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Március 1-jén lépett hatályba Németország új, szakképzett munkavállalók bevándorlását 

szabályozó törvénye, amelynek célja, hogy megkönnyítse a nem uniós országokból 

származó munkavállalók német munkaerőpiacra jutását 

 

 
A törvény hatályba lépése előtt a külföldi szakemberek számára kibocsájtott tartózkodási 

engedély kiadása előtt megvizsgálták, hogy vannak-e németországi vagy uniós állampolgárok, 

akik a munkaerőpiacon foglalkoztathatók. Az új törvény szerint erre már nem lesz szükség, így 

a német vagy uniós – esetenként magyar – állampolgárokkal együtt pályázhatnak a harmadik 

országbeli szakképzett munkások. 

A szakképzett munkavállalók hiánya a német gazdasági növekedést fenyegeti, ennek 

ellensúlyozása érdekében változtattak a németországi munkavállalási szabályokon. A Német 

Szövetségi Kormány szerint a legfontosabb változások: 

 kialakul a szakképzett munkavállalók egységes koncepciója, amely egyaránt magába 

foglalja az egyetemi végzettséget, valamint a szakképesítéssel rendelkező 

alkalmazottakat; 

 a szakképzettséggel rendelkező munkavállalók egy korlátozott ideig Németoroszágban 

tartózkodhatnak munkakeresés céljából, amennyiben szakképesítésük megfeleltethető 

a hatályos előírásoknak, illetve, amennyibe bizonyítani tudják a német nyelvtudást, és 

az adott időszakra a megélhetésüket biztosítani tudják; 

 könnyített eljárással kaphatnak németországi tartózkodási engedélyt amennyiben ezt 

szakmai képesítésük elismerése érdekében kérvényezik; 

 bevezették a képzett munkavállalók letelepedését segítő egyszerűsített és gyorsított 

eljárások alkalmazását; 

 a rendeletek minden szakképzettségre kiterjednek, nem csupán az eddig 

„hiányszakmának” minősülő foglalkozású munkavállalókat érintik. 

A törvényi keretek változása ellenére egyelőre nem várható a német munkaerőpiac lényeges 

átalakulása, ugyanis minden könnyítés ellenére a nyelvtudás és a szakképesítés ekvivalenciája 

továbbra is elengedhetetlen feltételek. A német duális képzés sajátossága miatt azonban ez 

utóbbi feltételnek nehéz eleget tenni, különösen a harmadik országbeli államok lakosainak. 

Éppen ezért egyes elemzők úgy értékelik, hogy az intézkedések nem hárították el az alapvető 
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https://www.iww.de/ce/personal/fachkraefteeinwanderungsgesetz-%20fachkraefte-aus-drittstaaten-neues-gesetz-ab-01032020-soll-gegen-fachkraeftemangel-wirken-f126726
https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/fachkraeteeinwanderungsgesetz-1563122
https://www.deutschlandfunk.de/fachkraefteeinwanderungsgesetz-die-wesentliche-huerde-bleibt.769.de.html?dram:article_id=465984


akadályokat és a munkaerőpiacon nem várható jelentős javulás. 

A németországi bevándorlási törvény enyhítése nem csupán a munkaerőhiány pótlására 

irányulhat. Az intézkedéstől a német politikai vezetők hosszútávú demográfiai kihívások 

sajátságos megoldását is remélhetik. Az ENSZ adatai szerint az európai társadalomra jellemző 

elöregedés miatt 2050-re Németország lakossága minden beavatkozás nélkül várhatóan 

csaknem 9 millióval csökken. Ezzel párhuzamosan a 65 év fölötti nyugdíjazott népesség aránya 

73 százalékkal növekedne a 2000-ben mért hasonló népesség arányához képest. Ugyancsak az 

ENSZ becslései szerint migráció nélkül a német függőségi ráta 2050-re 1,8-ra csökkenne az 

1995-ben mért 4,4-es arány helyett, ami miatt a szociális rendszer nem lenne fenntartható. 

Éppen ezért a dokumentumban javasolt megoldások évi 200-458 ezer bevándorló befogadását 

szorgalmazzák. 
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https://www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/ageing/replacement-cover.pdf
https://www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/ageing/replacement-chap4-d.pdf

