
 

 

 کار در مجارستان

 مهاجرت به مجارستان برای کار بررسی شرایط

کار در مجارستان، کار در مجارستان برای ایرانیان و ویزای کار در مجارستان، در این مقاله، مورد بحث و بررسی  

علمی قرار میگیرد. سواالت بی شماری در رابطه با این کشور، ممکن است برای شما پیش بیاید از جمله اینکه:  

، به چه صورت است؟  اقامت و اخذ تابعیت در مجارستان رستان، وجود دارد؟ وضعیتآیا موسسات کاریابی در مجا

موسسه حقوقی ملک   ن مجرب درنرخ بیکاری در مجارستان، چگونه است؟ در این مقاله که توسط متخصصی

، نگارش گردیده است، سعی شده است که به تمامی سواالت شما در باب مهاجرت از  (اتریش   mieموسسه)پور

طریق کار در مجارستان، پاسخ داده شود. مجارستان کشوری است که در اروپای مرکزی واقع است و مکان  

مناسبی برای طبیعت گردی و گردشگری می باشد. همه روزه عده زیادی جهت بازدید از این کشور، مهاجرت 

ی کنند. این عوامل موجب شده تا افرادی جهت کار در مجارستان و اخذ ویزای کاری این کشور، اقدام نمایند.  م

ویزای   موسسه حقوقی ملک پور، پیشنهاد می دهد در صورت داشتن هرگونه سوال در این باب، و یا مثال

با مشاورین ما، تماس حاصل نمایید و به صورت رایگان و تلفنی از   آلمان و همچنین جستجوی کار اتریش

 .مشاوره ما، بهره مند گردید 

 کار در مجارستان و ویزای کاری مجارستان

اگر شما به فکر اقامت در کشور مجارستان از طریق کار در مجارستان و ویزای کاری هستید، باید بدانید که  

از طریق کار در مجارستان، به دو صورت می باشد. نوع اول مالکیت یا مدیریت اجرایی شرکت و یا مؤسسه   اقامت

ی تجاری مجارستانی و نوع دیگر درخواست کار از یک کارفرمای مجارستانی، می باشد. افراد ساکن مجارستان و  

اجازه کار ندارند. ولی سایر افراد، برای اینکه  یا شهروندان یکی از کشورهای اتحادیه ی اروپایی، نیاز به ویزا و یا 

ویزای کار در مجارستان را بدست بیاورند، ابتدا بایستی یک درخواست کاری از یک کارفرمای مجارستانی داشته  

باشند. کارفرمای مجارستانی برای اینکه بتواند نیروی خارجی استخدام نماید، بایستی ابتدا آگهی جذب نیروی  

 .روز در وبسایت اداره کار مجارستان ثبت نماید  15را به مدت  درخواستی خودش 

اگر در این مدت نتواند نیروی مورد نظرش را پیدا و استخدام نماید، میتواند اقدام به استخدام نیروی خارجی  

نماید. شما پس از اینکه دعوتنامه ی کار دریافت نمودید، باید درخواست خودتان را به سفارتخانه مجارستان  

تحویل بدهید. پس از قبولی، از طریق ویزای توریستی میتوانید وارد خاک مجارستان بشوید و پس از ورود و تا  

روز برای خود و همراهان خودتان مشخص   30هنگامی که نتیجه بدست بیاید، باید یک محل اسکان به مدت 

رت مجارستان تحویل دهید. مدت زمان  نمایید و آدرس محل اسکان را به همراه مدارک مورد نیاز، به اداره مهاج
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روز، نتایج نهایی   70رو می باشد. در طی مدت  21الزم برای مشخص شدن نتیجه ی ویزای کار در مجارستان، 

روز وقت دارید تا برای اعتراض اقدام   8اعالم میگردد. اگر در این مدت، درخواست شما رد شد، شما مدت 

ه، میتوانید خانواده ی خودتان را با خود ببرید. افرادی که به تحصیل در  نمایید. شما به عنوان سرپرست خانواد

مجارستان مشغول هستند یا در این کشور فارغ التحصیل گشته اند و همچنین برای شهروندان اروپایی در  

که    مجارستان، راحت تر کار پیدا میشود. زیرا دولت مجارستان و همچنین کارفرمایان در این کشور، مایل هستند 

شهروندان و محصالن و فارغ التحصیالن خودشان و همچنین شهروندان و فارغ التحصیالن اروپایی را، استخدام  

 .نمایند 

 مجارستان 2021کار در مجارستان و مشاغل مورد نیاز 

ویال،  اگر قصد اقامت در کشور مجارستان را دارید، باید بگوییم که با توجه به جاذبه های توریستی از قبیل کاخ ر

ساختمان پارلمان و جزیره ی مارگیت که در کشور مجارستان موجود است، این کشور توانسته است که از این  

راه به کسب درآمد خوبی، بپردازد. این مسئله و همچنین، معادن و محصوالت مختلف از جمله زغال سنگ،  

اعث ایجاد موقعیت های شغلی فراوانی  سوخت، ماشین آالت، غالت و مواد غذایی که در این کشور موجود است، ب

شده است. پس می توانید با استفاده از یافتن کار در مجارستان و دریافت یک دعوتنامه کاری از کارفرمای  

مجاری، ویزای کاری این کشور را بدست بیاورید و پس از مدتی نیز، می توانید اقامت این کشور را دریافت  

، لیستی از شغل هایی که نیازمند هست و فرصت های شغلی که در این  نمایید. همه ساله کشور مجارستان

 .کشور موجود است را ارائه می کند، در جدول زیر به برخی از این فرصتهای شغلی اشاره شده است

 لیست مشاغل مورد نیاز مجارستان

 IT متخصص

 متخصص ارتباطات راه دور 

 ACCA حسابداری

 مدیریت پروژه 



 

 

 ممیز حسابداری

 مهندس 

 کارشناس فروش 

 مدیر منابع انسانی

 مدیر فروشگاه های زنجیره ای

 

 کار درمجارستان و میزان حقوق در مجارستان 

یکی از مهمترین مسائل در رابطه با کار در مجارستان، میزان حقوق میباشد که افرادی که برای یافتن کار در  

مجارستان، می خواهند اقدام نمایند، باید به این نکته، توجه بسیاری کنند. میزان حقوق در مجارستان، به عامل  

له اینکه فرد و کار وی در بخش خصوصی است یا دولتی، مدرک وی، نوع کارش، سن فرد و  های مختلف از جم

موقعیت و سمت شغلی بستگی دارد. نوع حداقل دستمزد به طور کلی به دو صورت تعیین میگردد، گونه ی اول  

یین حداقل  به این صورت است که کارفرمایان خودشان این میزان حقوق را تعیین کنند یا اینکه دولت به تع

میزان دستمزد بپردازد. در حالت دوم، یعنی زمانی که دولت تعیین میکند، کارفرمایان موظف به رعایت و  

پرداخت حداقل دستمزد میباشند. در صورتی که کمتر از این میزان پرداخت نمایند، توسط دولت مجازات  

میکند. متوسط دستمزد در پایتخت   خواهند شد. در مجارستان، دولت خودش حداقل میزان دستمزد را تعیین

یورو میباشد، البته این مقدار پس از کسر مالیات است.    650هزار فورنیت معادل با  200این کشور، حدود 

درصد    17دالر آمریکا در ارز بین المللی است و کشور مجارستان جزو  6.274حداقل حقوق ساالنه مجارستان، 

 .باالیی دارند. نمودار زیر گویای این موارد می باشد برتر کشورهایی است که حداقل دستمزد 

 (HUF فورینت) میانگین حقوق ماهیانه تخصص 

 4.360.000 اورولوژیست



 

 

 3.710.000 متخصص بیهوشی 

 3.490.000 جراح

 3.290.000 متخصص زنان و زایمان 

 3.060.000 آنکولوژی /شناسی خون –پزشک 

 2.790.000 مدیر رادیولوژی 

 2.660.000 نفرولوژی  –پزشک 

 2.520.000 چشم پزشک

 2.420.000 مدیر مالی 

 2.170.000 مدیر عامل

 2.110.000 مدیر بازاریابی 

 2.040.000 مدیر فروش و بازاریابی 

 2.020.000 ستاره شناس 

 1.950.000 مدیر استراتژی 



 

 

 

 کار درمجارستان و نحوه کاریابی در مجارستان 

اگر قصد کار در مجارستان را دارید، باید یک دعوتنامه کاری از یک کارفرمای مجاری داشته باشید. برای اینکه  

روز درخواست   15ستی این درخواست به دست شما برسد، مراحل زیادی را باید طی نماید. کارفرمای مجاری بای 

نیازمندی کارگر خود را، در وبسایت اداره کار آگهی کند. اگر در این مدت نتواند فردی مناسب را برای کار مورد  

نظرش بیابد، میتواند اقدام به استخدام نیرویی خارجی نمایید. شما میتوانید از طریق های مختلف، به یافتن کار  

ین و راحت ترین راه ها، استفاده از سایت ها و مؤسسات کاریابی در مجارستان،  در مجارستان بپردازید. از مهم تر

 .هستند. این مقاله متعلق به سایت حقوقی ملک پور می باشد و کپی برداری از آن خالف قانون و شرع می باشد 

 


