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(Az ülés kezdetének időpontja: 8 óra 18 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

DR. HÖRCSIK RICHÁRD (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban 
ELNÖK: Jó reggelt kívánok, hölgyeim és uraim! Az Országgyűlés Európai ügyek 
bizottságának ülését megnyitom. Köszöntöm képviselőtársaimat; köszöntöm az 
Országgyűlés Hivatalának munkatársait, vendégeinket; köszöntöm a sajtó igen 
tisztelt képviselőit.  

Az első teendőnk a határozatképesség megállapítása. Az aláírt jelenléti ív 
alapján és az eseti képviseleti megbízásokkal együtt bizottságunk határozatképes. 
Képviselőtársaim a törvényi előírásnak megfelelően megkapták a napirendi pontra 
vonatkozó javaslataimat. A mai napra két napirendi pontot javasoltam megtárgyalni.  

Az egyik: a munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő 
kiküldetéséről szóló, 1996. december 16-i 96/71/EK európai parlamenti tanácsi 
irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvtervezet, ami 
EGT-vonatkozású szöveg; [COM (2016) 128; 2016/0070 (COD)]. A bizottsági 
jelentéstervezet megvitatása a téma. Valamint a második napirendi pontunk: 
nagykövetjelölt meghallgatása, amit zárt ülés keretében szeretnénk lefolytatni. 

Kérdezem képviselőtársaimat, hogy van-e valakinek kérdése a napirendi 
pontokkal kapcsolatban. (Senki sem jelentkezik.) Nem látok ilyet. Szavazásra teszem 
fel: ki az, aki támogatja a javaslatomat? (Szavazás.) A jegyzőkönyv számára is 
megállapítom, hogy bizottságunk egyhangúlag elfogadta. 

A munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő 
kiküldetéséről szóló, 1996. december 16-i 96/71/EK európai 
parlamenti tanácsi irányelv módosításáról szóló európai 
parlamenti és tanácsi irányelvtervezet (EGT-vonatkozású szöveg) 
[COM (2016) 128; 2016/0070 (COD)] (Bizottsági jelentéstervezet 
megvitatása) 

Az elnök felvezetője 

Tisztelt Bizottság! Hozzákezdünk az első napirendi pont megtárgyalásához, 
tehát a munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetéséről szóló 
tanácsi irányelvtervezet megvitatásához.  

Tisztelt Bizottság! A kiküldött munkavállalókkal kapcsolatos irányelvtervezetet 
két héttel ezelőtt már tárgyaltuk, hiszen szerepelt bizottságunk napirendjén. A 
Nemzetgazdasági Minisztérium helyettes államtitkára ismertette akkor az 
irányelvtervezet fő elemeit, és ismertette a kormány álláspontját is. Tehát a jelenlegi 
szabályozás szerint a szolgáltatásnyújtás keretében ideiglenesen kiküldött 
munkavállalót legalább a fogadóállamban érvényes minimálbér illeti meg. A 
magasabb bér fizetése egyébként nincs kizárva, a kiküldött munkavállaló javára el 
lehet térni, nyilván, ha jól megy az üzlet.  

Képviselőtársaim az irányelvtervezetnek a szubszidiaritás elvével való 
összhangját vizsgáló jelentéstervezetet megkapták a pénteki nap folyamán. Tehát 
ezzel kapcsolatban a fő kérdés az, hogy szükséges-e egy olyan új szabályozás, amely 
minimálbér helyett a fogadóállamban érvényes javadalmazás fizetését írja elő.  
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Szintén kérdés, hogy mennyiben transzparens a tervezet megfogalmazása, ez a 
fogalom, hogy: javadalmazás, és nem teremt-e jogbizonytalanságot az érdekelt felek 
számára. Mert ez szerintem is eléggé megfoghatatlan.  

Tisztelt Képviselőtársaim! Kérdezem, hogy kinek van esetleges észrevétele a 
jelentéstervezettel kapcsolatban. Úgy is mondhatnám, hogy megnyitom a vitát. (Bana 
Tibor jelentkezik.) Bana alelnök úrnak adom meg elsőként a szót. 

Hozzászólások 

BANA TIBOR (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm, elnök úr. Tisztelt 
Bizottság! Kedves Vendégeink! Csak nagyon röviden szeretnék szólni, hiszen ahogy az 
elnök úr elmondta, két héttel ezelőtt tárgyaltunk erről a tervezetről.  

Szoktam benyújtani kisebb-nagyobb módosító javaslatokat ezekhez az 
anyagokhoz, de most ezt nem tettem meg, mert úgy gondolom, hogy ez így kerek 
egész, és szeretném megköszönni a bizottság munkatársainak az alapos munkáját. Én 
úgy hiszem, hogy egy olyan javaslat került elénk, amit bizottsági véleményként 
mindannyian támogathatunk. Én is ezt fogom majd tenni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Még szeretnék három rövid gondolatot elmondani 

az irányelvvel kapcsolatban.  
Véleményünk szerint mesterségesen beavatkozik az Európai Unióban kialakult 

versenyfeltételekbe, és úgy hiszem, hogy a szolgáltatásnyújtás szabadságát 
egyértelműen korlátozza. Ezt nem lehet a munkabérköltségek kiegyenlítésével 
indokolni. Bármiféle bérnivellálás egyébként is a gazdasági fejlődés, a 
reálkonvergencia fokozatos elérése révén érhető el, nem pedig úgymond törvényi vagy 
jogalkotási úton. 

Az irányelvtervezet előzményei kapcsán még egy fontos mozzanatot szeretnék 
felidézni, nevezetesen - úgy emlékszem, hogy ez a két héttel ezelőtti vitában is előjött -
, hogy 2015 augusztusában 9 tagállam, Bulgária, a Cseh Köztársaság, Észtország, 
Magyarország, Litvánia, Lettország, Lengyelország, Szlovákia és Románia, közös 
levélben kérte Thyssen uniós biztos asszonytól a hatályos szabályozás 
felülvizsgálatának az elhalasztását, tehát nem véletlenül említettem ezeket a 
tagországokat.  

Továbbá a tagállamok aggodalmuknak adtak hangot azzal kapcsolatban is, 
hogy az ugyanazon a helyen folytatott ugyanazon munkáért egyenlő díjazás elve 
összeegyeztethetetlen lehet az egységes piaccal, mivel a tagállamok közötti 
bérszintkülönbségek a szolgáltatók versenyelőnyének egyik jogos elemét képzik.  

És végül, tisztelt képviselőtársaim, úgy hiszem, hogy nem mehetünk el szó 
nélkül amellett sem, hogy az Európai Bizottság, ellentétben a lisszaboni szerződéshez 
csatolt második jegyzőkönyvvel, egyáltalán nem indokolta meg a javaslatnak a 
szubszidiaritás elvével való összhangját; előterjesztését bizony nem előzte meg széles 
körű konzultáció, és nem vette figyelembe a tervezett intézkedés regionális és helyi 
vonatkozásait.  

Tisztelt Bizottság! Ha nincs több hozzászólás, észrevétel, akkor szeretném 
lezárni ezt a vitát. Én úgy hiszem, hogy a mai ülésünk alapján is és az elmúlt, 2 héttel 
ezelőtti ülésünk alapján is elmondhatjuk, hogy az irányelvtervezettel kapcsolatban 
számos aggály merült fel, mivel a szubszidiaritás elvével ellentétes módon kívánja a 
kiküldött munkavállalók jogállására vonatkozó rendelkezéseket módosítani.  

Az irányelvtervezet véleményem szerint hozzáadott értéket nem teremt; 
szükségessége nem indokolható. És végül, aránytalan módon korlátozza a 
szolgáltatásnyújtás szabadságát. Más problémám nincs egyébként!(Derültség.) 
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A jelentéstervezet elfogadásáról, tisztelt képviselőtársaim, a következő 
ülésünkön, tehát április 18-án, hétfőn délelőtt kell döntést hoznunk, és akkor fogunk 
szavazni a jelentést elfogadó határozati javaslat benyújtásáról is, melynek tervezetét 
képviselőtársaim a hét folyamán meg fogják kapni. Köszönjük szépen. (Dr. Józsa 
István megérkezik a bizottság ülésére.) 

Tisztelt Bizottság! Folytatjuk a második napirendi pont megtárgyalásával, de 
előtte zárt ülést rendelek el. Kérem vendégeinket, hogy akiknek nincs ehhez megfelelő 
jogosítványuk, odakint várakozzanak!  

 
 

(A nyílt ülés befejezésének időpontja:8 óra 28 perc.  
A bizottság a továbbiakban ZÁRT ülés keretében folytatta 

munkáját, amelyről külön jegyzőkönyv készült.) 
  

Dr. Hörcsik Richárd 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető:  Madarász Mária  


