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RÖVID INDOKOLÁS

Az Európai Uniónak strukturális szinten szüksége van az idényjellegű munkavállalókra, 
nemcsak az Unió előtt álló demográfiai kihívások és a népesség elöregedése miatt – ez a 
helyzet a jövőben valószínűleg még rosszabb lesz – hanem azért is, mert e téren jelentős 
munkaerőhiány tapasztalható. 

A harmadik országbeli állampolgárok idényjellegű munkavállalás céljából való belépésének 
és tartózkodásának feltételeiről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló 
javaslat leszögezi a közös, uniós, belépési és tartózkodási követelményeket, akárcsak a 
harmadik országbeli idényjellegű munkavállalók jogait. 

A javasolt irányelvvel kapcsolatban e vélemény előadója a nemek esélyegyenlőségének 
általános érvényesítésével foglalkozik, egyrészt örömmel fogadva a körkörös migráció 
ösztönzését, másrészt komoly aggályainak adva hangot sok idényjellegű munkavállaló –
különösen a nők – kényes helyzete miatt.

Noha nehéz pontos statisztikákat összeállítani, világos, hogy a migráns népesség jelentős 
része nőkből áll, amit teljes mértékben figyelembe kell venni a külön az idényjellegű 
foglalkoztatástól függő migrációs hullámok hatékony kezelése érdekében.

Számos országban a nők különösen védtelenek a szegénység következtében, amelyet még a 
megfelelő biztosítások, a jóléti ellátás, a szaktudás (képzettség) és a pénzügyi erőforrások 
hiánya is tetőz, valamint nincsenek kellően tájékoztatva jogaikról. Továbbá szembe kell 
nézniük a nemi, faji és vallási előítéletekkel és sztereotípiákkal, illetve a hátrányos 
megkülönböztetés más formáival. Ezek és az ezekkel összefüggő gondok még inkább 
megnehezítik az idénymunkásként foglalkoztatott nők életét, különösen, ha más felelősségeik 
is vannak, mint például kiskorú gyermekek gondozása.

Női idénymunkásokat gyakran foglalkoztatnak mezőgazdasági munkákra az ültetési/vetési és 
betakarítási időszakban, illetve az idegenforgalomban a szabadságok idején. Ugyanakkor sok 
esetben az idényjellegű munkavállalási szerződésben elő nem írt, további feladatokkal is 
megbízzák őket, többek között háztartási munkával, illetve idős vagy fogyatékkal élő 
személyek vagy gyermekek gondozásával. A javadalmazás vagy az idényjellegű 
foglalkoztatás szabályai és feltételei tekintetében fennálló egyenlőtlenségek nem maradhatnak 
fenn a végtelenségig az idényjellegű munkavállalók, mint specifikus kategória iránti változó 
kereslet, a külön nekik szánt ösztönző intézkedések és garanciák, valamint az előttük álló 
kihívások következtében. E véleményben külön meg kell említeni a munkavállalók számára 
nyújtott szálláshelyeken lakó gyermekek védelmének szükségességét, akárcsak azt, hogy a 
gyermeket váró, gyermekágyas vagy szoptató munkavállalók tekintetében teljes mértékben 
biztosítani kell az egészségügyi és biztonsági követelményeknek való abszolút megfelelést.

Az idénymunkásként foglalkoztatott nőknek tisztában kell lenniük jogaikkal, idényjellegű 
munkavállalási szerződésük feltételeivel, valamint azon feladatok természetével, amelyekre 
felkérhetik őket, hogy ne legyenek kötelesek háztartási alkalmazottként vagy gondozóként 
hosszabb ideig dolgozni, mint ameddig szándékoznak, és ne kényszeríthessék őket 
csempészetre és/vagy prostitúcióra. Az idényjellegű munkát vállaló nők gyakran még 
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kényesebb helyzetben vannak, mivel nem ismerik a panasztételi lehetőségeket, vagy 
vonakodnak ezekkel élni, attól való félelmükben, hogy ez hátrányosan érinti majd a jövőbeni 
munkavállalási kilátásaikat. 

Ezért világosan meg kell fogalmazni az idénymunkások jogait és kötelességeit a gazdaság 
azon ágazataiban, amelyek megfelelnek az idényjellegű foglalkoztatás követelményeinek, az 
önkényes vagy megengedhetetlen munkafeltételek, illetve kizsákmányolás megelőzése 
érdekében. Az idényjellegű munkavállalók számára létre kell hozni a jogi védelem 
biztonságos rendszerét is, amellyel összehangolt intézkedések, illetve rendszeres ellenőrzés 
járna együtt a hatóságok részéről, annak érdekében, hogy az elfogadható fizetés, elszállásolás 
és higiénia tekintetében megállapítsák a kötelező minimumstandardot. 

A belépési és tartózkodási feltételek releváns részleteinek, a munkavállalók jogaira vonatkozó 
átfogó információnak és minden szükséges dokumentációnak az idényjellegű munkavállalók 
nyelvén kell rendelkezésre állnia, és gondoskodni kell tolmácsolási szolgáltatásról is, hogy az 
írástudatlan munkavállalók, különösen a nők, minden lehetséges segítséget megkapjanak 
jogaik teljes megértéséhez, és könnyebben jogorvoslatot kérhessenek e jogok megsértése, 
rossz bánásmód, szexuális vagy más jellegű kizsákmányolás esetén.

E véleménynek azt is hangsúlyoznia kell, hogy minden erőfeszítést meg kell tenni az 
idényjellegű munkavállaló nők helyzetének erősítésére oktatás/szakképzés és külön az ő 
szükségleteikhez igazított támogató programok révén. A megfelelő eszköz használata, a 
bevált gyakorlatok uniós tagállamok közötti cseréje, valamint a harmadik országbeli 
szakszervezetek és egyéb szervezetek összehangolt fellépésre révén elérhető a munkavállalók 
tudásának és képességeinek folyamatos és módszeres javítása, a fokozottabb mobilitás és az 
Európai Unió, a harmadik országok és maguk az idényjellegű munkavállalók javát szolgáló, 
jobb körkörös migráció. A cél egyrészt a tagállamok termelékenységének, 
versenyképességének és gazdasági fejlődésének javítása a szociálisabb Európára törekvő 
Európa 2020 stratégia célkitűzéseinek hatékony előmozdítása/megvalósítása érdekében, 
másrészt pedig védelem nyújtása a harmadik országok idényjellegű munkára foglalkoztatott 
polgárai számára.

Ezen túlmenően e véleménynek hangsúlyoznia kell, hogy a nemzeti költségvetések 
összeállítása és végrehajtása során érvényesíteni kell a nemek szempontját, egyrészt a 
rendelkezésre álló, elégséges finanszírozás szavatolása érdekében, másrészt pedig, hogy 
megfelelően követni és értékelni lehessen a megcélzott programok és az állandó, illetve 
idényjellegű munkavállalók jogainak védelmét valamint a társadalmi kohézió erősítését 
ösztönző intézkedések hatékonyságát.

Az idényjellegű migráció szülte problémák és kihívások leküzdésére alkalmas politikák 
beindításának legésszerűbb alapját az idényjellegű migrációra vonatkozó, a nőkkel 
kapcsolatos statisztikai adatok szisztematikus gyűjtése képezi.

MÓDOSÍTÁSOK

A Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság felhívja az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi 
Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele a következő javaslatokat:
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Módosítás 1

Irányelvre irányuló javaslat
6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) Ez az irányelv segít visszaszorítani az 
illegális bevándorlást, a törvénytelen 
foglakoztatást és a feketegazdaságot, 
amelyek állandósítják és ösztönzik a 
gengszterséget és a szervezett bűnözési 
hálózatokat, amelyek áldozatai általában 
érzékeny helyzetben lévő nők és 
gyermekek. 

Or. el

Módosítás 2

Irányelvre irányuló javaslat
6 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6b) Ennek az irányelvnek figyelembe kell 
vennie azt, hogy az ENSZ, az OECD, az 
ILO (Nemzetközi Munkaügyi Szervezet) 
és más szervezetek jelentései szerint az 
EU-ba évről évre belépő idénymunkások 
jelentős százalékát a szegénység, 
írástudatlanság és alacsony életszínvonal 
által sújtott harmadik országokból 
származó nők teszik ki.

Or. el

Módosítás 3

Irányelvre irányuló javaslat
6 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6c) Ennek az irányelvnek figyelembe kell 
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vennie azon akadályokat is, amelyek 
általában az idénymunkás nők –
különösen a kiskorú gyermekeket nevelők 
– előtt állnak, akiknek az idegen 
országhoz és a számukra ismeretlen 
munkakörülményekhez alkalmazkodás 
nehézségei mellett szembe kell nézniük a 
nemen, fajon, bőrszínen és valláson 
alapuló előítéletekkel és sztereotípiákkal, 
illetve a hátrányos megkülönböztetés más 
formáival.

Or. el

Módosítás 4

Irányelvre irányuló javaslat
16 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16a) Az idénymunkásoknak ismerniük 
kell jogaikat, és tudatában kell lenniük 
annak, hogy munkavállalásuk pusztán
idényjellegű lehet, különösen ami azokat 
a nőket illeti, akiket gyakran az 
idényjellegű munkaszerződésben elő nem 
írt, további feladatokkal, többek között 
háztartási munkával, illetve idős vagy 
fogyatékkal élő személyek, vagy 
gyermekek gondozásával is megbíznak, 
vagy akár például prostitúcióval járó 
szolgáltatásokra is kényszerítenek.

Or. el

Módosítás 5

Irányelvre irányuló javaslat
19 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19a) A hatóságoknak rendszeresen 



PA\840068HU.doc 7/12 PE452.884v01-00

HU

ellenőrizniük kell az elszállásolás 
megfelelőségét, akárcsak az 
idénymunkások életkörülményeit és 
higiéniai ellátottságát, különösen ami a 
gyermekek által is lakott szálláshelyeket 
illeti. Az ellenőrzést végző hatóságokat fel 
kell arra hatalmazni, hogy 
szabálytalanságok felmerülése esetén 
ajánlásokat tegyenek a munkáltatók 
számára és bírságot rójanak ki a 
szabálysértőkre.

Or. el

Módosítás 6

Irányelvre irányuló javaslat
23 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23a) Az idénymunkások gyakran lesznek 
mindenféle munkáltatói kizsákmányolás 
(szexuális kizsákmányolás, járulékos 
feladatok végrehajtásának kötelezettsége, 
kimerítő túlórák, elfogadhatatlan 
munkakörülmények vagy egyenlőtlen 
bérezés) áldozatai. Ezért biztosítani kell az 
állam, a helyi hatóság és a szakszervezetek 
vagy más, érintett szervezetek között a 
szoros és kölcsönös kommunikációt a 
mind férfi, mind nő idénymunkások 
helyzetének erősítését, képzését és 
támogatását szolgáló megfelelő 
programok kialakítását illető 
együttműködés céljára.

Or. el
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Módosítás 7

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) igazolás, hogy a munkavállaló átesett 
az orvosi vizsgálatokon, nem szenved 
fertőző betegségben és egészségi állapota 
jó;

Or. el

Módosítás 8

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok elutasíthatják a kérelmet 
abban az esetben is, ha a munkáltatóval 
szemben korábban nem bejelentett munka 
és/vagy illegális foglalkoztatás miatt 
nemzeti jogszabályok alapján szankciókat 
érvényesítettek. 

(3) A tagállamok elutasíthatják a kérelmet 
abban az esetben is, ha a munkáltatóval 
szemben korábban nem bejelentett munka 
és/vagy illegális foglalkoztatás és/vagy 
zaklatás, kegyetlen bánásmód vagy a 
munkavállalók kizsákmányolása miatt 
nemzeti jogszabályok alapján szankciókat 
érvényesítettek.

Or. el

Módosítás 9

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket annak érdekében, hogy 
tájékoztatást biztosítsanak a belépés és 
tartózkodás feltételeiről, ideértve az összes 
olyan jogosultságot és dokumentumot, 
amelyek a tagállamok területén 

(8) A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket annak érdekében, hogy 
tájékoztatást biztosítsanak a belépés és 
tartózkodás feltételeiről, ideértve az összes 
olyan jogosultságot és dokumentumot, 
amelyek a tagállamok területén 
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idénymunkásként történő tartózkodás és 
munkavégzés iránti kérelemhez 
szükségesek.

idénymunkásként történő tartózkodás és 
munkavégzés iránti kérelemhez 
szükségesek. Ezt a tájékoztatást lényegre 
törő módon, bármilyen iskolai végzettségű 
személy által érthetően kell nyújtani.

Or. el

Módosítás 10

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) A tagállamok előírják az 
idénymunkások munkáltatói számára, hogy 
bizonyítékot szolgáltassanak arról, hogy az 
idénymunkásnak megfelelő lakhatási 
körülményeket biztosító szállása lesz. Ha 
az idénymunkásoknak bérleti díjat kell 
fizetni e szállásért, annak díja nem lehet 
túlzó a javadalmazáshoz képest.

(14) A tagállamok előírják az 
idénymunkások munkáltatói számára, hogy 
bizonyítékot szolgáltassanak arról, hogy az 
idénymunkásnak megfelelő lakhatási 
körülményeket biztosító szállása lesz, 
továbbá a tagállamok kineveznek egy, az 
alábbiakért felelős tisztviselőt vagy 
osztályt:
i. rendszeres ellenőrzések az elszállásolás 
és életkörülmények színvonalára 
vonatkozóan
ii. ajánlások készítése a munkáltató 
számára és
iii. az ajánlásokat tiszteletben nem tartó 
munkáltatók megbírságolása. .
Ha az idénymunkásoknak bérleti díjat kell 
fizetni e szállásért, annak díja nem lehet 
túlzó a javadalmazáshoz képest.

Or. el

Módosítás 11

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) jog arra, hogy a munkavállaló 
büntetés nélkül visszautasíthasson 
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járulékos feladatokat (ez például az arra 
irányuló kísérletekre vonatkozik, hogy az 
idénymunkás nőt háztartási munkával, 
illetve idős vagy fogyatékkal élő személyek 
vagy gyermekek gondozásával is 
megbízzák, vagy prostitúcióra 
kényszerítsék, az idényjellegű 
munkaszerződés feltételeit tiszteletben 
nem tartva).

Or. el

Módosítás 12

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) a befogadó tagállam jogszabályaiban, 
szabályaiban vagy közigazgatási 
rendelkezéseiben és/vagy általánosan 
alkalmazandónak nyilvánított kollektív 
szerződésében rögzített, idénymunkára 
alkalmazandó előírások szerinti 
munkafeltételek, beleértve a fizetést és az 
elbocsátást, valamint a munkahelyi 
egészséget és biztonságot.

(1) a befogadó tagállam jogszabályaiban, 
szabályaiban vagy közigazgatási 
rendelkezéseiben és/vagy általánosan 
alkalmazandónak nyilvánított kollektív 
szerződésében rögzített, idénymunkára 
alkalmazandó előírások szerinti 
munkafeltételek, beleértve a fizetést és az 
elbocsátást, valamint a munkahelyi 
egészséget és biztonságot, nemi alapú 
hátrányos megkülönböztetés nélkül, a 
gyermeket váró, gyermekágyas, vagy 
szoptató idényjellegű munkavállalók 
tekintetében teljes mértékben tiszteletben 
tartva az egészségügyi és biztonsági 
előírásokat. 

Or. el

Módosítás 13

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy azon A tagállamok biztosítják, hogy azon 
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harmadik felek, akinek jogos érdeke ezen 
irányelvnek való megfelelés biztosítása a 
vonatkozó nemzeti jogszabályaikban 
megállapított kritériumoknak megfelelően, 
részt vehessenek a harmadik országbeli 
idénymunkás nevében vagy érdekében 
eljárva, e személy jóváhagyásával ezen 
irányelv végrehajtása céljából bármilyen 
közigazgatási és polgári jogi eljárásban.

harmadik felek, akinek jogos érdeke ezen 
irányelvnek való megfelelés biztosítása a 
vonatkozó nemzeti jogszabályaikban 
megállapított kritériumoknak megfelelően, 
részt vehessenek a harmadik országbeli 
idénymunkás nevében vagy érdekében 
eljárva, e személy jóváhagyásával ezen 
irányelv végrehajtása céljából bármilyen 
közigazgatási és polgári jogi eljárásban. A 
tagállamok tájékoztatják az idényjellegű 
munkavállalókat a panasztételi 
mechanizmusok létezéséről, ezáltal 
könnyű hozzáférést biztosítva a 
panasztevők számára a jogaik megsértése, 
rossz bánásmód vagy zaklatás miatti 
jogorvoslathoz.

Or. el

Módosítás 14

Irányelvre irányuló javaslat
18 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Társadalmi integrációt célzó programok a 
fogadó országokban
A tagállamok gyorsított programokat 
indítanak és intézkedéseket hoznak az 
idénymunkás nők és férfiak 
tájékoztatásának és a fogadó ország 
nyelvének elemi szintű elsajátítása 
segítésének hatékony eszközeként. Az 
idénymunkások számára át kell adni a 
munkakörülményeikre vonatkozó jogi 
tudnivalókat és az azon európai 
társadalom kultúrájára, hagyományaira 
és szokásaira vonatkozó alapismereteket, 
amelyben élni és dolgozni fognak, a 
sokféleség kölcsönös tiszteletben 
tartásának, és ennél fogva a könnyebb 
alkalmazkodás, illetve a kölcsönös 
előnyökkel járó szocializáció 
biztosításának, valamint ez EU 2020 
stratégiai célkitűzések elérésének 
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érdekében.

Or. el


