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Napirendi javaslat  

1.  EGYEZTETÉSI ELJÁRÁS - Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a 
harmadik országbeli állampolgárok kutatás, tanulmányok folytatása, diákcsere, 
javadalmazás ellenében végzett és javadalmazás nélküli gyakorlat, önkéntes szolgálat, 
valamint au pair munkavégzés céljából történő beutazásának és tartózkodásának 
feltételeiről (átdolgozás) [COM (2013) 151; 2013/0081 (COD] (A bizottsági vélemény 
kialakítása a HHSZ. 134/B. §-ának (4) bekezdése alapján) 

  

2.  Egyebek 



- 4 - 

Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Gúr Nándor (MSZP), a bizottság elnöke  
Kara Ákos (Fidesz) alelnök 
Varga József (Fidesz) alelnök 
Dr. Czira Szabolcs (Fidesz)  
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Karvalics Ottó (KDNP) 
Spaller Endre (KDNP) 
Dr. Nemény András (MSZP) 
Bertha Szilvia (Jobbik)  
 

Helyettesítési megbízást adott 
   

Vécsey László (Fidesz) Kontur Pálnak (Fidesz)  
Kiss Péter (MSZP) Gúr Nándornak 
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Jelen volt 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 15 óra 57 perc.) 

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

GÚR NÁNDOR (MSZP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Szép napot 
kívánok mindenkinek! Az elektronikus formában megküldött napirendi meghívóban két 
napirend tárgyalására tettünk javaslatot. A második az egyebek, de az elsővel kezdünk. 
Mielőtt ezt megtenném, a határozatképesség megállapítására kerítek sort. 17 kezünk van. A 
helyettesítések a következőképpen néznek ki: én Kiss Pétert helyettesítem, Varga alelnök úr 
Kara Ákost, Vécsey Lászlót Kontur Pál, Bertha Szilvia pedig Egyed Zsoltot, és Szél 
Bernadettet pedig nem látom. Tehát ezért 17 kézzel dolgozik a bizottság a mai ülésén.  

Kérdezem, hogy ki fogadja el a napirendi javaslatot. (Szavazás.) Egyhangú. Köszönöm 
szépen. Eszerint haladunk. (Kara Ákos érkezik.) Ákos megérkezett, tehát neked nem kell 
tovább helyettesítened, Jóska.  

Tárgyalási időkeret meghatározására kerítünk sort, fél órában ezt a kérdést szerintem 
rendezni tudjuk. Köszönöm szépen. Akkor azt javaslom a bizottság tagjainak is, hogy 
körülbelül így kalkuláljuk a dolgot.  

Nyilván szokásjog alapján megyünk: azonos időtartam, a megszólalásoknál felváltva, 
először az ellenzéki oldal számára biztosítva a lehetőséget. 

EGYEZTETÉSI ELJÁRÁS - Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a 
harmadik országbeli állampolgárok kutatás, tanulmányok folytatása, diákcsere, 
javadalmazás ellenében végzett és javadalmazás nélküli gyakorlat, önkéntes szolgálat, 
valamint au pair munkavégzés céljából történő beutazásának és tartózkodásának 
feltételeiről (átdolgozás) [COM (2013) 151; 2013/0081 (COD] (A bizottsági vélemény 
kialakítása a HHSZ. 134/B. §-ának (4) bekezdése alapján) 

Az első napirendi pontunkra térünk rá. A Belügyminisztérium részéről üdvözlöm dr. 
Stauber Péter főosztályvezető urat. Főosztályvezető úr ismerteti az irányelv tervezetével 
kapcsolatos álláspontját, már nem a személyeset, hanem a kormányét. Azt javaslom 
képviselőtársaimnak, hogy egy körben hangozzanak el a kérdések, vélemények. Köszönöm 
szépen alelnök úr megerősítését. Főosztályvezető úr, a szó az öné, parancsoljon! 

Dr. Stauber Péter előterjesztése 

DR. STAUBER PÉTER (Belügyminisztérium): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt 
Bizottság! A Belügyminisztérium európai együttműködési főosztályának vagyok a vezetője, 
és nekem jutott az a megtiszteltetés, hogy lehetőségem van ismertetni a napirenden szereplő 
tervezettel kapcsolatban a kormány álláspontját. Rögtön egy kis magyarázattal kezdeném, 
hogy miért a Belügyminisztérium, hiszen nem gyakori, hogy a mi tárcánk ebben a 
bizottságban jelenjen meg. Alapvetően foglalkoztatási kérdésekkel szokott foglalkozni ez a 
bizottság.  

Nos, ez az európai uniós tervezet, amiről most szó van, ez a legális migráció 
témájához tartozik, viszont munkavégzés, illetve hasonló célú beutazási és tartózkodási 
kérdéseket szabályozna ez az uniós norma. Tehát tartalmilag ez a tervezet nem a 
munkavégzéssel vagy a munkaviszonyszerű jogviszony keretében végzett tevékenységeknek 
a tartamával foglalkozik, pusztán ennek a járulékos vonzataival, úgy mint az Európai Unió 
területére való beutazás és az ott-tartózkodás szabályai. Tehát a legális migráció kérdéskörébe 
tartozik, mint mondtam, és ezért a Belügyminisztérium a hazai koordinációs rendben ennek a 
tervezetnek a gazdája, mi koordináljuk a kormányzati álláspont kialakítását, illetve 
képviseletét.  
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A javaslat kontextusáról annyit szeretnék elmondani, hogy két, már létező irányelv, 
úgynevezett átdolgozásáról van szó, tehát 2004-ben és 2005-ben már elfogadtak két 
irányelvet, amelyek elsődlegesen az egyetemi hallgatók, illetve a kutatók beutazására és 
tartózkodására vonatkozó szabályokat tartalmazzák. Jogtechnikailag ez a mostani javaslat ezt 
a két hatályos irányelvet egyetlen corpusban kívánja egyesíteni, de a formai változáson kívül 
tartalmi újításokat is hozna magával, amire mindjárt bővebben is kitérek.  

A tágabb összefüggésekről annyit szeretnék mondani, hogy a gazdasági válság hatásai 
révén felerősödtek azok a törekvések az Európai Unióban, hogy a gazdaság élénkítése 
érdekében a jól megválogatott, legális migrációt ösztönözzék, adminisztratív módon 
könnyebbé tegyék, úgyhogy egy csomagot tett le gyakorlatilag az Európai Bizottság az elmúlt 
években az asztalra, aminek három fő eleme van: az egyik az idénymunkások beutazására és 
tartózkodására vonatkozik, a másik a vállalaton belül áthelyezett munkavállalók beutazására 
és tartózkodására, és ez a harmadik eleme ennek a csomagnak. Ez egy kicsit később jött ki a 
bizottsági adminisztrációtól. Az első két tervezet, amire utaltam, ezeket 2011 elején pont a 
magyar elnökség alatt terjesztette be a bizottság, és ezek már nagyon közel állnak az 
elfogadáshoz. Tehát várhatóan ez a két tervezet rövid időn belül elfogadásra is kerülhet. 
Ugyanakkor ez a mostani tervezet, tehát a tanulmányi és a kutatói irányelv átdolgozása most 
tavasszal került napirendre.  

Ha reálisan nézzük, figyelembe véve azt is, hogy az Európai Parlamentben röviden 
egy szünet fog bekövetkezni, tekintettel a választásokra, azt kell hogy mondjuk, hogy rövid 
időn belül nem fog lezárulni ennek az irányelvnek a tárgyalási folyamata még legalább egy 
év, de inkább több, amíg ebből egy elfogadott norma lehet.  

Az irányelvtervezettel kapcsolatban a kormány alatt működő európai koordinációs 
tárcaközi bizottság május 14-én elfogadta az országgyűlési tárgyalási álláspont javaslatát, 
amelyet Győri Enikő külügyi államtitkár asszony május 16-án megküldött Hörcsik Richárd 
képviselő úrnak, az Európai ügyek bizottsága elnökének. Feltételezem, hogy az önök 
bizottságához is eljutott. Igazából amire fel szeretném hívni a figyelmet, az az, hogy az induló 
állásponthoz képest, ami tavasszal a bizottsághoz beérkezett, már sokat változott a szöveg. 
Ugye május óta intenzív tárgyalások folynak erről a tervezetről. Éppen múlt héten volt a heti 
utolsó szakértői ülés Brüsszelben, tehát külön ki fogom emelni mindazt, ami a tavaszhoz 
képest, amikor ez az állásponttervezet elkészült, megváltozott a tárgyalások folyamán. Ez egy 
dinamikus folyamat, ugyanis.  

Tartalmilag az irányelv kapcsán, amit elmondanék, azon kívül, hogy két hatályos 
szöveget egy corpusban kívánnak egyesíteni, tehát jogtechnikailag ez egy egyszerűsítés, egy 
sokkal szélesebb személyi kör tartozna a továbbiakban az irányelv hatálya alá. Ez pontokba 
szedve az egyetemi hallgatókat, a tudományos kutatókat ölelné fel. A középiskolai 
diákcsereprogramban részt vevőket, az önkéntes szolgálatot teljesítőket, függetlenül attól, 
hogy javadalmazásban részesülnek-e vagy sem és az au paireket, tehát közkeletű szóval azt 
kell, hogy mondjam, hogy a bébiszitterek is a javaslat hatálya alá tartoznának. Minden 
esetben harmadik országok állampolgárairól lenne szó, tehát Európai Unión kívüli 
személyekről, akik három hónapot meghaladó tartózkodás céljából érkeznének az Unió 
területére. Hiszen három hónap alatt a turistavízum szabályai vonatkoznak rájuk, és munkát 
sem vállalhatnának. Tehát három hónapot meghaladó tartózkodás a jelzett személyi körre, 
minden esetben Unión kívüli polgárokról van szó.  

Ami kiemelendő a javaslat újításai közül, egyrészt a személyi kör bővítése, erre az 
előbb utaltam, másrészt bizonyos adminisztratív egyszerűsítések. Az egyetemi hallgatók 
számára ez a tartózkodási jogcím lehetővé tenne a tanulmányok mellett heti húszórás 
munkavállalást, és, ami még egy jelentős újítás az egyetemi hallgatók és a kutatók számára, 
hogy a tanulmányok, illetve a kutatói program lezárását követően a javaslat szerint 12 
hónapig maradhatnának az Unió területén álláskeresési céllal.  
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Mint említtetem, a javaslat mögöttes megfontolása tulajdonképpen a legális migráció 
egyfajta támogatása a jól képzett munkaerő, a szürkeállomány bevonzása az Unióba, ezáltal a 
versenyképesség erősítése, ezek a rendelkezések ezt szolgálnák. 

Az eddigi tárgyalások során, mint mondtam, a bizottsági javaslathoz képest történtek 
bizonyos változások. Számos tagállam, így Magyarország is kritikát fogalmazott meg azzal 
kapcsolatban, hogy miért vonja az au paireket is a hatálya alá a tervezet, hiszen ez a kategória 
tipikusan nem köthető a tudás alapú migrációhoz.  

Nos, a litván elnökség fogékony is volt ezekre a kritikákra és a legújabb tervezetben, 
amit múlt héten mutattak be a tagállamoknak, az au pairek kapcsán és a  javadalmazásban 
részesülő gyakornokok kapcsán a korábbi tervezetben szereplő kötelező rendelkezés 
opcionálisra változott. Tehát a tagállamok, ha így marad a szöveg, dönthetnek úgy is, hogy 
ezekre a személyi körökre nem terjesztik ki az irányelv alapján a nemzeti szabályozásukat. 
Ezt nyilvánvalóan üdvözöljük, hiszen egybecseng a korábban képviselt álláspontunkkal. 

A másik jelentős változás pedig ez a bizonyos 12 hónapos álláskeresési idő, amire 
nagyon sokan, mi is és más tagállamok is eddig azt mondták, hogy ez egy túl hosszú idő, ez 
egy aránytalan preferenciát jelent. Minden egyes alkalommal hozzátesszük, hogy 
elsődlegesen az uniós polgárok lennének a kedvezményezettei a tagállamok közötti egységes 
munkaerőpiacnak, a munkaerő szabad áramlásának, tehát hozzájuk képest is ez a 12 hónap 
egy aránytalan preferencia. Úgyhogy a legújabb szövegben ez az időtartam 6 hónapra 
változott, amely változást mindenképpen üdvözlendőnek tartunk.  

Még egy fontos momentum, amiről pillanatnyilag még érdemben nehéz beszélni. A 
múlt heti munkacsoportülésen a holland delegáció benyújtott egy javaslatot az irányelvhez 
kapcsolódóan, amelyik behozná a tervezetbe az úgynevezett szponzor alapú engedélyezési 
rendszert, tehát, hogy bizonyos szervezetek, szponzorok egyfajta fogadó szervezetként 
felelősséget vállalhatnánk az irányelv hatálya alá tartozó harmadik országbeli 
állampolgárokért, ezzel is megkönnyítve a megfelelő engedélyek kiállítását.  

A magyar jog ismer hasonló rendelkezést, az idegenrendészeti szabályozásban a 
meghívólevélben vállalt felelősségre gondolok. Ez szerintünk egy jó javaslat, amit a holland 
delegáció beadott, de azért még érdemben és részletesen megvizsgáljuk. Úgyhogy ennek az 
egyeztetése jelenleg folyamatban van.  

Én ezeket szerettem volna kiemelni a kormányálláspont közül. Nagyon köszönöm, 
hogy meghallgattak, és ha kérdés van, legjobb tudásom szerint megpróbálok válaszolni. 
Köszönöm, elnök úr. 

 
ELNÖK: Köszönöm, főosztályvezető úr. Képviselőtársaimhoz fordulok, hogy kérdés, 

észrevétel, megjegyzés van-e. Igen, Bertha Szilvia, parancsolj!  

Kérdések, észrevételek 

BERTHA SZILVIA (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Csak észrevétel, hogy a 
Jobbik véleménye szerint az, hogy harmadik országból jöjjenek be és az Európai Unión belül 
vállaljanak munkát, bár alapvetően a Jobbik szkeptikus az EU-tagságunkkal szemben, de 
ameddig azok vagyunk, addig nyilván Magyarországot is érintik az ilyen típusú 
szabályozások. Tekintve, hogy Magyarországon a kormány véleménye szerint három hónap 
az álláskeresési idő, utána már kötelező a közmunka, sőt már közben is, de kvázi azt 
sugallják, hogy három hónap alatt munkát kell találni, így igazából abszurdnak tartjuk azt, 
hogy elfogadják a hat hónapot. Tehát egy harmadik országbeli állampolgárnak hat hónapig 
vagy akár 12-ig is joga lehet állást keresni, míg egy magyar munkavállalónak pár hónap alatt 
munkát kell találnia. Ezt nagyjából ki tudnánk terjeszteni az összesre, tehát azt gondoljuk, 
hogy indokolatlan előnyben részesítik a harmadik országból érkező akár tanuló, akármilyen 
típusú munkavállalókat. A jobbik ezt semmilyen szinten nem tudja támogatni.  
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Más észrevétel, kérdés, vélemény? Alelnök úr? Nem? 

Akkor visszaadom a szót, főosztályvezető úr, parancsoljon!  
 
DR. STAUBER PÉTER (Belügyminisztérium): Köszönöm szépen, elnök úr. 

Köszönöm képviselő asszony észrevételét. A hat hónap már önmagában visszalépés az  
eredeti javaslatban szerepelt 12 hónaphoz képest, és mint mondtam, ez egy távolról sem lezárt 
tervezet, még legalább egy-másfél évet becsülünk a szükséges egyeztetésekre. Ez egy mozgó 
célpont, ha szabad így fogalmaznom. Mi folyamatosan a Nemzetgazdasági Minisztériummal 
és minden érintett minisztériummal és hatósággal konzultációban törekszünk a magyar 
érdekek képviseletére és érvényesítésére. 28 tagország és az Európai Parlament együtt dönt, 
én nem merném megjósolni, hogy a végén milyen szöveggel, tartalommal fogják elfogadni 
ezt az irányelvet. Egyelőre erről ennyit tudok mondani. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Rendhagyó módon, de alelnök úrnak szót adok.  
 
KARA ÁKOS (Fidesz): Köszönöm szépen. És akkor én meg rendhagyó módon nem is 

fogok ilyen értelemben hosszan beszélni, elnök úrral az utóbbi hetekben kicsit máshogy, 
hosszabbra gombolyítottuk a vitáinkat, de egyszerűen csak annyit szeretnék mondani a 
kormánypárti frakció részéről, hogy majd élni fogunk azzal az időszakkal, amikor a 
munkacsoportunk tesz olyan javaslatokat, hogy a végleges szöveg elfogadásánál 
szerepeljenek majd olyan módosítások, szempontok, hogy akkor az a kormánypártok 
szempontjából is támogatható legyen. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Hát nyilván itt még további egyeztetésekre van szükség 

az elkövetkező időszakban, ahogy alelnök úrnak az álláspontját is érzem. 
Ha más kérdés nincs, nem ragoznám tovább, hanem annak teszek eleget, ami a 

feladatunk. Meg kell küldeni a vélekedést az Európai ügyekkel foglalkozó bizottságnak, 
legkésőbb szeptember 30-ig.  

Határozathozatal 

A szavazás arról szól, hogy akik az irányelvtervezetet támogatják, azok 
kézfelemeléssel ezt meg is erősítsék. (Szavazás.) 12 igen, 3 nem, 2 tartózkodás. Ezt a 
napirendi pontot lezártuk. Köszönöm szépen, főosztályvezető úr.  

Egyebek 

Áttérünk a második napirendi pontunkra. Az a javaslatom, hogy jövő hét hétfőn 9.30-
as kezdéssel tartsunk bizottsági ülést. Két napirend van, de lehet, hogy több lesz. Egyéb más 
bejelentenivaló van-e? (Nincs jelentkező.) Nem látok ilyet. A mai bizottsági ülésünket 
bezárom. Szervusztok, jó munkát!  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 16 óra 20 perc) 

 

Gúr Nándor  
 Elnök 

Jegyzőkönyvvezető: Lajtai Szilvia  


