunk pár szót, mondtam, hogy nem 
haragszom, es ha nem rúg meg többet, akkor el van felejtve. Azért rúgott párat az éjszaka, nehogy baj 
legyen.   
 



3. sz. melléklet 
 
Néhány cég, valamint közvetítő személy neve, akikkel már jópáran póruljártak, 2010. áprilisi 
lista:  
 
Alexander Brehm  
Arzenál Holding Kft  
Best Life Holding  
Buza Károly  
Costin Loránd Mihály  
Czekmeiszter Tamás  
Csóka Richárd  
Csóka István  
Csonka József  
Faragó Lajos  
Gábor Ilona  
Jónás Emil  
Juhász József  
Kanócz Rita, Bódi Gergő  
Karácsony Sándor  
Kálomista Imre  
Kirch János  
Kleinmayer Péter  
Konrád János  
Kovács Róbert  
Kovács Levente  
Kovács Zoltán  
Kovács László  
Kozma Lajos  
Lőrincz Gábor  
Marko Technology Kft  
Mezőfi László  
Mészáros Róbert  
Makasits Zoltán  
Mono-Ko-Bau Kft  
Nagy Béla  
Nagy László  
Oravecz Ferenc  
Pintér János, Tóth Sándor (ők együtt 
„ügyködnek”!)  
Pálfi Nándor  
Rad Bau Kft - Ammerling György  
Radvánszky Róbert  
Sánta Róbert  
Sárközi  
Sizodo Solutions Limited - Flórián 
Györgyné Zsuzsanna  
Soós József  
Suhari Adolf Jozef  
Suhai József  

Tomkó Miklós  
Tóth Péter  
Töröcsik Zoltán  
Tálas Ferenc  
Újvári Sándor  
Zsolnai Tamás  
Walter Borig  
Walter Krisztián alias Bereczki János 


