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Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 42 . § (8) bekezdésére hivatkozással ,

megküldöm Mesterházy Attila országgyűlési képviselő „Egyetért-e azzal, hogy az osztrá k

kollégája hazaküldené az elbocsátott uniós munkavállalókat, illetve jelentősen szigorítaná a

szociális juttatásokhoz való hozzáférést?” cím ű , K/14516. számú írásbeli kérdésére adott

válaszomat .
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Mesterházy Attila képviselő úr részére

Magyar Országgyűlés

Budapest

Tisztelt Képvisel ő Úr!

A hozzám intézett, az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI . törvény 42. § (8)
bekezdésében foglaltak alapján írásbeli választ igénylő „Egyetért-e azzal, hogy az osztrá k
kollégája hazaküldené az elbocsátott uniós munkavállalókat, illetve jelentősen szigorítaná a
szociális juttatásokhoz való hozzáférést?” című , KI14516. számú írásbeli kérdésére az alább i
tájékoztatást adom .

A külföldön élő magyar állampolgárok érdekeinek védelme kiemelt fontosságú a kormány
számára. Elfogadhatatlannak tartjuk, hogy Ausztria az uniós joggal ellentétes olyan
intézkedéseket hozzon, amelyek bármilyen módon korlátoznák az alapvet ő szabadságjogokat
(különösen a munkavállalók szabad mozgását és a szolgáltatásnyújtás szabadságát), é s
megsértenék a megkülönböztetés tilalma és az egyenlő bánásmód elvét. Az ausztria i
fejleményekkel kapcsolatban Magyarország több csatornán is jelezte kifogásait. A 2017 .
március 9-én folytatott megbeszélésükön Orbán Viktor miniszterelnök Christian Ker n
kancellárnak felvetette az ügyet . A magyar kormány minden esetben kiáll a magyar emberek
védelméért, és nincs ez másként az Ausztriában, vagy más tagállamban dolgozó magya r
munkavállalók esetében sem .

A kormány részéről visszautasítjuk a magyar munkanélküliség Ausztriába történ ő
exportálásának vádját, különös tekintettel arra, hogy Magyarországon a munkanélküliség a
2010 évben mért 12 százalékról 4,5 százalékra esett vissza . Az Ausztriában dolgozó magyar
munkavállalók képzettek, motiváltak . Megjegyzendő, hogy az osztrák szociális minisztériu m
adatai szerint 2015-ben külföldi munkavállalók 4,5 milliárd eurót fizettek be az osztrák
szociális ellátó rendszerbe, és csak 2,1 milliárd euró értékben vettek igénybe nyugdíj- ,
egészségbiztosítási és munkanélküliségi juttatásokat. A munkaerő-piaci helyzet és a szociális
juttatásokhoz való hozzáférés kérdése, általában véve pedig a „szociális dömping” ellen i
fellépés, jelenleg erősen átpolitizált témát képez több uniós tagállamban, így Ausztriában is . A
Sebastian Kurz osztrák külügyminiszter 2017 . március 19-i interjújában szereplő
kezdeményezés értékelésénél figyelembe kell venni, hogy egyelőre egy részleteiben nem
ismert javaslatról van szó .
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Létrehoztunk egy monitoring bizottságot annak nyomon követése érdekében, hogy romlik-e a
magyarok helyzete Ausztriában a tervezett jogszabályváltozások hatására . A monitoring
bizottság által feltárt tények fényében a kormány megfelelő és arányos válaszlépéseket fog
előkészíteni a magyar munkavállalók és az uniós alapjogok védelme érdekében .

Budapest, 2017 . április „ 5 "
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