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állampolgárainak valamely tagállam területén való tartózkodására és 
munkavállalására vonatkozó összevont engedélyre irányuló összevont kérelmezési 
eljárásról, valamint a harmadik országokból származó, a tagállamok területén 
legálisan tartózkodó munkavállalók közös jogairól

A delegációk mellékelten kézhez kapják az elnökségnek a fenti javaslatra vonatkozó 

szövegjavaslatát. Az elnökség a Lisszaboni Szerződés hatálybelépéséből következő új jogi keretnek, 

valamint az irányelvjavaslattal kapcsolatos legutóbbi fejleményeknek megfelelően kiigazította a 

szöveget. A február 9-i ülésen tárgyalt 7721/09 dokumentumhoz képest végrehajtott változtatásokat 

félkövér betűtípus jelzi. A preambulum – kis mértékben kiigazított formában – a 2008. decemberi 

megbeszélések eredményét tükrözi (16673/08).

A tanácsosokat a 2010. február 12-i ülésen elsősorban az irányelv 12. cikkének vizsgálatára fogják 

felkérni.
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Javaslat

Az Európai Parlament és a Tanács IRÁNYELVE
a harmadik országok állampolgárainak valamely tagállam területén való

tartózkodására és munkavállalására vonatkozó összevont engedélyre irányuló
összevont kérelmezési eljárásról,

valamint
a harmadik országokból származó, a tagállamok területén legálisan tartózkodó 

munkavállalók közös jogairól

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 79. cikke (2) 
bekezdésének a)–b) pontjára,

tekintettel a Bizottság javaslatára,
tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére,
tekintettel a Régiók Bizottsága véleményére,

a rendes jogalkotási eljárásnak megfelelően,

mivel:

(1) A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség fokozatos létrehozása 
céljából a Szerződés rendelkezik a menekültügy, a bevándorlás és a harmadik országok 
állampolgárai jogainak védelme terén elfogadandó intézkedésekről.

(2) Az Európai Tanács az 1999. október 15-én és 16-án Tamperében tartott rendkívüli ülésén 
elismerte a harmadik országok állampolgárainak beutazási és tartózkodási feltételeire 
vonatkozó nemzeti jogszabályok harmonizációjának szükségességét. Ezzel kapcsolatban 
kijelentette különösen, hogy az Európai Uniónak méltányos bánásmódot kell biztosítania a 
tagállamok területén jogszerűen tartózkodó, harmadik országbeli állampolgárokkal szemben, 
és határozottabb integrációs politikát kell alkalmaznia annak érdekében, hogy ezeket a 
személyeket az Európai Unió polgárait megillető jogokhoz hasonló jogok illessék meg, és 
hasonló kötelezettségek vonatkozzanak rájuk. Az Európai Tanács ennek megfelelően 
felkérte a Tanácsot, hogy a Bizottság javaslatai alapján rövid időn belül fogadja el a 
megfelelő jogi eszközöket. A tamperei célok megvalósításának szükségességét a 2009. 
december 10–11-én elfogadott Stockholmi Program ismét megerősítette.
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(3) Az összevont kérelmezési eljárás előírása, amelynek alapján egyetlen közigazgatási 

rendelkezés keretében a tartózkodási és a munkavállalási engedélyt is magában foglaló 

kombinált okiratot állítanak ki, várhatóan hozzájárul a tagállamokban jelenleg alkalmazandó 

szabályok egyszerűsítéséhez és teljesebb összehangolásához. Több tagállam bevezetett már 

ilyen egyszerűsített eljárásokat, melyek mind a migránsok, mind a munkaadóik 

szempontjából hatékonyabbá váltak, és a tartózkodás és munkavállalás törvényességének 

ellenőrzése is könnyebbé vált.

(4) A tagállamoknak képesnek kell lenniük arra, hogy a területükre való első beutazás 

engedélyezésére a kellő időben összevont engedélyt vagy – amennyiben az engedély 

kizárólag a saját területükre szól – vízumot bocsássanak ki.

(5) Meg kell állapítani az összevont engedély iránti kérelem elbírálására irányadó eljárási 

szabályokat. Ezen eljárásoknak – figyelemmel a tagállami közigazgatások szokásos 

munkamennyiségére – eredményesnek és működőképesnek, valamint az érintettek kellő 

jogbiztonsága érdekében átláthatónak és méltányosnak kell lenniük.

(6) Az összevont engedély iránti kérelem elutasításának feltételeit és szempontjait a nemzeti jog 

adja meg, beleértve a közösségi preferencia elvének betartására vonatkozó kötelezettséget, 

amelyet különösen a 2003. április 16-i és a 2005. április 25-i csatlakozási okmány vonatkozó 

rendelkezései fogalmaznak meg.

(7) Az összevont engedély formátumának meg kell egyeznie a harmadik országok állampolgárai 

tartózkodási engedélye egységes formátumának megállapításáról szóló 1030/2002/EK 

rendelet szerinti tartózkodási engedély harmonizált formátumával, amely lehetővé teszi, 

hogy a tagállamok információkat tüntessenek fel különösen arra vonatkozóan, hogy az adott 

személy számára engedélyezett-e a munkavállalás. A tagállamoknak – többek között a 

migráció hatékonyabb ellenőrzése érdekében – nemcsak az összevont engedélyen, hanem 

valamennyi kiállított tartózkodási engedélyen fel kell tüntetniük a munkavállalás 

engedélyezésére vonatkozó információkat, függetlenül az engedély típusától és attól, hogy 

milyen jogcímen engedélyezték a harmadik ország állampolgárának a tagállam területén 

való tartózkodását és a tagállam munkaerő-piacán való munkavállalást.
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(7a) Ezen irányelvnek az összevont engedélyre és a nem munkavállalási célra kiállított 

tartózkodási engedélyre vonatkozó rendelkezései nem akadályozzák meg a tagállamokat 

abban, hogy további okmányokat állítsanak ki, különösen a munkavállalási jogról való 

pontosabb tájékoztatás érdekében.

(7b) A tagállamok annak megállapítására vonatkozó kötelezettsége, hogy a kérelmet a harmadik 

ország állampolgára vagy a munkáltató nyújtja-e be, nem érinti azokat a szabályokat, 

amelyek mindkét félnek az eljárásba való bevonását írják elő.

(7c) Ezen irányelvnek a nem munkavállalási célra kiállított tartózkodási engedélyekre vonatkozó 

rendelkezései kizárólag ezen engedélyek formátumát szabályozzák, és nem érintik a 

tartózkodás engedélyezésének eljárásaira és az engedélyek kiadási eljárásaira vonatkozó 

nemzeti és/vagy egyéb uniós szabályokat.

(7d) Ezen irányelvnek az összevont kérelmezési eljárásra és az összevont engedélyre vonatkozó 

rendelkezései nem érintik az egységes és a hosszú távú tartózkodásra jogosító vízumokat.

(7e) A kérelemről hozott döntés meghozatalára vonatkozó határidő nem foglalhatja magában a 

szakmai képesítések elismeréséhez vagy a vízumok kiadásához szükséges időt. Ez az 

irányelv nem érinti az oklevelek elismerésének nemzeti eljárásait.

(7f) Az ezen irányelv szerinti illetékes hatóság kijelölése nem sérti más hatóságoknak és – adott 

esetben – a szociális partnereknek a kérelem elbírálásával és az arról szóló döntés 

meghozatalával kapcsolatos szerepét és feladatait.

(7g) Ezen irányelv rendelkezései nem sértik a tagállamok azon hatáskörét, hogy a harmadik 

országbeli állampolgárok munkavállalási célból való tartózkodásának engedélyezését, 

többek között az ilyen munkavállalók számát szabályozzák. Ez az irányelv nem érinti a 

tagállamok azon hatáskörét, hogy a harmadik országok állampolgárainak a nemzeti 

munkaerőpiacra való befogadását szabályozzák.
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(8) A harmadik országok azon állampolgárainak, akik érvényes úti okmány és valamely, a 
schengeni vívmányokat teljes körűen alkalmazó tagállam által kiállított összevont engedély 
birtokában vannak, legfeljebb három hónapig tartó időtartamra engedélyezni kell a 
schengeni vívmányokat teljes körűen alkalmazó tagállamok területére való beutazást és az 
azokon belüli szabad mozgást, a személyek határátlépésére irányadó szabályok közösségi 
kódexének (Schengeni határ-ellenőrzési kódex) létrehozásáról szóló, 2006. március 15-i 
562/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és a schengeni vívmányok – a Benelux 
Gazdasági Unió államai, a Németországi Szövetségi Köztársaság és a Francia Köztársaság 
kormányai között a közös határaikon történő ellenőrzések fokozatos megszüntetéséről szóló, 
1985. június 14-i Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló egyezmény (Schengeni 
Végrehajtási Egyezmény) – 21. cikke alapján.

(9) A harmadik országok állampolgárai eltérő jogokkal rendelkeznek attól függően, hogy 
melyik tagállamban dolgoznak, és milyen állampolgárságúak. A következetes bevándorlási 
politika továbbfejlesztése és a bevándorlásra vonatkozó jelenlegi uniós vívmányok 
kiegészítése érdekében meg kell határozni bizonyos jogokat, és meg kell állapítani 
különösen azt, hogy mely szakpolitikai területeken kell egyenlő bánásmódot biztosítani a 
saját állampolgárok és a harmadik országok olyan munkavállalói számára, akik jogszerűen 
tartózkodnak valamely tagállam területén, de huzamos tartózkodási engedéllyel még nem 
rendelkeznek. E rendelkezések célja, hogy az Európai Unión belül megteremtsék az egyenlő 
versenyfeltételek minimális szintjét.

(10) A harmadik országok valamennyi olyan állampolgárának, aki legálisan tartózkodik és 
dolgozik a tagállamokban, a befogadó tagállam saját állampolgáraival való egyenlő 
bánásmód formájában legalább ugyanazokat a közös jogokat kell biztosítani, függetlenül a 
tartózkodás engedélyezésének eredeti céljától vagy annak alapjától. Az ezen irányelvben 
meghatározott területeken az egyenlő bánásmódhoz való jogot nemcsak a harmadik 
országok azon állampolgárainak kell biztosítani, akiknek tartózkodását munkavállalás 
céljából engedélyezték valamely tagállamban, hanem azoknak is, akiknek tartózkodását más 
célból engedélyezték, de akiknek más uniós vagy nemzeti jogszabály alapján hozzáférést 
biztosítottak az adott tagállam munkaerőpiacához, beleértve a harmadik országokból 
származó munkavállalók azon családtagjait, akiknek tartózkodását a családegyesítési jogról 
szóló, 2003. szeptember 22-i 2003/86/EK tanácsi irányelv alapján engedélyezték valamely 
tagállam területén, a harmadik országok azon állampolgárait, akik a harmadik országok 
állampolgárai tanulmányok folytatása, diákcsere, javadalmazás nélküli gyakorlat, illetve 
önkéntes szolgálat céljából történő beutazásának feltételeiről szóló, 2004. december 13-i 
2004/114/EK tanácsi irányelv alapján jogosultak a tagállamban való tartózkodásra, valamint 
azokat a kutatókat, akik a harmadik országbeli állampolgároknak az Európai Közösség 
területén folytatott tudományos kutatás céljából való fogadására vonatkozó külön eljárásról 
szóló, 2005. október 12-i 2005/71/EK tanácsi irányelv alapján jogosultak a tagállamban való 
tartózkodásra.
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(11) Nem tartoznak ezen irányelv hatálya alá a harmadik országok azon állampolgárai, akik a 

harmadik országok huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező állampolgárainak 

jogállásáról szóló, 2003. november 25-i 2003/109/EK tanácsi irányelv alapján megszerezték 

a huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező személy jogállását, mivel jogállásuk 

kedvezőbb, és „a huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező személy EK tartózkodási 

engedélye” típusú, különleges tartózkodási engedéllyel rendelkeznek.

(12) A harmadik országok kiküldetésben lévő állampolgárai – függetlenül attól, hogy az őket 

kiküldő intézmény a tagállam vagy a harmadik ország területén található-e – nem tartoznak 

ezen irányelv hatálya alá, mivel ezek a személyek nem tekintendők a tagállam 

munkaerőpiaca részének.

(13) Nem tartoznak az irányelv hatálya alá a harmadik országok azon állampolgárai, akiknek 

idényjellegű munkavállalás céljából engedélyezték valamely tagállam területén a 

tartózkodást, mivel jogállásuk ideiglenes.

(14) Az egyes szakpolitikai területeken alkalmazott egyenlő bánásmódhoz való jogot szigorúan a 

harmadik ország állampolgárának a tagállam területén való legális tartózkodásához és a

munkaerőpiachoz való hozzáféréséhez kell kötni, amelyeket a tartózkodási és 

munkavállalási engedélyt is magában foglaló összevont engedély, illetve a más célokra 

kiállított, a munkavállalási engedéllyel kapcsolatos információkat is feltüntető tartózkodási

engedélyek igazolnak.

(15) A valamely harmadik ország állampolgára által egy másik tagállamban szerzett 

szakképesítést az uniós polgárok szakképesítésével megegyező módon kell elismerni, a 

harmadik országban szerzett képesítéseket pedig a szakmai képesítések elismeréséről szóló, 

2005. szeptember 7-i 2005/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel összhangban 

kell figyelembe venni. A harmadik országbeli munkavállalóknak biztosított azon jog, hogy 

az okleveleknek, bizonyítványoknak és egyéb szakmai képesítéseknek a vonatkozó nemzeti 

eljárásokkal összhangban történő elismerése terén egyenlő bánásmódban részesüljenek, nem 

sérti a tagállamok azon hatáskörét, hogy e harmadik országbeli munkavállalókat a 

munkaerőpiacukra beengedjék.



6273/10 kn/JA/pg 7
DG H 1 B  LIMITE HU

(16) A harmadik országból származó munkavállalóknak a szociális biztonság tekintetében 
egyenlő bánásmódban kell részesülniük. A szociális biztonság ágait a szociális biztonsági 
rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra és 
családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló, 1971. június 14-i 1408/71/EGK tanácsi 
rendelet határozza meg. Az 1408/71/EGK és az 574/72/EGK rendelet rendelkezéseinek 
valamely harmadik ország e rendelkezések által pusztán állampolgárságuk okán nem érintett 
állampolgáraira való kiterjesztéséről szóló, 2003. május 14-i 859/2003/EK tanácsi rendelet 
kiterjeszti az 1408/71/EGK rendelet rendelkezéseit azokra a harmadik országbeli 
állampolgárokra, akik jogszerűen tartózkodnak az Európai Unió területén, és azokra, 
akiknek a helyzete nem csupán egy tagállamot érint. E javaslatnak a szociális biztonság 
tekintetében való egyenlő bánásmódra vonatkozó rendelkezéseit alkalmazni kell a 
tagállamba közvetlenül valamely harmadik országból érkező személyekre is, feltéve hogy az 
érintett személy jogszerűen tartózkodik a tagállam területén, és megfelel a szóban forgó 
szociális biztonsági ellátásokra vonatkozóan a nemzeti jogszabályokban meghatározott 
feltételeknek. Ez az irányelv ugyanakkor nem ruházhatja fel a harmadik országból származó 
munkavállalókat több joggal, mint amennyiről a szociális biztonság területén már meglévő 
uniós jogszabályok rendelkeznek a harmadik országok azon állampolgárai tekintetében, 
akiknek helyzete több tagállamot is érint. Az irányelv továbbá nem biztosíthat jogokat olyan 
helyzetekkel kapcsolatban, amelyek kívül esnek az uniós jogszabályok hatályán, mint 
például a harmadik országban tartózkodó családtagok helyzete.

(16a) Az uniós jog nem korlátozza a tagállamoknak a szociális biztonsági rendszerük 
kialakítására vonatkozó hatáskörét. Uniós szintű harmonizáció hiányában az egyes 
tagállamok jogszabályai állapítják meg a szociális biztonsági ellátások nyújtásának 
feltételeit, valamint ezen ellátások összegét és folyósításuk időtartamát. Mindazonáltal 
e hatáskör gyakorlása során a tagállamoknak tiszteletben kell tartaniuk az uniós jogot.
Az ezen irányelv hatálya alá tartozó harmadik országbeli állampolgároknak meg kell 
felelniük az illetékes tagállam jogszabályaiban a szociális biztonsági rendszerhez való 
csatlakozás, illetve az ellátásra való jogosultság tekintetében megállapított 
feltételeknek.

(16b) A szociális biztonsági ellátások nyújtása a nemzeti jogban meghatározott általános 
feltételekhez köthető, mint például a munkavégzésre való készség és hivatalos jogosultság.

(16c) A harmadik országból származó munkavállalókkal szembeni egyenlő bánásmód nem terjed 
ki a szakképzés területén szociális támogatási rendszerekből finanszírozott intézkedésekre.
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(17) Mivel a javasolt intézkedés céljait, nevezetesen a harmadik országok állampolgárainak 

valamely tagállam területén történő munkavállalását szolgáló összevont engedély 

kiállítására irányuló összevont kérelmezési eljárás meghatározását, valamint a harmadik

országból származó és valamely tagállamban legálisan tartózkodó munkavállalók jogainak 

szavatolását a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani, és ezért azok az intézkedés 

terjedelme vagy hatásai miatt uniós szinten jobban megvalósíthatók, az Unió intézkedéseket 

hozhat az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikkében foglalt szubszidiaritás elvének 

megfelelően. Az említett cikkben foglalt arányosság elvének megfelelően ez az irányelv nem 

lépi túl az e célok eléréséhez szükséges mértéket.

(18) Ez az irányelv tiszteletben tartja az alapvető jogokat, és szem előtt tartja az Európai Unióról 

szóló szerződés 6. cikke által elismert és az Európai Unió Alapjogi Chartájában kifejezett 

elveket.

(19) [törölve]

(19a) A jogalkotás minőségének javításáról szóló intézményközi megállapodás 34. pontjával 

összhangban a tagállamokat ösztönzik arra, hogy – a maguk számára, illetve az Unió

érdekében – készítsék el saját táblázataikat, amelyekben a lehető legpontosabban bemutatják 

az irányelv és az azt átültető intézkedések közötti megfelelést, és hogy e táblázatokat tegyék 

közzé.

(20) Az Európai Unió működéséről szóló szerződéshez csatolt, az Egyesült Királyság és 

Írország helyzetéről szóló jegyzőkönyv 1. és 2. cikke értelmében, és az említett jegyzőkönyv 

4. cikkének sérelme nélkül, ezek a tagállamok nem vesznek részt ennek az irányelvnek az 

elfogadásában, az rájuk nézve nem kötelező és nem alkalmazandó.

(21) Az Európai Unió működéséről szóló szerződéshez csatolt, Dánia helyzetéről szóló 

jegyzőkönyv 1. és 2. cikke értelmében Dánia nem vesz részt ennek az irányelvnek az 

elfogadásában, az rá nézve nem kötelező és nem alkalmazandó,
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ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

Cél

Ezen irányelv célja a következő:

a) a harmadik országok állampolgárai számára a valamely tagállam területén munkavállalás 

céljából való tartózkodáshoz kiállított összevont engedélyre irányuló összevont 

kérelmezési eljárás meghatározása tartózkodásuk engedélyezésének egyszerűsítése és 

jogállásuk ellenőrzésének megkönnyítése érdekében;

b) közös jogok meghatározása a tagállamok területén legálisan tartózkodó, harmadik 

országokból származó munkavállalókra vonatkozóan, az adott tagállam állampolgáraival 

egyenlő bánásmód alapján.

Ez az irányelv nem érinti a tagállamok azon hatáskörét, hogy a harmadik országok 

állampolgárainak a nemzeti munkaerőpiacra való befogadását szabályozzák.

2. cikk

Fogalommeghatározások

Ezen irányelv alkalmazásában:

a) „harmadik ország állampolgára”: olyan személy, aki az Európai Unió működéséről szóló

szerződés 20. cikke (1) bekezdésének értelmében nem az Unió polgára;

b) „harmadik országból származó munkavállaló”: harmadik ország bármely olyan 

állampolgára, akinek valamely tagállam területén való tartózkodását engedélyezték, ott 

jogszerűen tartózkodik, és az adott tagállam nemzeti joga alapján és/vagy nemzeti 

gyakorlatával összhangban fizetett munkaviszony keretében munkát vállalhat;

c) „összevont engedély”: a tagállamok valamelyikének hatóságai által kiállított olyan 

tartózkodási engedély, amely feljogosítja a harmadik ország állampolgárát a területén 

munkavállalás céljából való tartózkodásra;
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d) „összevont kérelmezési eljárás”: olyan eljárás, amelynek végén – egy harmadik országbeli 

állampolgár valamely tagállam területén való tartózkodásának és munkavállalásának 

engedélyezésére irányuló egyetlen kérelem alapján – döntés születik az adott harmadik 

országbeli állampolgár összevont engedély iránti kérelme ügyében.

3. cikk

Hatály

(1) Ezt az irányelvet a következő személyekre kell alkalmazni:

a) munkavállalás céljából valamely tagállam területén való tartózkodás iránti kérelmet 

benyújtó harmadik országbeli állampolgárok,

b) harmadik országok olyan állampolgárai, akiknek tartózkodását a nemzeti vagy egyéb 

uniós szabályok alapján, nem munkavállalás céljából engedélyezték, munkát 

vállalhatnak, és az 1030/2002/EK rendelettel összhangban tartózkodási engedélyt 

állítottak ki számukra; valamint

c) harmadik országok olyan állampolgárai, akiknek tartózkodását a nemzeti vagy 

egyéb uniós szabályok alapján, munkavállalás céljából engedélyezték.

(2) Ezt az irányelvet nem kell alkalmazni a harmadik országok azon állampolgáraira,

a) akik olyan uniós polgárok családtagjai, akik az Unión belüli szabad mozgáshoz való 

jogukat gyakorolták vagy gyakorolják a 2004/38/EK irányelvvel összhangban;

b) akik családtagjaikhoz hasonlóan, állampolgárságuktól függetlenül egyrészről az 

Unió és tagállamai, másrészről harmadik országok közötti megállapodások 

értelmében az uniós polgárokéval megegyező jogokat élveznek a szabad mozgás 

tekintetében;

c) akik kiküldetésben vannak, függetlenül attól, hogy az őket kiküldő vállalkozás 

székhelye egy tagállamban vagy egy harmadik országban van-e, kiküldetésük 

időtartama alatt;
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d) akik a kereskedelmi és befektetési területen tevékenykedő természetes személyek 
egyes kategóriáinak beutazását és ideiglenes tartózkodását megkönnyítő nemzetközi 
megállapodásokban foglalt kötelezettségvállalások alapján utaznak be egy 
tagállamba;

e) akiknek valamely tagállam területén való tartózkodását idénymunkásként vagy au 
pair-ként engedélyezték vagy akik ez irányú kérelmet nyújtottak be;

f) akik engedéllyel tartózkodnak valamely tagállamban ideiglenes védelem alapján, 
vagy engedélyért folyamodtak az ilyen alapon történő ott-tartózkodásra, és 
jogállásukról még nem született határozat;

g) akik a 2004/83/EK irányelv alapján nemzetközi védelemben részesülnek vagy akik 
az említett irányelv alapján nemzetközi védelemért folyamodtak, és akiknek a 
kérelmével kapcsolatban még nem született végső határozat;

h) akik a tagállam nemzeti jogával, nemzetközi kötelezettségeivel vagy gyakorlatával 
összhangban védelemben részesülnek vagy akik a tagállam nemzeti jogával, 
nemzetközi kötelezettségeivel vagy gyakorlatával összhangban védelemért 
folyamodtak, és akiknek a kérelmével kapcsolatban még nem született végső 
határozat;

i) akik a 2003/109/EK irányelvvel összhangban huzamos közösségi tartózkodási 
engedéllyel rendelkező személyek;

j) akiknek a kiutasítását ténybeli vagy jogi indokok alapján felfüggesztették;

k) akik önfoglalkoztatóként kérték valamely tagállam területén való tartózkodásuk 
engedélyezését, illetve önfoglalkoztatóként engedélyezték tartózkodásukat;

l) akik tengerészként kérték tartózkodásuk engedélyezését vagy tengerészként 
engedélyezték tartózkodásukat, hogy valamely tagállamban lajstromozott / 
valamely tagállam lobogója alatt hajózó hajó fedélzetén bármely minőségben
alkalmazásban álljanak vagy ott munkát végezzenek.

(3) A tagállamok határozhatnak úgy, hogy ezen irányelv 4–10. cikke nem alkalmazandó a 
harmadik országok olyan állampolgáraira, akik valamely tagállam területén hat hónapot 
meg nem haladó ideig érvényes munkavállalási engedélyt kaptak, valamint harmadik 
országok olyan állampolgáraira, akiknek tartózkodását tanulmányok folytatása céljából 
engedélyezték.
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(4) Ezen irányelv 4–10. cikkének rendelkezései nem alkalmazandók a harmadik országok 
olyan állampolgáraira, akiknek a munkavállalása vízum alapján engedélyezett.

4. cikk
Összevont kérelmezési eljárás

(1) Az összevont engedély iránti kérelmet összevont kérelmezési eljárás keretében kell 
benyújtani. A tagállamok meghatározzák, hogy a harmadik ország állampolgárának vagy a 
munkáltatójának kell-e benyújtania az összevont engedély iránti kérelmet. A tagállamok 
dönthetnek úgy, hogy akár a harmadik ország állampolgárától, akár annak munkáltatójától 
elfogadják a kérelmet.

(2) A tagállamok megvizsgálják a kérelmet, és amennyiben a kérelmező megfelel a nemzeti 
jogban meghatározott feltételeknek, határozatot fogadnak el az összevont engedély 
megadásáról, módosításáról vagy megújításáról. Az összevont engedély megadásáról, 
módosításáról vagy megújításáról szóló határozat egyetlen közigazgatási rendelkezés 
keretében kiállított olyan kombinált okirat, amely magában foglalja mind a tartózkodási, 
mind a munkavállalási engedélyt.

(3) A tagállamok dönthetnek úgy, hogy a kérelmet vagy akkor vizsgálják meg, amikor az 
érintett harmadik országbeli állampolgár lakóhelye azon tagállam területén kívül található, 
ahová befogadását kéri, vagy pedig akkor, amikor már jogszerűen az adott tagállam 
területén tartózkodik, amennyiben a nemzeti jog így rendelkezik.

(4) Az összevont engedélyezési eljárás nem érinti az első beutazáshoz esetlegesen szükséges 
vízumeljárást.

(5) A tagállamok az előírt feltételek teljesülése esetén összevont engedélyt állítanak ki a 
tartózkodás engedélyezését kérelmező harmadik országbeli állampolgárok számára, 
valamint azon, már befogadott harmadik országbeli állampolgárok számára, akik a nemzeti 
végrehajtási rendelkezések hatálybalépését követően tartózkodási engedélyük megújítását 
vagy módosítását kérik.

5. cikk
Illetékes hatóság

(1) A tagállamok kijelölik a kérelem fogadására és az összevont engedély kiállítására illetékes 
hatóságot.
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(2) Az illetékes hatóság a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb a kérelem benyújtásától 

számított négy hónapon belül határozatot fogad el a hiánytalan kérelemről.

Az első albekezdésben említett határidő a kérelem elbírálásának összetettségére való 

tekintettel meghosszabbítható.

Annak következményeit, ha nem születik határozat az e rendelkezésben előírt időszak 

végéig, az érintett tagállam nemzeti joga határozza meg.

(3) Az illetékes hatóság a vonatkozó nemzeti jogszabályokban előírt értesítési eljárással 

összhangban írásban értesíti a kérelmezőt a határozatáról.

(4) Amennyiben a kérelem alátámasztására megadott információk vagy dokumentumok nem 

megfelelőek, úgy az illetékes hatóság tájékoztatja a kérelmezőt arról, hogy milyen további 

információkra vagy dokumentumokra van szükség, és ésszerű határidőt állapít meg ezek 

benyújtására. A (2) bekezdésben említett határidőt fel kell függeszteni addig, amíg a 

hatóságok meg nem kapják a további kért információkat, illetve dokumentumokat.

Amennyiben a további információkat vagy dokumentumokat nem nyújtják be a határidőn 

belül, akkor a kérelem elutasítható.

6. cikk

Összevont engedély

(1) A tagállamok az összevont engedélyt az 1030/2002/EK rendeletben meghatározott 

egységes formátumban állítják ki, és a munkavállalás engedélyezésére vonatkozó 

információkat az említett rendelet melléklete a) pontjának 7.5.–9. alpontjával összhangban 

tüntetik fel.

A tagállamok az összevont engedélyt kiegészítő további dokumentumot is kiállíthatnak, 

amely a munkavállalási jogra és feltételekre a konkrét esetben vonatkozó valamennyi 

lényeges információt tartalmazza, és azt felülvizsgálhatják, amikor az összevont engedély 

birtokosának munkaerő-piaci helyzetében változás áll be.

(2) Az összevont engedély kiállításakor a tagállamok nem állítanak ki semmiféle további, a 

munkaerőpiachoz való hozzáférést igazoló engedélyt.
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7. cikk

Nem munkavállalási célra kiállított tartózkodási engedély

(1) Az 1030/2002/EK rendelet szerinti tartózkodási engedélyek kiállításakor a tagállamok az 

engedély típusától függetlenül minden esetben feltüntetik a munkavállalás engedélyezésére 

vonatkozó információkat. A tagállamok a tartózkodási engedélyt kiegészítő további 

dokumentumot is kiállíthatnak, amely a munkavállalási jogra és feltételekre a konkrét 

esetben vonatkozó valamennyi lényeges információt tartalmazza, és azt felülvizsgálhatják, 

amikor a tartózkodási engedély birtokosának munkaerő-piaci helyzetében változás áll be.

(2) Az 1030/2002/EK rendelet szerinti tartózkodási engedélyek kiállításakor a tagállamok nem 

állítanak ki semmiféle további, a munkaerőpiachoz való hozzáférést igazoló engedélyt.

8. cikk

Eljárási garanciák

(1) Az összevont engedély iránti kérelem elutasításáról, az összevont engedély megadásának, 

módosításának vagy megújításának elutasításáról vagy az összevont engedély 

visszavonásáról a nemzeti vagy uniós jogban meghatározott szempontok alapján hozott 

határozat indoklását a határozatról szóló írásos értesítésben közölni kell.

A kérelem elutasításáról, az összevont engedély megadásának, módosításának vagy 

megújításának elutasításáról vagy az összevont engedély visszavonásáról hozott határozattal 

szemben az érintett tagállamban a nemzeti joggal összhangban jogorvoslattal lehet élni. Az 

írásos értesítésben meg kell jelölni a rendelkezésre álló lehetséges jogorvoslati eljárásokat és 

az eljárások megindítására előírt határidőt.

(2) A kérelmeket a munkavállalási célból befogadásukat kérelmező, harmadik országbeli 

állampolgárok nagy száma esetén el lehet utasítani, és nem kell feldolgozni.
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9. cikk

Tájékoztatás

A tagállamok kérésre megfelelő tájékoztatást nyújtanak a harmadik országok állampolgárainak 

vagy jövőbeli munkáltatójuknak a kérelem hiánytalan benyújtásához szükséges dokumentumokról.

10. cikk

Díjak

A tagállamok a kérelmezőkkel szemben díjat számíthatnak fel. Az esetlegesen felszámított díjakat a 

kérelmek ezen irányelv szerinti feldolgozására fordítják. Ezen esetekben a díjak nagysága alapulhat 

a ténylegesen nyújtott szolgáltatás elvén.

11. cikk

Az összevont engedélyből következő jogok

A nemzeti jog alapján kiállított összevont engedély az érvényességi ideje alatt legalább a 

következőkre jogosítja fel a birtokosát:

a) az összevont engedélyt kiállító tagállam területére történő beutazás és az ott-tartózkodás, 

feltéve hogy a tulajdonos a nemzeti joggal összhangban megállapított valamennyi 

befogadási követelménynek megfelel;

b) az összevont engedélyt kiállító tagállam teljes területére való szabad belépés, a nemzeti 

jogban meghatározott korlátok között;

c) a nemzeti joggal összhangban az összevont engedély alapján engedélyezett, meghatározott 

tevékenység gyakorlása;

d) tájékoztatás az ezen irányelv és/vagy a nemzeti jog által az engedély kapcsán az illetőre 

ruházott jogokról.
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12. cikk

Az egyenlő bánásmódhoz való jog

(1) A 3. cikk (1) bekezdésének b) és c) pontjában említett, harmadik országból származó 

munkavállalók a következők tekintetében egyenlő bánásmódban részesülnek a lakóhelyük 

szerinti tagállam állampolgáraival:

a) munkafeltételek, beleértve a fizetést és az elbocsátást, valamint a munkahelyi 

egészségvédelmet és biztonságot;

b) egyesülési és társulási szabadság, valamint a munkavállalókat vagy munkaadókat 

képviselő szervezet tagságába történő belépés szabadsága, illetve bármely olyan 

szervezetben való tagság szabadsága, amelynek tagjai egy bizonyos foglalkozást 

űznek, beleértve az ilyen szervezetek által nyújtott előnyöket is, a közrendre és a 

közbiztonságra vonatkozó nemzeti rendelkezések sérelme nélkül;

c) oktatás és szakképzés;

d) oklevelek, bizonyítványok és más szakmai képesítések elismerése a vonatkozó 

nemzeti eljárásokkal összhangban;

e) a nemzeti jognak a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó 

munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról 

szóló, 1971. június 14-i 1408/71/EGK tanácsi rendeletben meghatározott szociális 

biztonsági ágakra vonatkozó rendelkezései. Az 1408/71/EGK és az 574/72/EGK 

rendelet rendelkezéseinek valamely harmadik ország e rendelkezések által pusztán 

állampolgárságuk okán nem érintett állampolgáraira való kiterjesztéséről szóló, 

2003. május 14-i 859/2003/EK tanácsi rendelet mellékletében foglalt különleges 

rendelkezéseket értelemszerűen kell alkalmazni;

f) az árukhoz és szolgáltatásokhoz, valamint a nyilvánosság számára elérhető árukkal 

és szolgáltatásokkal való ellátottsághoz, többek között a lakásszerzési eljárásokhoz 

való hozzáférés a nemzeti jog előírásainak megfelelően. Ez a bekezdés nem sérti az 

uniós és nemzeti jog szerinti szerződéskötés szabadságát;
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g) a munkaügyi hivatalok által biztosított tanácsadás.

(2) A tagállamok a következő módon korlátozhatják az állampolgáraikkal való egyenlő 

bánásmódot:

a) az oktatáshoz és képzéshez való hozzáférés céljából megkövetelhetik a megfelelő 

szintű nyelvtudás igazolását. Az egyetemi oktatáshoz és a középfokú végzettségre 

épülő oktatáshoz vagy a szakképzéshez való hozzáférés a nemzeti jogszabályok 

szerint meghatározott előfeltételekhez – többek között tandíj megfizetéséhez –

köthető;

b) az (1) bekezdés c) pontja alapján a tanulmányi és megélhetési juttatások és hitelek, 

vagy a közép- és felsőfokú oktatás és szakképzés céljára nyújtott egyéb juttatások és 

hitelek tekintetében;

c) az (1) bekezdés c) pontja alapján a harmadik országokból származó olyan 

munkavállalók tekintetében, akiknek tartózkodását a 2004/114/EK tanácsi 

irányelvvel összhangban engedélyezték;

d) az (1) bekezdés f) pontja alapján a lakhatás tekintetében;

e) az (1) bekezdés c) és f) pontja szerinti jogok megadását a harmadik országokból 

származó azon munkavállalókra korlátozhatják, akik alkalmazásban állnak;

f) az olyan személyek részére nyújtott munkanélküli ellátások kivételével, akik 

ellátásának alapja az adott tagállamban korábban meglévő munkaviszony, az (1) 

bekezdés e) pontja szerinti jogok megadását a harmadik országokból származó azon 

személyekre korlátozhatják, akik alkalmazásban állnak;

g) az (1) bekezdés g) pontja szerinti jogok megadását a harmadik országok azon 

állampolgáraira korlátozhatják, akik korlátozás nélkül vállalhatnak munkát.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott, egyenlő bánásmódhoz való jog nem érinti a tagállamok 

azon jogát, hogy az ezen irányelv értelmében kiállított tartózkodási engedélyt, a nem 

munkavállalási célból kiállított tartózkodási engedélyt vagy vízumot visszavonják, vagy 

megújítását elutasítsák.
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(4) A kétoldalú megállapodások sérelme nélkül, […] a harmadik országból származó és 

harmadik országba költöző munkavállalók vagy az ilyen munkavállalók harmadik 

országban élő túlélő hozzátartozói, akik a munkavállaló utáni jogokat élveznek, a 

nyugdíjkorhatár elérése, rokkantság vagy halál esetén a munkavállaló korábbi 

munkaviszonyán alapuló és a 883/2004/EK tanácsi rendelet 3. cikkében meghatározott 

jogszabályok szerint megszerzett kötelező nyugdíjban részesülnek az érintett tagállam 

harmadik országba költöző állampolgáraira vonatkozókkal azonos feltételek mellett és 

mértékben.

13. cikk

Kedvezőbb rendelkezések

(1) Ez az irányelv nem érinti az alábbiak kedvezőbb rendelkezéseit:

a) az uniós jogszabályok, beleértve az egyrészről az Unió vagy az Unió és tagállamai, 

másrészről egy vagy több harmadik ország közötti kétoldalú vagy többoldalú 

megállapodásokat;

b) az egy vagy több tagállam és egy vagy több harmadik ország között létrejött két-

vagy többoldalú megállapodások.

(2) Ez az irányelv nem érinti a tagállamok arra vonatkozó jogát, hogy az irányelv hatálya alá 

tartozó személyekre nézve kedvezőbb rendelkezéseket fogadjanak el, illetve tartsanak 

fenn.

14. cikk

A nyilvánosság tájékoztatása

Valamennyi tagállam rendszeresen frissített információkat bocsát a nyilvánosság rendelkezésére a 

harmadik országok állampolgárainak a területére munkavállalási céllal történő beutazására és ott-

tartózkodására vonatkozó feltételekkel kapcsolatban. 
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15. cikk

Jelentéstétel

(1) A Bizottság rendszeres időközönként, és első ízben a 16. cikkben meghatározott időponttól 

számított legfeljebb három éven belül jelentést készít az Európai Parlamentnek és a 

Tanácsnak ezen irányelvnek a tagállamokban történő alkalmazására vonatkozóan, és 

amennyiben szükségesnek ítéli, javaslatot tesz az esetleges módosításokra.

(2) A tagállamok évente, első alkalommal legkésőbb [egy évvel ezen irányelv átültetésének 

időpontját követően] július 1-jén megküldik a Bizottságnak – a migrációra és a nemzetközi 

védelemre vonatkozó közösségi statisztikákról szóló 862/2007/EK európai parlamenti és 

tanácsi rendelettel összhangban – a harmadik országok azon állampolgárainak számára 

vonatkozó statisztikákat, akik részére az előző naptári évben összevont engedélyt állítottak 

ki.

16. cikk

Átültetés

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási 

rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb 

{három évvel a hatálybalépést követően} megfeleljenek. E rendelkezések szövegét 

haladéktalanul eljuttatják a Bizottsághoz.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket az intézkedéseket, azokban hivatkozni kell erre az 

irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A 

hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2) A tagállamok megküldik a Bizottságnak nemzeti joguk azon főbb rendelkezéseinek 

szövegét, amelyeket az ezen irányelv által érintett területen fogadnak el.



6273/10 kn/JA/pg 20
DG H 1 B  LIMITE HU

17. cikk

Hatálybalépés

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép 

hatályba.

18. cikk

Címzettek

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben,

a Tanács részéről

az elnök
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MELLÉKLET

A TANÁCS JEGYZŐKÖNYVÉBEN RÖGZÍTENDŐ NYILATKOZATOK

A TANÁCS NYILATKOZATA

A Tanács emlékeztet arra, hogy a munkaerő-migrációval kapcsolatos politikákat, ezen irányelvet is 

beleértve, a közösségi vívmányok és az uniós preferencia teljes mértékű tiszteletben tartása mellett 

kell végrehajtani, amint azt a tagállamokat kötelező, 2003. április 16-i és a 2005. április 25-i 

csatlakozási okmány vonatkozó rendelkezései különösen előírják. A tagállamokból származó azon 

migráns munkavállalókra, akikre vonatkoznak a munkavállalók szabad mozgásával kapcsolatos 

átmeneti intézkedések, továbbá a más tagállam területén legálisan tartózkodó és munkát vállaló 

családtagjaikra ezért nem vonatkozhatnak szigorúbb korlátozások, mint a harmadik országoknak az 

adott tagállamban tartózkodó és munkát vállaló és az ezen irányelv által biztosított jogokat élvező 

állampolgáraira.

________________


