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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 08 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 bizottsága 
ülését megnyitom. Köszöntöm képviselőtársaimat, az Országgyűlés Hivatalának 
munkatársait, a sajtó képviselőit.  

Első teendőnk a határozatképesség megállapítása. Megállapítom, hogy az aláírt 
jelenléti ív és az eseti képviseleti megbízások alapján bizottságunk határozatképes.  

Képviselőtársaim a törvényi előírásnak megfelelően múlt hét végén megkapták 
a napirendi ponti javaslataimat. Tervezett napirendi pontjaink a következők. Az első 
tájékoztató a munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetéséről 
szóló 96/71/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv 
kapcsán az Európai Unió Bírósága előtt indított keresetről. Az előterjesztők: Takács 
Szabolcs Ferenc, Bóka János és Fehér Miklós. Amíg Takács Szabolcs államtitkár úr 
nem érkezik meg, Molnár Balázs igazgató úr helyettesíti. A második napirendi 
pontunk: egyeztetési eljárás, az Európai Parlament és a Tanács irányelve az emberi 
fogyasztásra szánt víz minőségéről. Az előterjesztő Nagy Szilárd helyettes államtitkár 
úr és Weingartner Balázs államtitkár úr. A harmadik napirendi pont: egyeztetési 
eljárás, az Európai Parlament és a Tanács irányelve egyes műanyagtermékek 
környezetre gyakorolt hatásának csökkentéséről. Az előterjesztő szintén Weingartner 
Balázs államtitkár úr. A negyedik: egyeztetési eljárás, az Európai Parlament és a Tanács 
rendelete az Európai Munkaügyi Hatóság létrehozásáról. Itt tájékoztatót hallgatunk 
meg az aktuális helyzetről. Az előterjesztő Marczinkó Zoltán, a Pénzügyminisztérium 
helyettes államtitkára. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy a napirendi pontokkal 
kapcsolatban valakinek van-e kérdése, véleménye. (Senki sem jelentkezik.) Nem látok 
ilyen jelzést.  

Szavazásra teszem fel, ki az, aki támogatja a napirendi pontok megtárgyalását. 
Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) A jegyzőkönyv számára is jelzem, hogy bizottságunk 
egyhangúlag elfogadta a napirendet. 

Az elnök napirend előtti tájékoztatója 

Tisztelt Bizottság! Engedjék meg, hogy napirend előtt tájékoztassam 
képviselőtársaimat arról, hogy a múlt héten Fenyvesi képviselőtársunk Brüsszelben 
járt az Európai Parlamentben, parlamentközi konferenciákon vett részt és az európai 
szemeszter, valamint az Európa jövője témakörében is felszólalt. Köszönjük szépen a 
munkáját.  

Tájékoztató a munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében 
történő kiküldetéséről szóló 96/71/EK irányelv módosításáról szóló 
(EU) 2018/957 európai parlamenti és tanácsi irányelv kapcsán az 
Európai Unió Bírósága előtt indított keresetről  

Most hozzákezdünk az első napirendi pont megtárgyalásához: tájékoztató a 
munkavállalók szolgáltatok nyújtása keretében történő kiküldetéséről szóló 96/71/EK 
irányelv módosításáról szóló (EU) 2018/957 európai parlamenti és tanácsi irányelv 
kapcsán az Európai Unió Bírósága előtt indított keresetről. Ahogy említettem, három 
előterjesztője van a napirendi pontnak. 



6 

Az elnök felvezetője 

Tisztelt Bizottság! A kiküldött munkavállalók ügyét már több mint két éve 
szorosan nyomon követi bizottságunk. 2016 tavaszán ez volt az a témakör, amelyben 
az Országgyűlés - bizottságunk javaslatára - a szubszidiaritás elvének sérelmét 
állapította meg. A javaslat minimálbér helyett átlagbért ír elő, korlátozva ezzel a 
szolgáltatásnyújtás szabadságát. S azt se felejtsük el, hogy erről a javaslatról született a 
lisszaboni szerződés történetében a legtöbb indokolt vélemény, de a sárga lapos eljárás 
ellenére az Európai Bizottság fenntartotta eredeti javaslatát. Két év után született meg 
az irányelv, amely nem csökkentette úgymond az aggályainkat, és a kormány nagyon 
helyesen minden tőle telhetőt megtesz annak megsemmisítése érdekében.  

Először, amíg az első előterjesztő, Takács államtitkár úr nem érkezik meg, 
Molnár Balázs igazgató úrnak adom meg a szót, azután Bóka államtitkár úrnak, akit 
először üdvözölhetek az Országgyűlés legfontosabb bizottságában. Tessék parancsolni, 
igazgató úr! 

Dr. Molnár Balázs tájékoztatója 

DR. MOLNÁR BALÁZS európai igazgató (Miniszterelnökség): Köszönöm a szót, 
elnök úr. Államtitkár úr miniszterelnök úrral készíti éppen elő azt EiT ülését a 
nagybizottságot követően, ezért engem kért meg, hogy vezessem föl a postinggal, a 
munkavállalók kiküldetésével kapcsolatos legújabb fejleményeket. Ahogy ön is 
említette, elnök úr, az Európai ügyek bizottsága előtt jól ismert ez a kérdés, meg is 
szeretnénk köszönni, hogy a kormányzati álláspontot minden lehetséges fórumon 
támogatták, legyen az a COSAC-ülés, vagy legyen az az EU parlamentjei uniós ügyekkel 
foglalkozó bizottságainak konferenciája például a V4-körben, amire Sárospatakon 
került sor. 

Ahogy ön is említette, a 2016 májusában indított sárga lapos eljárással sikerült 
megakadályozni, hogy a 2016. első félévi holland elnökség a Tanácsban gyors politikai 
megállapodást érjen el, sajnos azt láttuk, hogy a Bizottság, hiába a rekord magas - 14 
parlamenti kamara 11 tagállamból - sárga lapos obstrukció, mégis változtatás nélkül 
fenntartotta a javaslatát.  

A 2017 májusában közzétett mobilitási csomagnak köszönhettük azt, hogy a 
közúti közlekedési szektor kezelésére kiterjesztett kiküldetési vitát több mint két évig 
el tudtuk húzni. Egyedülállónak tartom a kiküldetési vita során képviselt magyar 
álláspont egységességét, nemcsak a kormányzat és az Országgyűlés, hanem a magyar 
munkáltatói és munkavállalói érdekképviseletek is mindvégig támogatták a kormány 
erőfeszítéseit. Ezzel jelentős előnyt élveztünk még akár V4-es partnereinkkel szemben 
is. A közúti közlekedési szektor szabályozása kérdésében is folyamatosan egyeztetünk 
a hazai iparággal, amelynek jelenleg is élvezzük a támogatását.  

A kiküldetésről folytatott, elvakult vitából több elszomorító tanulságot is le kell 
azonban vonnunk. Az Európai Bizottság mindvégig azt bizonyította, hogy nem a 
szerződések őre, nem az alapszabadságok védelmezője, hanem inkább egy 
politikaformáló intézmény. Emiatt történhetett meg az is, hogy a sárga lapos eljárás 
megindításakor az aggályok figyelembevétele nélkül, azonnal visszautasította a javaslat 
módosításának a lehetőségét a brüsszeli testület. 

A jövőre nézve az egyik legnagyobb tanulság, hogy a Tanácson belüli blokkoló 
kisebbséget szinte lehetetlen összekovácsolni, illetve megtartani. A kiküldetési vitában 
a trilógusok eredményeként született kompromisszumos javaslat idén márciusban úgy 
került megerősítésre a Tanácsban, hogy azt 11 tagállam ellenezte. Ez sem volt elég 
annak blokkolásához. A kiélezett vitákban nem a minden tagállam számára 
elfogadható kompromisszumra törekvés - ahogy ezt mi is tettük -, hanem a minősített 
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többség mindenáron való elérése volt a döntéshozatal bevett módszere. Rendszerszintű 
hibát jelez, hogy megtörténhetett egy alapszabadság korlátozása révén az Unió 
versenyképességét visszavető, protekcionista jogszabály elfogadása. A régiónk számára 
még a Bizottság eredeti javasához képest is hátrányosabb az irányelv és végső soron 
mindkét tagállami érdekcsoport, így az egész Unió számára hátrányos lesz. A 
szolgáltatások árának növekedését az európai fogyasztók fogják végső soron 
megfizetni.  

A legmagasabb politikai szinten zajló vita eredményeként született jogszabályt 
végül csak hazánk és Lengyelország ellenezte. Mi ketten támadtuk meg önállóan az 
irányelvet az Európai Bíróságon, azonban több tagállam, Horvátország, Lettország, 
Litvánia tartózkodás, illetve nyilatkozattétel - az előzőeken túl Csehország, Szlovákia 
és Portugália is tett nyilatkozatot - útján fejezte ki nemtetszését. A 2017 októberéig 
fennállt V4-egység sajnos kormányzati részről megbomlott, ezért üdvözöltük, hogy a 
V4-parlamentek gazdasági bizottságai egységes álláspontot tudtak kialakítani az idén 
februári ülésükön az elfogadott következtetéseikben.  

Az elvakult politikai vita után nyílt meg a lehetőség a kérdés jogi útra terelésére. 
A kormány egyedüli eszköze az Európai Bíróság előtti megtámadás maradt. A 
következetesen képviselt álláspont nyomán azért indítottuk el a megsemmisítési 
eljárást, mert csak így védhetjük meg a szolgáltatásnyújtás szabadságát az uniós jog 
alapján véleményünk szerint nem igazolható korlátozása ellen.  

A kiküldetési vita szerves része, hogy a rendkívül mobil természetű közúti 
közlekedési szektorra alkalmazható-e a kiküldetés. Ezen a területen áll fenn a legfőbb 
magyar gazdasági érdek, mivel ez a terület a magyar GDP 6,5 százalékáért felelős, és 
körülbelül 120 ezer magyar munkahely van a szabályozások okán veszélyben. (Dunai 
Mónika elhagyja az üléstermet.) 

A vita során mindvégig azt az álláspontot képviseltük, hogy csomagban kellett 
volna dönteni a kiküldetési irányelv módosításáról és a közlekedési szektorra 
vonatkozó speciális szabályokról. A jelenleg is kiélezett tárgyalás alatt álló közlekedési 
szabályok tárgyalása során folytatódik a jól bevált szalámipolitika. Ezt a szektort már 
az Európai Bíróságra benyújtott keresetünkben is külön védjük. A kiküldetési vita 
azonban nemcsak a közlekedési szektor helyzete miatt nem tekinthető lezártnak. Az 
Európai Bizottság az új protekcionista kiküldetési szabályok foganatosítására 
törekszik. Ennek egyik eszköze a 2019-ben felállítani tervezett európai munkaügyi 
hatóság, az ELA lenne. A javaslat tekintetében különösen aggodalomra ad okot, hogy a 
hatóság hatásköre a nemzetközi közúti szállítási ágazatot is érintené. A téma kiemelt 
jellegére tekintettel egyeztetési eljárást kezdeményeztünk az Országgyűlés illetékes 
bizottságaival, hiszen fontos, hogy az Országgyűlés is figyelemmel kísérje a hatóság 
létrehozására irányuló javaslatot. Köszönjük ebben is a támogatásukat. Biztatom 
továbbá a tisztelt Európai ügyek bizottságát, hogy a mobilitási csomag, benne a 
speciális kiküldetési szabályok tekintetében - a 2017 decemberében az Európai 
Bizottság politikai párbeszéd keretében megküldött véleményéhez hasonlóan - a 
munkaügyi hatóság esetében is éljenek ezzel a lehetőséggel. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Kérdezem államtitkár urat. Tessék parancsolni! 

Dr. Bóka János kiegészítése 

DR. BÓKA JÁNOS államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Köszönöm. Tisztelt 
Elnök Úr! Tisztelt Képviselők! Köszönöm, hogy részt vehetek az Európai ügyek 
bizottsága ülésén első alkalommal. Szeptember 1-jétől vettem át az Igazságügyi 
Minisztériumban az európai uniós és nemzetközi igazságügyi együttműködésért felelős 
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államtitkári pozíciót, és megerősíthetem, hogy az én szemszögemből az Európai ügyek 
bizottsága valóban az Országgyűlés egyik legfontosabb bizottsága. 

Az igazgató úr által kifejtett politikai állásfoglalást, illetve tényeket szeretném 
jogi oldalról kiegészíteni. Mi úgy látjuk, hogy az irányelv nemcsak politikailag 
elfogadhatatlan, hanem jogi szempontból is kifejezetten aggályos. Ezt először 
szeretném egy kicsit tágabb kontextusba helyezni.  

Gyakran halljuk azt, hogy az Európai Unió nem egyszerűen egy egységes belső 
piac, hanem annál lényegesen több, egyfajta politikai közösség. Ezzel kapcsolatban a 
vélemények természetesen megoszlanak, de ahhoz, hogy az Európai Unió egy egységes 
belső piacnál több politikai közösség legyen, ahhoz semmiképpen sem lehet kevesebb 
annál, márpedig ennek az irányelvnek az elsődleges célja egyértelműen a kiküldetés 
jogintézményének az ellehetetlenítése, ami végső soron a szolgáltatásnyújtás 
szabadságának az érvényesülését is szabotálja. Ez azért különösen aggodalomra ad 
okot, mert a belső piaci alapszabadságoknak a másodlagos uniós jogi aktusokkal 
történő nem igazolható korlátozása, nemcsak a szolgáltatásnyújtás szabadságának 
korlátozásához, hanem végső soron a belső piac egészének a széteséséhez vezethet.  

A magyar kormány az irányelv megsemmisítésére irányuló keresetében egyrészt 
az irányelv egészének a megsemmisítését indítványozza elsősorban; másodsorban, 
amennyiben az Európai Unió Bírósága ezt az indítványt nem találná megalapozottnak, 
a megtámadott irányelv egyes részeinek a megsemmisítését kéri. 

A magyar kormány öt alapvető jogi érvet fejt ki a keresetében. Elsősorban azt 
állítjuk, hogy az irányelv nem megfelelő jogalapon került elfogadásra. A megjelölt 
jogalap az Európai Unió működéséről szóló szerződés 53. és 62. cikke, ami a 
szolgáltatásnyújtás szabadságára irányul, de az irányelv célkitűzésének, illetve 
tartalmának vizsgálata alapján azt látjuk, hogy ez kizárólag, de megengedően is 
elsősorban a munkavállalók védelmére irányul. Ennek megfelelően az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés egy másik cikke, a 153. cikke alapján kellett volna a 
jogalkotási eljárást lefolytatni.  

Azt is állítjuk, hogy a megtámadott irányelv ellentétes az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 153. cikkének (5) bekezdésével, amely kizárja az uniós 
jogalkotási hatáskört a munkaviszonyra vonatkozó díjazás szabályozása tekintetében, 
márpedig ez az irányelv-módosítás kifejezetten a díjazás tekintetében állapít meg 
szabályokat. Úgy látjuk, hogy ez egyúttal hatáskörrel való visszaélést is megvalósít, 
mert amennyiben az Európai Unió az EUMSZ megfelelő cikkének a jogalapjára 
hivatkozva fogadta volna el ezt az irányelvet, akkor ilyen vonatkozásban szabályozást 
az nem tartalmazhatott volna. 

Azt is állítjuk harmadik jogalapként, hogy az irányelv-módosítás ellentétes az 
EUMSZ, az Európai Unió működéséről szóló szerződés szolgáltatásnyújtás 
szabadságára vonatkozó cikkelyével, mert olyan rendelkezéseket tartalmaz, amelyek 
nem szükségesek és nem arányosak az elérni kívánt céllal, illetve hátrányosan 
megkülönböztetőek azért, mert különböző jogi helyzetben lévő gazdasági szereplőket 
egységes megítélés alá vonnak, illetve egységes jogi helyzetben lévő szereplőket 
különböző megítélés alá vonnak. E tekintetben hivatkozunk arra is, hogy a 
megtámadott irányelv a közlekedésre vonatkozó előírásaival sérti a szolgáltatásnyújtás 
szabadságára vonatkozó rendelkezéseket, mert az EUMSZ 58. cikk (1) bekezdése 
szerint, idézem, a közlekedés területén a szolgáltatásnyújtás szabadságára a 
közlekedésre vonatkozó cím rendelkezései lennének az irányadók.  

Azt is állítjuk negyedrészt, hogy a megtámadott irányelv kizárja a 
szolgáltatásnyújtás szabadságának érvényesülését a sztrájkjog és a tagállami 
munkaügyi kapcsolatrendszerek keretébe tartozó egyéb lépések, valamint a kollektív 
szerződésekkel kapcsolatos tárgyalásokhoz, azok megkötéséhez és érvényesítéséhez, 
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vagy a kollektív fellépéshez való jog gyakorlása kapcsán. Ez magyarra lefordítva azt 
jelenti, hogy az irányelv gyakorlatilag kizárja a kiküldő vállalkozások 
szolgáltatásnyújtás szabadságából adódó jogainak érvényesülését a szakszervezetek 
kollektív fellépésével szemben.  

Ötödrészt a magyar kormány azt állítja, hogy a megtámadott irányelv ellentétes 
a jogbiztonság és a normavilágosság elvével. Ezt három területen látjuk megvalósulni. 
Egyrészt az irányelv olyan rendelkezéseket tartalmaz, amelyek ellentétesek a 
szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról szóló Róma I. rendelettel. Azt is 
állítjuk, hogy a tartós kiküldetés esetén a 12, illetve a 18 hónapos összeszámítási 
követelmény ellentétes az egyéni munkavállalók védelmére vonatkozó rendelkezések 
szellemével. És azt is állítjuk, hogy a díjazás fogalmának meghatározatlansága, az 
értelmezésével kapcsolatos bizonytalanságok miatt ez az irányelv-módosítás sérti a 
jogbiztonság és a normavilágosság elvét.  

A megtámadási, megsemmisítési eljárás menete a következőkben úgy fog 
alakulni, hogy először az Európai Unió Bírósága előtti eljárás írásbeli szakaszát fogják 
lefolytatni. Ennek a hosszát körülbelül egy évre becsüljük. Ez a beavatkozások számától 
és a beavatkozások jellegétől is függhet. Ezt követően kerül sor az eljárás szóbeli 
szakaszára.  

Mi úgy számolunk, hogy a megsemmisítési eljárásnak körülbelül 1,5 év alatt le 
kell zajlania. Ez lehetővé teszi azt, hogy az Európai Unió Bírósága az irányelv 
megsemmisítését még azelőtt kimondja, hogy a tagállamok az irányelvből adódó 
jogalkotási kötelezettségeiknek eleget kell hogy tegyenek. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Képviselőtársaim! A vitát megnyitom. 

Akinek kérdése, véleménye van? (Jelzésre.) Bana alelnök úré a szó. 

Kérdések, hozzászólások 

BANA TIBOR (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Tisztelt 
Államtitkár Úr! Igazgató Úr! Tisztelt Bizottság! Köszönöm szépen a részletes 
beszámolót.  

Egyetlen kérdésem lenne, amire igazgató úr is utalt, hogy a szalámitaktika 
minden esetben beindul ilyenkor. Tehát a sárga lapos eljárást kezdeményező 
tagállamok vonatkozásában mi most a helyzet? Mindenki kitart-e a korábbi álláspontja 
mellett? Ki milyen erőteljesen képviseli ezt? Esetleg lehet-e arra számítani, hogy ebben 
a vonatkozásban még más is Magyarország mellett foglal állást, és lehet-e egy ilyen 
fellépésre számítani, vagy inkább a másik tűnik valószínűbbnek, hogy még azok közül 
sem mindenki fogja tartani a korábbi álláspontot, akik adott esetben akár egy ilyen 
kezdeményezéshez, mint a sárga lapos eljárás is, csatlakoztak tagállami kamarai 
szinten? Tehát arra irányulna a kérdésem, hogy valamilyen mozgás azóta történt-e a 
tagállami álláspontokat illetően? Esetleg milyen egyeztetéseket folytattak annak 
érdekében, hogy hatékonyabban tudja képviselni a kormány az álláspontját ebben a 
kérdésben? Köszönöm szépen. (Tessely Zoltán megérkezik a bizottság ülésére.) 

 
ELNÖK: Kérdezem, van-e még kérdés. (Nincs ilyen jelzés.) Nem látok ilyet.  
Tisztelt Államtitkár Úr! Igazgató Úr! Én nagyon szomorú történetnek tartom 

ezt, amiről most a napirendi pontunk szól, tudniillik számomra a nyáron elfogadott 
kiküldetési irányelv egy rendkívül rossz üzenet. Ugyanis azt is mondhatnám, hogy egy 
olyan Európát szimbolizál, amelyben a szabályokat csak azért módosítják, hogy az 
újabb tagállamok hátrányt szenvedjenek.  

Tudom azt, hogy ezt kimondani eléggé sarkos, de megint csak egy szakadék kezd 
kialakulni a régi és az új tagállamok között. Ez pontosan olyan jellegű, mint például a 
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családi ellátások tagállami indexálása, amivel sokat foglalkozott bizottságunk, mert 
gyakorlatilag mesterségesen beavatkozik a 2004 után megindult gazdasági felzárkózási 
és mobilitási folyamatokba. Szeretném itt megköszönni a magyar kormány kiállását 
ebben az ügyben is. 

Tisztelt Bizottság! Ha több kérdés nincs, visszaadom a szót az igazgató úrnak, 
illetve az államtitkár úrnak. Tessék parancsolni! 

Dr. Molnár Balázs válasza 

DR. MOLNÁR BALÁZS helyettes államtitkár (Miniszterelnökség): Köszönöm, 
elnök úr. Én talán kezdeném a Tanácsbeli vita kapcsán kialakult támogató, illetve 
ellenző csoportokkal, és utána magával a perrel kapcsolatban pedig államtitkár úr el 
tudja mondani, hogy kiket kerestünk meg és milyen visszajelzéseket kaptunk a 
mellettünk való beavatkozás kapcsán. Ez két, egymástól elváló folyamat. 

A Tanácsban október 23-án, egy kellően tragikus napon, került sor a szavazásra 
a tavalyi évben. Ott 14 tagállam koordinálását végezte el az akkori magyar V4-elnökség, 
és látszott, hogy egy kétkörös-háromkörös szövegezés során a második körben, amikor 
Spanyolország elhagyta ezt a 14-es országcsoportot, a lisszaboni szerződés óta 
érvényben lévő szavazási szabályok érvényében már nem volt meg a blokkoló 
kisebbség. Innentől kezdve taktikai szavazást láthattunk számos tagállam részéről, 
többek között Csehország és Szlovákia is ugyan egyetértett a szakmai érvekkel, nem 
módosított volna azokon, végül megszavazta a jogszabályt arra hivatkozván, hogy 
úgyse tudnánk azt megállítani. Itt Lengyelországgal együtt szavaztuk le, illetve a baltiak 
és a horvátok voltak, akik tartózkodtak, Írország és az Egyesült Királyság is ekkor még 
tartózkodott.  

Amikor a trilógust kellett jóváhagyni a Tanácsban, akkor még kevesebben tették 
ugyanezt, végül Lengyelország és Magyarország magára maradt az ellenzésre. 
Hangsúlyozom ismét, hogy eredményszempontból valójában nem volt már ennek 
jelentősége. Arra mindenképpen számíthatunk, hogy számos beavatkozás lesz mindkét 
oldalon, de ezt az államtitkár úr tudja elmondani. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tessék parancsolni, államtitkár úr! 

Dr. Bóka János válasza 

DR. BÓKA JÁNOS államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Köszönöm. Tisztelt 
Elnök Úr! A keresetlevél előkészítése során is kiterjedt konzultációkat folytattunk az 
állandó képviseletek, illetve az Európai Unió Bírósága előtti ügynökök szintjén azokkal 
a tagállamokkal, amelyek az irányelv-módosítást nem szavazták meg, azaz nemmel 
szavaztak vagy tartózkodtak a szavazás során. Jogilag nem lenne kizárt az, hogy az 
irányelv-módosítást olyan tagállamok is megtámadják az Európai Unió Bírósága előtt, 
akik azt egyébként a Tanácsban megszavazták, de ez legalábbis nem bevett gyakorlat, 
ezért a mi egyeztető tevékenységünk is azokra a tagállamokra korlátozódott, amelyek 
ezt nem szavazták meg.  

Lengyelország esetében kezdettől fogva látszott az, hogy mind Magyarország, 
mind Lengyelország tekintetében nagyon erős a politikai szándék az irányelv 
megtámadására, a koordináció során az tűnt a legjobb megoldásnak, hogy mind 
Magyarország, mind Lengyelország külön keresetet nyújt be az Európai Unió Bírósága 
előtt, ezeknek a kereseteknek a tartalma harmonizált, azaz nem egymást gyengítő, 
hanem erősítő fellépésről van szó.  

A keresetre adott választ követően nyílik meg a beavatkozás lehetősége. Mi a 
beavatkozás tekintetében folyamatosan kapcsolatban vagyunk a még fennmaradó nem 
támogató tagállamokkal, ez Lettországot, Litvániát és Horvátországot jelenti. Nagyon 
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jó esély van arra, hogy Magyarország érdekében ezek közül a tagállamok közül akár 
több is beavatkozik. Természetesen számítunk arra, hogy a másik oldalon is lesznek 
beavatkozók. A beavatkozások száma és minősége még az eljárás időtartamát 
befolyásolja. Természetesen azoknak a tagállamoknak, amelyektől remélünk 
beavatkozást a mi oldalunkon, mindazt a technikai és jogi információt, illetve 
segítséget megadjuk, ami őket a beavatkozás irányába orientálja a jövőben. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Reméljük, hogy még a bizottságunk ezzel a 

kérdéssel foglalkozni fog. Visszavárjuk majd államtitkár urat, illetve igazgató urat. 
Köszönjük szépen.  

Egyeztetési eljárás - Az Európai Parlament és a Tanács irányelve az 
emberi fogyasztásra szánt víz minőségéről (átdolgozás) [COM (2017) 
753; 2017/0332 (COD)]  
(Tájékoztató az aktuális helyzetről) 

Folytatjuk bizottsági ülésünket a 2. napirendi pont megtárgyalásával: 
egyeztetési eljárás - az Európai Parlament és a Tanács irányelve az emberi fogyasztásra 
szánt víz minőségéről. Tisztelt Bizottság! Köszöntöm a napirendi pont előterjesztőit, 
dr. Nagy Szilárd helyettes államtitkár urat az Emberi Erőforrások Minisztériumából, 
és Weingartner Balázs államtitkár urat az Innovációs és Technológiai Minisztérium 
részéről. Mindkettőjüket köszöntöm az Országgyűlés legfontosabb bizottságában. 
Remélhetőleg még többször fogunk találkozni. De köszöntöm úgy is mint szűkebb 
pátriámból származó államtitkárokat. Isten hozta, Budapesten!  

Tisztelt Bizottság! Az Európai ügyek bizottsága július 3-án indította meg az 
egyeztetési eljárást, amelyben a Fenntartható fejlődés bizottsága kijelölt bizottságként 
készít véleményt. A javaslat a polgárokat közvetlenül érintő vízminőségi és 
közegészségügyi kérdésekkel is foglalkozik, és egyfajta választ is jelent a „Right2Water” 
polgári kezdeményezésre. Először helyettes államtitkár úrnak adom meg a szót, aztán 
pedig államtitkár úrnak. Tessék parancsolni! 

Dr. Nagy Szilárd tájékoztatója 

DR. NAGY SZILÁRD helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások 
Minisztériuma): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Köszönöm szépen a személyre 
szabott köszöntést. Nekem a szűzbeszédem akkor ez most itt a legfontosabb bizottság 
előtt, úgyhogy nagyon szépen köszönöm a lehetőséget. 

A 2000-ben elfogadott ivóvízirányelv uniós szintű felülvizsgálata éppen 
időszerű. Ezt indokolja a bekövetkezett tudományos és jogfejlődés is. Ha 
általánosságban beszélnénk a kérdéskörről, azt gondoljuk, hogy Magyarország 
állampolgárai és Magyarország kormánya is egyetért azzal, hogy az ivóvízirányelv 
elfogadása óta eltelt, jelentős időre tekintettel éppen időszerű ez. A kormány célja, hogy 
a javaslattal célzott közegészségügyi és ivóvízbiztonsági szempontok hatékonyan 
érvényre juttathatóak legyenek, és általánosságban támogatjuk is a javaslattal elérni 
kívánt célkitűzéseket.  

Több ponton vannak aggályaink is, ezeket majd megfogalmazom, ha odaérek. 
Várakozásaink szerint ez egy komoly kihívás lesz a tanácsi és európai parlamenti 
szempontok összehangolása és a döntéshozatal későbbi szakában. A javaslat kiterjeszti 
a kockázatalapú szemléletet a teljes vízellátórendszerre, és ez előrelépést is jelent a 
korábbi egységes monitorozáshoz képest, továbbá a vízbázistól a fogyasztói csapig 
ívelő, integrált kockázatértékelés és -kezelés magasabb szintű egészségvédelmet is 
biztosíthat. Hazánkban ez nem újdonság, ez egy bevett gyakorlat, és ezt alkalmazzák is.  
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A szemlélet gyakorlati megvalósítása által a mintavételi programok 
összehangolhatók a vízellátórendszer egészén, és kellően rugalmasan alakíthatók 
lesznek majd, ami hatékonyabbá és biztonságosabbá teheti az ivóvízellátást, így ez nagy 
valószínűséggel támogatható.  

A javaslat bővíti a vizsgálandó paramétereket, és szigorít is néhány határértéket. 
Azok a vizsgálandó paraméterek, amelyek baktériumok, clostridium perfringens, 
szomatikus kolifágok, kemikáliák, haloecetsav, klorid-, klorátvegyületek, úgy 
gondoljuk, hogy teljesen indokoltak. A szigorító intézkedésekkel kapcsolatban majd 
megfogalmazok egy különvéleményt.  

Önmagában ez egy támogatható gondolat, ugyanakkor fontos, hogy a 
vízellátórendszerekben a mérlegelés nélküli vizsgálati kötelezettség helyett a konkrétan 
vizsgálandó paraméterek körének meghatározása a nyersvíz forrása alapján 
történhessen meg. Ez is az előző ponthoz kapcsolódik, mintegy a kockázatalapú 
szemlélethez. 

A javaslat megerősíti továbbá az egészséges ivóvízhez való jogot, a 
tagállamoknak előírja az egészséges ivóvízhez való hozzáférés biztosításának 
szükségességét, különös tekintettel a sérülékeny és marginalizált csoportok számára. 
Általános irányelv, amivel teljességgel egyetértünk.  

A javaslat ösztönzi az ivóvízzel kapcsolatos lakossági tájékoztatás erősítését, 
hiszen a csapvíz iránti bizalom növelése is indokolt. A palackozott vizek fogyasztásának 
visszaszorítása a körforgásos gazdaság megvalósulását segíti, a lakossági tájékoztatási 
kötelezettséget olyan területekre célszerű kiterjeszteni, amelyeket a fogyasztó felelősen 
befolyásolni tud a környezete és egészsége védelme, illetve a költségcsökkentés 
érdekében.  

A javaslat a jelenlegi 9. cikk törlésével megszüntetné a derogáció lehetőségét a 
tagállamok számára a paraméterek teljesítése tekintetében, hiszen előállhat olyan 
speciális helyzet, előre nem látott esemény, ami derogációt indokolhat. Ezt mi 
aggályosnak tartjuk. Magyarország számára szerintünk kiemelt jelentőségű, hogy 
fennmaradjon a derogáció lehetősége a tagállamok számára a paraméterek teljesítése 
tekintetében.  

Egyedi adottságok teszik ezt indokolttá Magyarország és valószínűleg más 
tagállamok tekintetében is. A 10. cikk törlésével a vízzel érintkező anyagokra vonatkozó 
szabályozásnál az építési termékekre vonatkozó előírásokat a tagállami szabványok 
helyett az Európai Szabványügyi Bizottság határozná meg. A vízzel érintkező anyagok 
kapcsán a minimum higiéniai követelményeket is magába foglaló követelmények 
meghatározása fontos, de ezekbe a folyamatokba megítélésünk szerint a tagállamokat 
is be kell vonni, szintén emiatt aggályosnak tartjuk.  

A javaslat az Európai Bizottságnak engedi át azt a kompetenciát, hogy 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus keretében határozhassa meg egyes mellékletek 
tartalmát. Ennek megfelelően az Európai Bizottság tervezetének határértékkel 
kapcsolatos döntései jelenleg is mutatnak jelentős következetlenségeket. Úgy 
gondoljuk, hogy nem tudjuk ezt így támogatni.  

A javaslat szigorítja az ólom-határértéket. Ez egészségügyi szempontból ugyan 
kívánatos vagy annak mondható, azonban Magyarország számára a határérték 10 éves 
átmeneti idő végére való megfelelése kérdéses. Jelenleg nincs is pontos adat arról, hogy 
Magyarországon mekkora területet érint ez a kérdés. Erre vonatkozóan egyébként az 
Országos Közegészségügyi Intézetben indultak felmérések, 2020 végére eredményei is 
lesznek. Ennek a többletköltsége szintén egy kifejezetten jelentős összeg volna, és az 
egyértelmű egészségnyereség nehezen mérhető, amit ez a rendkívül szigorú 
ólomhatárérték hozhatna.  
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Az új paraméterek monitoringkötelezettségének valamennyi vízellátórendszerre 
való bevezetését sem tudjuk maradéktalanul támogatni, ez felesleges többletterhet 
jelent a szolgáltatóknak. Ez inkább csak ott indokolt, ahol az elvégzett 
kockázatértékelés már megmutatja, hogy ott probléma van. Ezeket a véleményeket 
fogalmaztuk meg a tervezettel kapcsolatosan. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Átadom a szót államtitkár úrnak. 

Weingartner Balázs kiegészítése 

WEINGARTNER BALÁZS államtitkár (Innovációs és Technológiai 
Minisztérium): Köszönöm szépen, és külön köszönöm elnök úrnak a szintén személyre 
szabott köszöntést. 

Azt gondolom, helyettes államtitkár úr eléggé bőségesen elmondta a tagállami 
álláspontot a tervezettel kapcsolatban. Talán a legfontosabb, ami a tárcánkat érinti, az 
az, pontosan ahogy a helyettes államtitkár úr észrevételéből is kijön, hogy nagyon 
fontos feladat a kormány számára, hogy egy olyan hosszú távú tervezési stratégiát 
tegyen le az ivóvíz tekintetében, amelyben azokat a jelenleg rendelkezésünkre álló 
uniós fejlesztési forrásokat mindenképpen hatékonyan használjuk fel, amelyek még 
most rendelkezésünkre állnak, és az új ciklusban is a lehető leghatékonyabban tudunk 
felkészülni arra, már egy kicsit látva ezeket az uniós terveket és irányelveket, hogy a 
jelenleg előttünk álló célkitűzéseket és akár a következő lépcsőt is megfelelően 
teljesítsük. Ezen mi dolgozunk.  

Ennek megfelelően most a rendelkezésünkre álló Környezet és Energia Operatív 
Programon belül már olyan tárcajavaslatokat fogunk megfogalmazni heteken belül a 
kormányzat számára, amely a megmaradó forrásoknak az ilyen ivóvízminőség-javító 
célok allokálására történik. Azt gondoljuk, hogy a jövő év közepére pedig szeretnénk 
egy stratégiát is letenni, amely ezt az irányt tovább emeli és segíti. Úgyhogy mindenben 
támogatjuk az Emberi Erőforrások Minisztériumának az állásponttal kapcsolatos 
véleményét.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megnyitom a vitát. Bana alelnök úré a szó. 

Kérdések, vélemények 

BANA TIBOR (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm, elnök úr. Tisztelt 
Államtitkár Urak! Köszönöm szépen az előterjesztésüket. Egyetlen kérdésem lenne 
ebben a vonatkozásban, nyilvánvalóan helyettes államtitkár úr nálam 
megalapozottabb szakmai háttérrel rendelkezik, de mégis kíváncsi lennék arra, hogy 
itt az ólomszennyezettség tekintetében, ami mindenképpen probléma 
Magyarországon, valamilyen adatok rendelkezésre állnak-e? Hiszen utalt rá, hogy 
pontos adatok nincsenek, és éppen ezért zajlik az a vizsgálat, ami 2020 végére 
fejeződhet be.  

A másik része pedig pont az lenne a kérdésnek, hogy hogyan épül fel maga ez a 
vizsgálat, miért tart egészen 2020 legvégéig? És pontosan mi is ennek a háttere, mi 
derülhet ki és hogyan fogjuk azt megtudni, ez mekkora területet érinthet? Hiszen 
bizonyára egy problémával állunk szemben. Hogy ez milyen súlyú és hogy ez a bizonyos 
határérték mennyire teljesíthető, ez egy szakmai kérdés, de mégis fontos lenne, hogy 
lássuk ennek a hátterét, hogy ez pontosan hogyan is néz ki. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Összegyűjtjük a kérdéseket és utána visszaadjuk a szót a helyettes 

államtitkár úrnak.  
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Tisztelt Bizottság! Kérdezem, van-e még kérdés. (Nincs ilyen jelzés.) Nincs. 
Akkor nekem egy rövid megjegyzést engedjenek meg, államtitkár urak! 

Információim szerint több tagállami parlamenti kamara, például a cseh 
képviselőház, a brit alsóház vagy éppen az ír parlament állapította meg a javaslat 
kapcsán a szubszidiaritás elvének sérelmét, különösen abban a tekintetben, hogy a 
javaslat szűkítené a tagállamok meglévő mozgásterét, és nem vesz figyelembe helyi, 
regionális különbségeket sem. A kormány lát-e ilyen veszélyeket ebben a javaslatban?  

Összegyűjtve a kérdéseket, most visszaadom a szót államtitkár uraknak. Tessék 
parancsolni! 

Dr. Nagy Szilárd válasza 

DR. NAGY SZILÁRD helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások 
Minisztériuma): Szakmai érintettség okán köszönöm szépen alelnök úr kérdéseit.  

Jómagam orvos vagyok, és akkor elsősorban innen közelíteném meg a kérdést 
az ólomszennyezettség és a határérték kapcsán. Nyilván az lenne az ideális, ha 
mindenki ólommentes ivóvizet fogyasztana. Magyarország építési-műszaki 
hagyományait ismerve, jelen pillanatban, főleg az ivóvízrendszer legeslegutolsó 
szakaszán, amit maga a felhasználó épített be a saját otthonába, ez a csap és az utolsó 
csőrendszer, és ott valóban vannak olyan vízrendszerek - a 40-50 évvel ezelőtti 
technológiák miatt -, ahol a csövekben kioldható ólom is szerepel, és ezáltal megjelenik 
a felhasznált ivóvíznél valamilyen ólomtartalom. 

Konkrétan egyébként az ólom ezekben a mennyiségekben, az ezáltal a szigorítás 
által elért különbséggel, lényeges megbetegedéseket szerencsére nem okoz, tehát ha a 
tanulmányaimra visszagondolok, az ólommérgezés klasszikus tünetét hála istennek 
ivóvíz által nem lehet elérni Magyarországon sehol sem. Ahhoz nagyon tudatosan kell 
mérgeznie magát valakinek hosszú távon, hogy a valódi ólommérgezés tüneteit 
szenvedje el.  

Tény, hogy figyelnünk kell arra, hogy a csecsemők és kisgyermekek központi 
idegrendszerének fejlődéséhez mindent megadjunk, és ne adjunk olyan hozzáadott 
mérgeket, mint például a nehézfémek, így az ólom is lenne. Úgyhogy konkrét 
egészségnyereséget nagyon nehéz lesz kimutatni azáltal, hogy ezek a szigorúbb 
határértékek bevezetésre kerülnek, de főleg azért, mert az a tünet, amiről beszélünk, a 
központi idegrendszer fejlődésének lassulása, alapvetően egy multifaktorális dolog, 
tehát egy csomó más, vitaminbevitel, egyéb anyagok bevitele befolyásolja a központi 
idegrendszer fejlődését, ami miatt ez egy rendkívül komplex kérdés. 

A vizsgálattal kapcsolatban, hogy miért is 2020 végéig tart. E mögött a 
kivizsgálás mögött egy EFOP-, európai uniós projekt áll, ami nemcsak az ólomra, 
hanem más mérgek bevizsgálására is szolgál. Ennek a metodikája olyan, hogy 110 
helyszínen zajlik ez a vizsgálat. Egy-egy helyszínen 6 hónap időtartamú maga a 
vizsgálat, folyamatos mintavételekkel és a mintavételek utólagos mérésével és 
elemzésével. Nem gondolom, hogy érdemben rövidíthető lenne ennek a vizsgálatnak 
az időtartama, viszont akkor pontosabb képet fogunk látni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem államtitkár urat, ki kívánja-e egészíteni.  

Weingartner Balázs válasza 

WEINGARTNER BALÁZS államtitkár (Innovációs és Technológiai 
Minisztérium): Köszönöm szépen. Azt gondolom, elég kimerítő volt Nagy úr válasza. 
Köszönöm.  
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ELNÖK: Megköszönöm államtitkár urak részvételét. Reméljük, hogy fogunk 
még találkozni! 

Egyeztetési eljárás - Az Európai Parlament és a Tanács irányelve 
egyes műanyagtermékek környezetre gyakorolt hatásának 
csökkentéséről [COM (2018) 340; 2018/0172 (COD)]  
(Tájékoztató az aktuális helyzetről)  

Rátérünk a harmadik napirendi pontunkra: az Európai Parlament és a Tanács 
irányelve egyes műanyagtermékek környezetre gyakorolt hatásának csökkentéséről. 
Egy tájékoztatást hallgatunk meg az aktuális helyzetről. Ismételten köszöntöm 
Weingartner Balázs államtitkár urat, aki a napirendi pont előadója.  

Tisztelt Bizottság! Ebben az esetben is július 3-án indítottuk meg az egyeztetési 
eljárást, szintén a Fenntartható fejlődés bizottsága jár el véleményalkotásra felkért 
bizottságként. Ráadásul szintén ma tárgyalják e javaslatot, így igyekszünk lényegre 
törően foglalkozni a körforgásos gazdaság, a fenntarthatóság, a műanyaghasználat 
korlátozásának kérdéskörével. Átadom a szót, kérem, röviden tartsa meg expozéját, 
államtitkár úr. Tessék parancsolni! 

Weingartner Balázs tájékoztatója 

WEINGARTNER BALÁZS államtitkár (Innovációs és Technológiai 
Minisztérium): Köszönöm szépen, elnök úr. Tulajdonképpen kiválóan felvezette elnök 
úr azt, ahonnan én is szerettem volna indítani a beszédemet, ezért onnan is folytatnám. 
Maga ez az előterjesztés önállóan nehezen értelmezhető, tehát ezt abba az aspektusba 
kell helyeznünk, ami 2015-től indult a körforgásos gazdaságra vonatkozó cselekvési 
tervvel, folytatódott a műanyag-stratégiával, majd pedig egy következő szintre lépett 
ezzel a szépen magyarosan, de az angol jövevényszót alkalmazva SUP-irányelvvel. 
Alapvetően az eddig megismert célértékek és számunkra mint tagállam számára 
támasztott követelmények is elég ambiciózusak voltak tekintettel arra, hogy az EU-s 
forrásokból történő, hogy is mondjam, kiépítése a megfelelő gyűjtési 
infrastruktúrának, a megfelelő kezelési rendszereknek, hasznosítási rendszereknek, 
nálunk még folyamatban van. 

Eddig, azt gondolom, hogy hazánk nagyon ambiciózusan járt el e célok 
teljesítésében, nem is állunk rosszul. Természetesen vannak olyan területek, ahol még 
jobban is tudunk állni, de mindenképpen a jelenleg ismert célokat, amelyek 2025-re és 
’30-ra is már nagyon ambiciózusak, a teljesíthető kategóriába tehetjük.  

Az irányelvben megismert számok tekintetében május 28-án tette közé a 
Bizottság ezt a javaslatot, és pont a múlt héten a Környezetvédelmi Tanács ülésén 
személyesen is képviseltem azt az álláspontot, amit a tárcánk, illetve a kormányzat 
előzetesen kialakított az ügy tekintetében, sőt végül ezt a területet vagy ezt az ügyet vivő 
Vella biztos úrral sikerült egy bilaterális beszélgetést folytatni, amely keretében 
kifejezetten meghívtuk őket Magyarországra azért, hogy nézzék meg, hogy nem az 
ambiciózus célokkal van bajunk, hiszen elfogadjuk azt, hogy igenis hogy 
Magyarországnak, bár nem tengerparti állam vagyunk, ettől függetlenül ki kell venni a 
részét a tengeri hulladék 50 százalékát kitevő műanyag elleni harcból, hiszen 
értelemszerűen azért nálunk is, ha keletkezik, az el tud jutni a tengerekig, hanem 
csupán azt fogadják el, hogy a tagállamok számára vannak olyan stratégiai kérdések, 
amelyekben már egy útra ráléptünk. Ezért - ahogy korábban a víz kapcsán Nagy 
államtitkár úr is fogalmazott - talán azt tudnám jól idézni, hogy kifejezetten azt 
szeretnénk elérni, hogy fogadják el azokat a specializált helyzeteket, amikben nem 
vitatjuk az előterjesztés céljait, hanem az előterjesztés keretén belül szeretnénk olyan 
kompromisszumokat kötni, amelyek a tagállamunk helyzetéből, a megalkotott 
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stratégiájából, illetve nem utolsósorban az eddig felhasznált és felhasználás alatt lévő 
uniós források kötelezettségeiből fakadnak. 

Magáról az irányelvről pár szót. Fogyasztáscsökkentést írna elő az ételtároló 
edények, italtartó poharak esetében, talán ez az egyik legfontosabb és 
legemblematikusabb része. Forgalomba hozatali tilalmat javasol olyan egyedi 
termékcikkek, mint a fültisztító pálcikák, evőeszközök, tányérok, szívószálak, 
italkeverő pálcák, léggömbtartó pálcák esetében, tehát nagyon sok olyan anyag 
tekintetében, amelyek, azt gondolom, napi használati cikknek tekinthetők. Olyan 
termékkövetelmény teljesítését írja elő például az italtárolókra, ami alapján, mondjuk, 
a műanyagból készült kupakot hozzá kellene rögzíteni a palackhoz, tehát 
tulajdonképpen minden egyes ásványvizes palacknál kifejezetten olyan forgalomba 
hozatalt lehetne csak engedélyezni, ahol rögzített kupakkal kerül forgalomba hozatalra 
az ásványvizes palack. Olyan jelölési előírásokat vezetnek be például az egészségügyi 
betéteken, amelyek segítenek és mutatják azt, hogy hogy lehet ezeket felhasználni. Itt 
egyébként pont ott megsúgták nekem, hogy állítólag ebbe a kategóriába még a 
pelenkákat is be kívánják vonni, ami megint egy elég komoly napi használati 
kérdéskört vet föl, hogy ennek a felhasználását vagy újrahasznosítását, leadását bármi 
módon hogyan lehet megtenni, hiszen egy igen komoly mennyiségben keletkező 
cikkről van szó. 

Ami nagyon fontos és szintén a tagállamok általi álláspontban egy vitatandó 
kérdés, és részletekbe menő vitát kell hogy generáljon, ez a kiterjesztett gyártói 
felelősség rendszere, hiszen kifejezetten azt írja le a javaslat, ha le akarom 
egyszerűsíteni azt a pár oldalt, ahol erről beszél, hogy a „szennyező fizet elv”-ben a 
gyártó a szennyező. Mindannyian tudjuk, hogy ezt a fajta elvet beültetni joggyakorlati 
szinten, vagy úgy, hogy egyébként a hulladék nyomon követése megfelelően, állam 
koordináció mellett kellően, hogy is mondjam, jó helyre juttatva a 
hulladékmennyiségeket és -áramokat, ez azért egy nagyon komoly kérdést vet föl, főleg 
azért, mert Magyarország élen járt a termékdíj-szabályozás bevezetésében, nagyon jó 
eredményeket is ért el ennek a termékdíj-törvénynek a 2011-ben elfogadott, ’12-től élő 
szabályozásában, és azt gondolom, hogy ennek egy teljes átstrukturálására van 
szükség, ha ez az elv egyáltalán ilyen módon megvalósul, valamint nagyon speciális 
helyzetbe hozná ez a gyártókat is. Tehát mi mindenképpen erőteljesen vitatjuk ezt a 
részét a javaslatnak. 

Az italpalackok esetében van talán az egyik legnagyobb számszerű jelzés ebben 
az irányelvben, ahol kifejezetten egy 2025-re megvalósítandó 90 százalékos teljes körű 
visszagyűjtést jelent vagy várna el az irányelv. Eddig nem került sor külön frakcióknak 
az elvárására, hanem eddig 2025-re és ’30-ra a keretirányelv csupán a csomagolási 
hulladékra mint egészére írt elő korlátozásokat, illetve elérendő célokat hazánk 
számára. Ez most kifejezetten kiemeli a PET-palack frakcióját az eddigi csomagolási 
keretből, és a 90 százalék kollegáink számításai alapján kizárólag a betétdíjrendszerrel 
valósítható meg. Tehát tulajdonképpen itt jön egy olyan kérdéskörnek a felvetése, hogy 
ez az értékes anyagáram kikerül a hulladékgazdálkodás házhoz menő gyűjtéséből, tehát 
nemcsak azzal kell számolnunk, ha ezt meg kell valósítanunk, hogy egy új rendszert ki 
kell építsünk, erre ad-e az EU forrást - tehát ilyen kérdéseket kell feltegyünk -, vagy 
éppenséggel hazai forrásból kell ezt megvalósítani, a gyártók felelősségét bevonni 
milyen mértékben kell, tehát nagyon sok kérdést indukál ez, de a legfontosabb kérdés 
az, hogy az egyéb rendszerjellegű fejlesztéseinket ez nem borítja-e az anyagáram 
kikerülésével.  

Egyébként pont, mikor kint ültünk a Környezetvédelmi Tanács ülésén, aznap 
jött az előterjesztés - azt hiszem, talán aznap vagy egy nappal előtte, tehát ott ért minket 
ez a hír -, éppen, amikor Vella úrral tárgyaltunk, hogy 75 százalékra módosította a 
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Bizottság ezt a javaslatot, tehát tulajdonképpen, bár a Parlament és jó pár ország 
ambiciózusan tartaná a 90 százalékot, sőt még van, aki kevesellte ezt a 
környezetvédelmi bizottsági vitában, de azt gondoljuk, hogy a 75 százalék is még elég 
ambiciózus, és az vitatandó, hogy elérhető-e bármilyen begyűjtési rendszerrel. 

S talán a legfontosabb része, ami azt gondolom, hogy nem kérdés és nagyon 
támogatandó cél, és próbálunk ebben már most is élen járni, ez a figyelemfelkeltő 
intézkedések, az úgynevezett szemléletformálás kiszélesítése a lakosság számára, az 
ételtároló edények, a flexibilis anyagból készült zacskók, csomagolások, italtárolók, 
italtartó poharak, szűrők, dohánytermékek vagy éppen nedves törlőkendők, a 
korábban említett egészségügyi betétek, tehát olyan termékek esetében, amiket az 
irányelv is maga szabályoz vagy éppen említ. 

Itthon megindult az egyeztetés a különböző érdekelt szervezetekkel, tehát a 
hazai mandátumot már úgy alakítottuk ki, hogy az érdekelt szervezetekkel - amilyen 
például a Csomagolási és Anyagmozgatási Országos Szövetség, a Dohányipari 
Befektetők Magyarországi Szövetsége, vagy éppen a Környezetvédelmi Szolgáltatók és 
Gyártók Szövetsége, hogy párat említsek csak a hosszú sorból - egyeztetve alakítottuk 
már ki azt a mandátumot, amelyet a korábban felsorolt intézkedésekhez szeretne 
Magyarország kormánya képviselni, és azt gondoljuk, hogy decemberben lesz egy 
olyan, következő körös Környezetvédelmi Tanács ülés, ahol ennek a vitának a 
továbbvitele várható. Viszont mi azzal kalkulálunk, tekintettel arra, hogy azt látjuk, 
hogy az osztrák elnökség nem ambicionálja annyira ennek az irányelvnek az 
elfogadását, hogy ez inkább elhúzódó és már az európai parlamenti választások utáni 
kérdéskör lesz. 

Ami egyértelműen látható, hogy a Parlament mindenképpen az ambiciózusabb 
számokat kívánja tartani, és főleg azok az országok, ahol ezen betétdíjrendszer 
kiépítése megvan, mivel számszerűsíthető kritérium az irányelvben elsősorban a 90 
százalékos PET-palack-visszagyűjtés, ők ezt próbálják szintén ambicinonálni, tehát 
már most, a Tanács múlt heti ülésén is a hozzászólások jelentős része egyértelműen 
erről szólt, hogy éppen hogyan teljesíthető ez az érték. 

Azt gondolom egyébként, mindenféleképpen fontos tisztázni, hogy mi a 
jogszabály egzakt tárgyi hatálya, hiszen a kibocsátási adatok, vagy mind a hozott 
intézkedések hatása minden tagállam számára önállóan mérhető és összehasonlítható 
kell hogy legyen. Ez az, ami nekünk a legnagyobb problémánk, és Vella biztos úrnak is 
ezt jeleztem, hogy azt gondolom, mi jól teljesítünk egyes számok tekintetében és 2025-
re még jobban fogunk, csak nem biztos, hogy ez egyszerűen összehasonlítható, 
mondjuk, egy olyan nyugati tagállammal, amelyek a kezdettől, mondjuk, az 1990-es 
évektől betétdíjrendszert üzemeltet. Tehát azt gondolom, hogy ezen kettős mérce 
kialakítása mindenképpen fontos álláspont hazánk részéről. 

És ami nagyon fontos, hogy ezen úgynevezett szeméttakarítási költség gyártókra 
való ráterhelése pont azokkal a gazdaságélénkítő és a mi részünkről nagyon támogatott 
innovatív megoldásokkal egyébként közösen alkalmazható, csak nem úgy, hogy ez egy 
jogi keretrendszerbe illeszthető, hanem ez mindenképpen egy gyakorlati keretrendszer 
megteremtését követeli, ahol egyébként azok a gyártók, akik erre képesek, egyébként 
partnerek, és nem egyfajta büntetőtételként élik meg ezt a fajta felelősségáthárítást. 
Tehát mindenképpen azt gondoljuk, hogy egy kicsit nyitottabb kereteket kell ezen a 
téren megfogalmazni, minthogy ezt egyértelműen áthárítjuk egy jogi rendszerben, és 
akkor egyébként lehet akár jövője ennek az együttműködésnek, és ez hatékonyan is 
történhet.  

Nagyon fontos része még az úgynevezett termékkövetelményként tett javaslat a 
Bizottság részéről. Ez az a pont, amit mondtam példaként, a PET-palackoknak a 
kupakrögzítővel való forgalomba hozatala. E tekintetben is azt gondolom, hogy egy 
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elfogadott és harmonizált és az EU-s piacra egységesen alkalmazható feltételrendszert 
kell kialakítani. Mindenképpen azt gondoljuk, hazánk által viszont támogatandó, hogy 
azon egyszer használatos termékek kivezetését, piackorlátozását valamilyen módon 
megoldjuk, de lépcsőzetes módon, amelyek egyébként mindenképpen pótolhatóak 
vagy éppen más eszközökkel kiválthatóak. 

E tekintetben egyébként tárcánk már elő is terjesztett egy termékdíjtörvény-
módosítási javaslatot, pont azért és azzal a céllal, hogy egyes olyan kérdésekben, 
amelyek 2 éves lépcsőt már adnának ennek az irányelvnek az általunk biztosan vélt, 
bevezetendő és elfogadandó lépéseinek a végrehajtására, és amely már kalkulál azzal, 
hogy a műanyag termékekre szigorítottabb feltételrendszerrel magasabb 
termékdíjstruktúrát ad elő. Ez elsősorban a műanyag zacskókat jeleníti most meg, 
illetve egyes olyan műanyag termékeket szeretnénk mindenképpen magasabb 
kategóriába emelni, ennek a mértéke még vizsgálat alatt van, amelyek ebben az 
irányelvben már biztos, hogy alapvetően tiltással fognak összpontosulni, mert azért azt 
gondolom, hogy látva a többi ország ambícióit, egyértelműen tiltó kategóriákat is ki fog 
az irányelv mondani. Ez 2019 végén, 2020-ban lesz, de mindenképpen olyan 
határidővel, amire fel kell hogy készüljünk, és ebben kell segítenünk mind a lakosságot, 
mind pedig a gyártói és a forgalmazói oldalt, és ezt most, jelenleg az ösztönző oldalon 
a termékdíjtörvénnyel tudjuk elindítani. Köszönöm szépen, és állok a kérdések kapcsán 
rendelkezésre. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen államtitkár úr tájékoztatóját. Kérdezem 

képviselőtársamat. (Jelzésre:) Bana alelnök úré a szó! 

Kérdések, hozzászólások 

BANA TIBOR (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm, elnök úr. Tisztelt 
Államtitkár Úr! Köszönöm szépen a felvezetést, a kiegészítéseket a hozzánk eljuttatott 
anyaghoz. Mindenképpen támogatandó az irány, és a szakmai részleteket pedig 
természetesen minden esetben meg kell vizsgálni. 

Ami nem képezi kimondottan részét ennek a javaslatnak, és nem is szólt erről, 
de mégis egy fontos probléma, az a mikroműanyag-szennyezés kérdése, ami az elmúlt 
időszakban a figyelem középpontjába került.  

Az lenne a kérdésem, hogy ezzel kapcsolatban van-e valamilyen konkrét 
kormányzati álláspont, valamint európai uniós szinten elkezdődött-e már erről egy 
érdemi szakmai vita. Hiszen néhány nappal ezelőtti hír, hogy a Dunán mérték a 
legnagyobb ilyen jellegű szennyezettséget, itt a budapesti szakasz a leginkább érintett 
ebből a szempontból, és mindenképpen fontos lenne az, hogy ez ellen is érdemi fellépés 
történjen a visszaszorítás érdekében. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Több kérdést nem látok. Tisztelt Államtitkár Úr! A 

műanyag palackok és egyéb műanyag-származékok valóban óriási szennyezést 
okoznak azokon a településeken, ahol a folyók átlépik a határt, és például Ukrajnából 
vagy Szlovákiából irdatlan mennyiségű műanyag szemetet hordanak ide. Mi is 
szenvedünk ettől a Felső-Tisza vidéken, végig a Bodrogon, de különös tekintettel a 
Tiszán. Éppen ezért például minden évben Cigánd város polgármestere vezetésével egy 
több napos tábort szerveznek, ahol irdatlan mennyiségű műanyag hulladékot szednek 
össze. De talán még szembetűnőbb, amikor az árvíz megjelenik, akár tavasszal vagy 
ősszel. Ez egyszerűen hihetetlen képet rajzol, hogy főleg Ukrajnából milyen 
mennyiségű műanyag szemetet hordoz át a folyó. 

Tisztelt Államtitkár Úr! A műanyaghasználat és a tengeri szennyezés 
csökkentése mellett, ahogy említette expozéjában, különösen fontos kérdést jelent a 
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betiltani tervezett, de nagy mennyiségben használt műanyagtermékek megfelelő 
kiváltása. Én még emlékszem, hogy anno a hatvanas években, amikor a tejes ember 
vitte a tejesüvegeket és cserélte azokat. Azt hiszem, a mai napig így működik az élet 
Nagy-Britanniában, Skóciában, és lám, ők meg tudták ezt oldani. Vagy régen nemcsak 
a sörösüvegek, hanem a borosüvegek visszaváltásával is nagyon sok mindent meg 
lehetett előzni. 

Ahogy említette az államtitkár úr is, az életmódváltás, a társadalmi szokások 
formálása is a velejárója egy-egy ilyen javaslatnak. Látható-e esetleg, hogy mely 
gazdasági szektorban jelent kihívást a műanyagtermékek ilyen fokú kiváltása? Több 
kérdést nem látok. Visszaadom a szót az államtitkár úrnak. 

Weingartner Balázs válasza 

WEINGARTNER BALÁZS államtitkár (Innovációs és Technológiai 
Minisztérium): Köszönöm szépen. Alelnök úr kérdésére szeretném először a választ 
megadni. A mikroműanyagok tekintetében éppen a termékdíjtörvény beterjesztett 
módosítója is kifejezetten olyan irányt próbál már szabni, amelyben hazánk 
elkötelezettséget vállal amellett, hogy a mikroműanyagok visszaszorításában, kicsit azt 
mondom, hogy talán még az EU-s szabályrendszerben is, élharcossá váljon. E 
tekintetben mi azt a javaslatot is fogalmaztuk meg, hogy 2019. július 1-jétől az 
úgynevezett oxidatív úton lebomló, azaz széteső zacskókat tiltsuk is be, tehát ne csak a 
termékdíj legmagasabb kategóriájába kerüljenek, hanem ezek forgalmazását 
egyértelműen korlátozzuk.  

Azt gondolom, ez azért már értelemszerűen mutat egy olyan változtatást, amely 
mindenképpen csökkenti az ország e tekintetben tett ökológiai lábnyomát. 
Természetesen ezzel a Duna problémáját még nem tudjuk megoldani, mert a kérdéses 
tanulmány azt is megemlíti, hogy melyik országokból milyen jellegű érkezik, és hogyan 
kerülhet bele ez az anyagmennyiség, de azt gondolom, mindenképpen jó irányt mutat, 
és talán így támaszthatunk elvárást a többi Duna-menti országnak, hogy ők is 
hasonlóképpen gondolkodjanak és járjanak el. 

Nagyon fontos egyébként, hogy pont az irányelv egyébként kiemeli a 
mikroműanyagok elleni harcot. E tekintetben hazánk álláspontja az, hogy ezt 
mindenképpen üdvözöljük és támogatni kívánjuk. Itt nagyon fontos kérdés a 
mikroműanyaggal szennyezett vagy kevert különböző termékhasználatok 
megvizsgálása is, hiszen jelenleg nemcsak nálunk, hanem Európában nagyon sok olyan 
forgalomba hozott tusfürdő, kozmetikum van, amely önmagában tartalmaz 
mikroműanyagot. 

Tehát azt gondolom, azon kívül, hogy ez látványos siker tud lenni a zacskókkal 
vagy az oxidatívan bomló zacskókkal kapcsolatban, ami szerintem mindennapi példa, 
és ez segít a fogyasztói szokások átalakításában is, ez további vizsgálat kérdése, és 
szerintem az irányelv elfogadásának mikéntje kapcsán se kérdés, hogy ez a fajta 
szigorítás az irányelvbe biztos, hogy bele fog kerülni. Tehát mindenképpen azt 
gondolom, hogy akkor járunk el jól, ha ennek a vizsgálatát kiterjesztjük, és elkezdjük 
tovább felmérni, hogy mivel tudunk még a mikro műanyagok ellen lépéseket tenni. 

Elnök úr komplex kérdésére: alapvetően mindenképpen azt gondoljuk, hogy 
pontosan meg kell vizsgálnunk azt, hogy hazánkat milyen, olyan jellegű 
szennyeződések érik, amelyekkel csak szembesül, de nem okozója. Erről személyesen 
is van tapasztalatunk közösen is, hogy az alkalmi szemétszedéseknél a Bodrog vagy a 
Tisza partján összegyűjtött PET-palackok egyértelműen inkább cirill betűkkel vannak 
ellátva, mint magyarral. Ezért mindenképpen az a célunk, hogy az ilyen jellegű 
intézkedésekben az iránnyal, illetve ha lehet és szükséges, akkor európai uniós 
forrásbevonással segítsünk a környező államoknak, hogy ezeket a fajta 
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szennyeződéseket meg tudjuk akadályozni. Ez sajnos nem egy nálunk lévő 
beavatkozást jelent, hanem ez egyértelműen egy ottani beruházásnak a támogatását. 
Én azt gondolom, hogy mindenféle lehetőségünk és nyitottságunk meg kell legyen erre. 
Bízunk benne, hogy a szakmai nyitottságon túl majd a beruházási lehetőségeket is 
megtaláljuk, és akkor mindenképpen tennénk ez ellen.  

A lakosságnak és az iparági szektornak komplex szemléletformáláson túlmutató 
szabályozói tekintetében az látszik, hogy elsődlegesen a legnagyobb érintett szektor a 
csomagolóipar az egyes kérdések módosítási javaslatában. Ezért is gondoljuk azt, hogy 
nagyon sok olyan megoldás egyébként már lehetőségként megjelent az európai piacon, 
amely kiválthatja bizonyos csomagolási megszokásoknak vagy alkalmazott 
technológiáknak a környezetbarátabb és kicsit ebbe az irányba vivő, 
műanyagmentesebb világ eljövetelét.  

Mi mindenképpen úgy kalkulálunk, hogy ösztönzőként szeretnénk segíteni az 
ágazat szereplőit, ezért is egy elég széles fórumon egyeztetjük az egyes javaslatainkat, 
hogy ne nyomásként, hanem lehetőségként éljék meg a szereplők azt, hogy az állam 
vagy a kormányzat ebbe az irányba szeretné terelni a szektor működését. 
Természetesen azért azt nem rejtjük véka alá, hogy érhető módon ebbe a 
kompromisszumba a lakosság is be kell jöjjön, hiszen akkor tudunk ebben jól eljárni az 
ágazati szereplőkkel közösen, ha a lakosság ennek a hasznát és hasznosságát megérti 
és elfogadja, és akkor úgy gondolom, hogy ezek a fajta törekvéseink megfelelő sikerrel 
fognak megkoronázódni, és nagyon megköszönjük, ha a bizottság is támogat minket 
ebben a munkában, esetlegesen olyan ötletekkel is, amelyek a személyes 
tapasztalataikat behozzák az adott választókerületből vagy adott térségből, mert ez egy 
nagyon széles körű probléma és erre csakis össznemzeti megoldással lehet válaszolni. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen államtitkár úrnak a tájékoztatóját. Remélem, hogy 

még ez ügyben fogunk találkozni többször bizottsági ülésünkön, hiszen bizottságunk 
folyamatosan figyelemmel kíséri ezt a témát is. Viszontlátásra! 

Egyeztetési eljárás - Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az 
Európai Munkaügyi Hatóság létrehozásáról [COM (2018) 131; 
2018/0064 (COD)]  
(Tájékoztató az aktuális helyzetről) 

Hozzákezdünk az utolsó, a 4. napirendi pontunk megtárgyalásához: az Európai 
Parlament és a Tanács rendelete az európai munkaügyi hatóság létrehozásáról [COM 
(2018) 131; 2018/0064 (COD)]. (Dunai Mónika visszatér az ülésterembe.)  

Köszöntöm Marczinkó Zoltánt, a Pénzügyminisztérium helyettes államtitkárát, 
aki „az Európai Parlament és a Tanács rendelete az Európai Munkaügyi Hatóság 
létrehozásáról” címmel tart egy rövid beszámolót. 

Tisztelt Bizottság! A mai utolsó tervezetünkkel kapcsolatban több nemzeti 
parlament is igen negatív véleményt fogalmazott meg, különösen Prágában és 
Varsóban. Szükséges-e egy ilyen új hatóság? Milyen jogkörökkel? Milyen 
költségkerettel?  

Az egyeztetési eljárás itt is július 3-án indult, a Vállalkozásfejlesztési bizottság 
jár el véleményalkotásra felkért bizottságként. Most átadom a szót először Marczinkó 
helyettes államtitkár úrnak. Tessék parancsolni! 

Marczinkó Zoltán tájékoztatója 

MARCZINKÓ ZOLTÁN helyettes államtitkár (Pénzügyminisztérium): 
Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottsági Tagok! Azt kell 
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mondjam, hogy először adnék egy általános tájékoztatót az európai munkaügyi hatóság 
létrehozásának európai uniós szándékáról, a brüsszeli testület idevonatkozó 
álláspontjáról, majd röviden - tekintettel arra, hogy elhaladt az idő - tájékoztatnám a 
bizottságot a tárca, illetve tárcák álláspontjáról. Tehát azt kell mondjuk vagy azt 
mondhatjuk, hogy a Juncker elnök vezette Európai Bizottság egyik prioritásának 
tekinti a belső piac tisztességességének kérdését, ennek megerősítését, és ahogy elnök 
úr mondta, március 13-án az európai munkaügyi hatóság létrehozására tett javaslatot, 
amelynek elsődleges célja az lenne, hogy hozzájáruljon a munkaerőpiac mobilitásához, 
a belső piacon való mozgásához. Álláspontjuk szerint ez egy aktuális kérdéskör, és 
ebben talán egyet is érthetünk a Bizottsággal, merthogy ’17-ben 17 millió uniós polgár 
nem ott lakott, ahol dolgozott, illetve körülbelül 2,3 millió volt az, aki kiküldöttként 
dolgozott, 1,4 millió ember pedig ingázott. Ez durván kétszerese a 10 évvel előtti 
időszaki számoknak.  

Ez a javaslat, mármint a hatóság létrehozására vonatkozó javaslat érinti a 
munkavállalók szabad mozgását, a szociális biztonsági rendszerek koordinációját, 
önálló vállalkozói tevékenység megkezdéséhez és folytatásához hozzászól, a 
szolgáltatásnyújtás szabadságát, valamint kiterjed a nemzetközi szállításra vonatkozó 
közös kérdésekre.  

A hatóság célkitűzése háromrétű. Először: a munkáltatókat és a 
magánszemélyeket információkhoz juttatja, részükre munkaerő-mobilitási 
szolgáltatási rendszert, koordinációs területekre vonatkozó jogokra vonatkozóan ad 
egy elérhetőséget. Gondolunk itt például ilyenekre, hogy álláslehetőségek, szakmai 
gyakorlati lehetőségek. Másodszor: a tagállamok vonatkozásában támogatná a nemzeti 
hatóságok közötti, határon átnyúló esetekben folytatott együttműködést, mobilitást 
garantáló, szabályozó uniós szabályok betartását, többek között közös ellenőrzések 
tartásával. Harmadszor: pedig: a hatóság úgy érzi, hogy ezzel a változással, ennek a 
szervezetnek a létrehozásával egy közvetítő, mediációs szerepet is betölthetne. 
Ambiciózus elképzelések vannak a hatóság létrehozására. ’19-ben a Bizottság már 
szeretné, ha ez a hatóság üzemelne.  

Ez tehát az európai uniós szándék, ez a brüsszeli álláspont. Ezzel kapcsolatban 
a tárca véleménye az, hogy komoly aggályok vannak ezzel a javaslattal kapcsolatban. 
Azt gondoljuk, hogy azok a célok, célkitűzések, amiket a hatóság maga elé kitűz, 
nincsenek együttműködésben, nincsenek pariban a meglévő hatósági intézményekkel, 
szervezetrendszerrel. Tehát például hét bizottságot olvasztana magába ez a hatóság, és 
létrejönne egy mega-giga szervezet, amelynek a működésére vonatkozóan nincsenek 
pontos információink.  

Tehát összességében három szakpolitikai területet érintene, ez a munkaügyi, 
foglalkoztatási terület, a szociális biztonság koordinációjára vonatkozóan és a közúti 
közlekedésre vonatkozóan. Vannak nekünk kifejezetten erős aggodalmaink. Az előbb 
említettem már, hogy egy nagy testület mozgásképtelensége és mozdulatlansága 
mennyiben tudja helyettesíteni a most jól üzemelő bizottságokat, amiből, ahogy 
mondtam, van hét. Másrészt aggályosnak tartjuk azt, hogy miféle közvetítő szerepet 
látna el ez a munkaügyi hatóság, ennek részletei nem tisztázottak, mihez van joga, 
mihez van feladata, mi módon képzeli el a hatóság a közvetítést, és azt gondolom, 
bármilyen megoldás születik, ez csak a tagállamok egyetértésével történhet. 

Ugyanilyen fontos kérdés a munkaügyi ellenőrzések kérdésköre. Jelen 
pillanatban is van mód, lehetőség arra, hogy egy uniós ország egy másik ország 
területén ellenőrzést kezdeményezzen, természetesen a megfelelő hatóságok egymás 
közötti adat- és információcseréje erre megoldást nyújt. Tehát például mondjuk, egy 
foglalkoztatási célú kérdésben egy német, egy szlovák hatóság megkeresheti, mint 
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ahogy azt meg is teszi most is, a magyar hatóságot, minisztériumot, amelyik pedig ezen 
feladatában eljárva a vizsgálatról tájékoztatja a megkereső hatóságot.  

Szociális biztonsági területen, azt gondolom, szintén nem tudjuk ezt támogatni. 
Azt látjuk, megint csak az előbb mondottakhoz hasonlóan, hogy itt jól működik a 
meglévő szervezetrendszer. Nincs ok arra, hogy ezt a jól működő szervezetet egy nagy 
hatóság egyik főosztályaként aposztrofálják a továbbiakban. 

Végezetül pedig két szót a kiküldetési irányelvekről. Magyarország megtámadta 
azon brüsszeli döntést, hogy a közúti közlekedést, nemzetközi közúti szállítást végző 
cégek kollégáira kiterjedjen ez a kiküldetési irányelv. Azt gondoljuk, hogy életszerűtlen 
például annak a folyamata, ha mondjuk, egy teherautó elindul Magyarországról 
Spanyolországba, akkor öt országon keresztülmenve, tehát mondjuk, Ausztria, 
Szlovénia, Olaszország, Franciaország, Spanyolország esetében minden munkaügyi 
hatóságnál bejelentsék ennek az autónak az oda való megérkezését és kilépését, 
valamint annak az adminisztrálása, hogy a különböző országokban különböző bérek, 
fizetések, juttatások vonatkoznának ennek az autónak a sofőrjére, illetve az őt kísérő 
munkatársakra.  

Tehát összességében azt gondoljuk, hogy akkor érdemes egy ilyen hatóság 
létrehozása, ha ez olyan hozzáadott értékkel bír, amit a jelenlegi bizottságok nem 
tudnak ellátni, vagy olyan szinergiákkal bír, amik most mondjuk, egyfajta 
párhuzamosságot feltételezve előállhatnának, de ilyenek a vizsgálataink szerint 
nincsenek. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen államtitkár úr beszámolóját. A vitát megnyitom. 

Akinek kérdése, véleménye van? (Jelzésre:) Bana alelnök úré a szó. 

Kérdések, hozzászólások 

BANA TIBOR (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm, elnök úr. Tisztelt 
Helyettes Államtitkár Úr! Köszönöm szépen a tájékoztatást. Csak egy rövid kérdésem 
lenne, hiszen valóban az a helyzet, hogy miután még jó néhány kérdőjel van ezzel a 
bizonyos munkaügyi hatósággal kapcsolatban, nyilván ennek lehetnek pozitív elemei 
is, és adott esetben támogatható is lenne, de jogosan hangzottak el egyébként olyan 
észrevételek, amik viszont éppen az ellenkező irányba lökik ezt a magyar kormány 
részéről és a magyar álláspont kialakítása vonatkozásában.  

Elnök úr is utalt rá, hogy a V4-ek részéről is érkeztek már olyan jelzések, 
amelyek azt szerették volna megtudni, hogy ennek a működése pontosan hogyan is fog 
történni, hiszen jó néhány dolog még nem egyértelmű ezzel kapcsolatban. Arra lennék 
kíváncsi, hogy más tagállamok oldaláról ilyen véleménynek megfogalmazódtak-e, 
eljutottak-e hozzánk? Adott esetben voltak-e már egyeztetések más európai uniós 
tagállamokkal a tekintetben, hogy nekik mi a hozzáállásuk, illetve milyen csoportokról 
beszélhetünk ebben a tekintetben, ha esetleg már zajlik ez a történet. Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Összegyűjtjük a kérdéseket. Van-e még valakinek kérdése? (Nincs ilyen 

jelzés.) Nincs.  
Tisztelt Államtitkár Úr! Egy nagyon rövid kérdést engedjen meg! Miként 

biztosítható a javaslat kapcsán, hogy az európai munkaügyi hatóság nem fogja 
indokolatlanul csorbítani a nemzeti hatóságok jogköreit? Ez az alapvető kérdésem. 
Tehát itt megint csak a nemzeti szuverenitás megsértéséről lehet szó, én ezért tartom 
aggályosnak ezt az előterjesztést.  

Ha több kérdés nincs, akkor visszaadom a szót az államtitkár úrnak. Tessék 
parancsolni! 
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Marczinkó Zoltán válasza 

MARCZINKÓ ZOLTÁN helyettes államtitkár (Pénzügyminisztérium): Először 
reagálnék elnök úr kérdésére. Ez nekünk is kérdésünk, és erre a jó választ még nem 
találtuk meg, hogy ez miként biztosítható.  

Jelenleg előkészítési fázisban van ennek a hatóság létrehozása, és abban az 
esetben, ha minden ország képviselője egyetért, akkor valamikor jövő év júniusában 
lehetne erről egy parlamenti szavazás, és azt követően indulhatna el a szervezet 
létrehozása. Most arra jutunk, hogy ez biztosan nem lesz így.  

Hogy az alelnök úr szavaira folytassam a választ, V4-tekintetben történtek 
egyeztetések. Nem látjuk jelen pillanatban annak a következményeit, hogyha ez a 
hatóság megalakul. Vannak viszont félelmeink a közép-kelet-európai munkaerő, a 
Közép-Kelet-Európában dolgozó, tevékenykedő cégek versenyképességére 
vonatkozóan. Egy határozott lengyel ellenállás mutatkozik, és a cseh és szlovák 
kollégáink sem repesnek a boldogságtól, ha egy ilyen munkaügyi hatóság létrejön, és a 
saját országaik területén fognak közös ellenőrzéseket végezni.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen az előterjesztést, illetve a kérdésekre adott választ. 

Valószínűleg még találkozunk államtitkár úrral, hiszen ez egy elég súlyos téma, amivel 
bizottságunk még foglalkozni fog. Köszönöm szépen. 

Tisztelt Bizottság! Tájékoztatom képviselőtársaimat, hogy a bizottság következő 
ülésére 2018. október 29-én, hétfőn 10 órától kerül sor ebben a teremben. A napirendi 
pontok még egyeztetésre várnak.  

Az ülés berekesztése 

Tisztelt Bizottság! A bizottsági ülést bezárom. Köszönöm a részvételt, 
viszontlátásra! 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 26 perc.) 

  

Dr. Hörcsik Richárd 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: Nánásiné Czapári Judit és Madarász Mária 


