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Napirendi javaslat

1. Az Európai Rendőrségi Hivatallal, a személy- és vagyonvédelmi, valamint a

magánnyomozói tevékenységgel, a lőfegyverrel és a pirotechnikával kapcsolatos

törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló törvényjavaslat (T/1861.

szám)

(Általános vita)

2. Egyeztetési eljárás - Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a harmadik

országbeli állampolgárok idényjellegű munkavállalás céljából való belépésének és

tartózkodásának feltételeiről [COM (2010) 379, 2010/0210 (COD)]

(Döntés a parlamenti fenntartás visszavonásáról) 
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Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Megjelent

Elnököl:Dr. Hörcsik Richárd (Fidesz), a bizottság elnöke

Firtl Mátyás (KDNP), a bizottság alelnöke
Mile Lajos (LMP), a bizottság alelnöke
Bebes István (Fidesz)
Dr. Braun Márton (Fidesz)
Ékes József (Fidesz)
Gyopáros Alpár (Fidesz)
Ivanics Ferenc (Fidesz)
Lipők Sándor (Fidesz)
Dr. Mengyi Roland (Fidesz)
Nógrádi Zoltán (Fidesz)
Tessely Zoltán (Fidesz)
Dr. Vinnai Győző (Fidesz)
Dr. Vejkey Imre (KDNP)
Dr. Molnár Csaba (MSZP)
Balczó Zoltán (Jobbik)
Bana Tibor (Jobbik)
Samu Tamás Gergő (Jobbik)

Helyettesítési megbízást adott
Ughy Attila (Fidesz) dr. Vinnai Győzőnek (Fidesz)
Ivanics Ferenc (Fidesz) megérkezéséig dr. Mengyi Rolandnak (Fidesz) 

Meghívottak

Dr. Eiselt György helyettes államtitkár (Belügyminisztérium)
Simonné dr. Berta Krisztina helyettes államtitkár (Belügyminisztérium)
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(Az ülés kezdetének időpontja: 12 óra 01 perc)

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása

DR. HÖRCSIK RICHÁRD (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó
napot kívánok! Hölgyeim és Uraim! Az Országgyűlés Európai ügyek bizottsága ülését
megnyitom. Tisztelettel köszöntöm képviselőtársaimat, köszöntöm a munkatársakat, és
köszöntöm a napirendi pontok előadóit.

A mai tervezett napirendi pontjaink: az 1. az Európai Rendőrségi Hivatallal, a
személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenységgel, a lőfegyverrel és a
pirotechnikával kapcsolatos törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló
törvényjavaslat, az általános vitára való bocsátásról kell döntenünk; a 2. napirendi pont
egyeztetési eljárás.

Mielőtt szavazásra teszem fel a napirendi pontokat, megállapítom, hogy bizottságunk
határozatképes az eseti megbízásokkal együtt. Jelenleg Mengyi Roland képviselő úr képviseli
Ivanics Ferencet; Vinnai Győző pedig Ughy Attila képviselő urat.

Ki az, aki támogatja a napirendi pontokat? (Szavazás.) A jegyzőkönyv számára
megállapítom, hogy egyhangú.

Az Európai Rendőrségi Hivatallal, a személy- és vagyonvédelmi, valamint a
magánnyomozói tevékenységgel, a lőfegyverrel és a pirotechnikával kapcsolatos
törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló T/1861. számú törvényjavaslat
általános vitára való alkalmassága

Tisztelt Bizottság! Az 1. napirendi pontunk az előbb elmondott törvényjavaslat.
Tisztelettel köszöntöm a kormány részéről az előterjesztőt, dr. Eiselt György helyettes
államtitkár urat a Belügyminisztériumtól. Kérem, államtitkár úr, röviden tartsa meg expozéját.

Dr. Eiselt György kiegészítése

DR. EISELT GYÖRGY helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Köszönöm, elnök
úr. Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! A jelen előterjesztés három törvény módosítását célozza meg
az európai tagságból adódó kötelezettségünk teljesítése érdekében. A legelső az Európai Unió
tagállamainak bűnügyi együttműködéséről szóló törvény módosítását célozza, tekintettel arra,
hogy 2009-ben az Európai Rendőrségi Hivatallal, az Europollal kapcsolatban a tanácsi
határozat kiszélesítette jogkörét, és ez év január 1-jével kellett volna eleget tenni eme
kötelezettségnek. Maga a tervezet eleget tesz ennek a minimumkövetelménynek, amit az
országgal szemben támasztott az Európai Unió. Próbáltuk figyelembe venni, hogy minden
olyan kérdést, amit más jogszabályok rendeznek - így a személyes adatok védelméről szóló
törvény adatvédelemre, adatkezelésre vonatkozó része, a nemzetközi együttműködés -, ne
kerüljön ismételten szabályozásra, tehát minimumkövetelménynek teszünk eleget.

A másik a személy- és vagyonvédelemről szóló törvénynek a módosítása, tekintettel
arra, hogy 2009-ben már a Magyar Köztársasággal szemben kötelezettségszegési eljárást
indított az Unió, hogy nem tettünk eleget az alapvető kötelezettségeinknek, melynek
eredményeképpen ez év januárjában utolsó stádiumba fordult a kötelezettségszegési eljárás, és
ha ez év decemberéig nem kerül benyújtásra, akkor szerintem el is marasztalják a Magyar
Köztársaságot. (Ivanics Ferenc, Bana Tibor és Samu Tamás Gergő megérkezik a bizottsági
ülésre.)

Maga a norma három részt tartalmaz, az egyik a kötelező kamarai tagság
megszüntetése, illetve a kamarai nyilvántartással kapcsolatos kötelezettségek egyszerűsítése,
a második, hogy figyelembe vegyük a magánnyomozó, a személy- és vagyonvédelmi, illetve
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a vagyonvédelmi tervező és kivitelező tevékenységben való elkülönítést. Gyakorlatilag itt is a
minimumkövetelménynek próbáltunk eleget tenni.

A harmadik kicsit furán került megfogalmazásra, tekintettel arra, hogy korábban a
Magyar Köztársaságban maga a pirotechnikai eszköz így nem került szabályozásra, viszont
most kötelezettségként jelent meg, így más híján a lőfegyvertörvénybe próbáltuk berakni
ideiglenes jelleggel, hogy a pirotechnikával kapcsolatos feladatok kötelezettségének eleget
tudjon tenni az ország. Röviden körülbelül ennyi lenne a törvénycsomaggal kapcsolatos
előterjesztés indoklása.

ELNÖK: Köszönjük szépen a rövid előterjesztést. A vitát megnyitom. Akinek kérdése,
véleménye van, most elmondhatja, államtitkár úrnak fölteheti. (Jelzésre:) Mile alelnök úr,
tessék parancsolni!

Kérdések, válaszok

MILE LAJOS (LMP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen, elnök úr. Egyetlen apró
kérdésem lenne, tisztelt helyettes államtitkár úr. A mostani szabályozás szerint a
vagyonőröknek és a biztonsági őröknek a feladata mennyiben módosul a törvényi keretek
között? Mennyiben nőnek meg az esetleges lehetőségeik? Vagy mennyiben szigorodik a rájuk
vonatkozó szabályozás?

ELNÖK: Tessék parancsolni!

DR. EISELT GYÖRGY helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Maga a
szabályozás nem fog szigorodni, hanem a nyilvántartással kapcsolatos szabályok fognak
egyszerűsödni, és egyszeri nyilvántartás lesz, tehát a második nyilvántartás, a kötelező
kamarai nyilvántartás szűnik meg. Magára a kérdésre: a vizsgáztatásra való kötelezettség
végrehajtási rendeleti szinten lesz szabályozva, hisz gyakorlatilag a törvény ad rá majd
felhatalmazást. (Mile Lajos: Köszönöm.)

ELNÖK: (Jelzésre:) Tessék parancsolni, képviselőtársam!

BANA TIBOR (Jobbik): Köszönöm. Bocsánat a késésért. Egy kérdésem lenne csak a
kötelező kamarai tagsághoz kapcsolódóan. Itt a megszüntetés dátuma 2012. január 1-je. Nem
megoldható az, hogy ez előbbre kerüljön? Mi annak az oka, hogy végül ez ilyen formában
került be? Jövő január 1-jétől ezt miért nem lehet kivitelezni? Köszönöm szépen.

ELNÖK: Tessék parancsolni, államtitkár úr!

DR. EISELT GYÖRGY helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Fel kell készíteni
mindenkit. A törvény módosításával együtt végrehajtási rendeletek is módosításra kerülnek,
azt notifikációra kell kiküldenünk, és az körülbelül 3 hónapot vesz igénybe, és utána kezdődik
meg gyakorlatilag a feladatok végrehajtása, illetve július 1-jéig kell tudjuk megteremteni azt a
technikai hátteret, ami az új igazolványoknak, a biztonsági okmányoknak a megfelelőségét
tudja garantálni.

Határozathozatal

ELNÖK: Van-e más kérdés? (Nincs jelzés.) Nem látok ilyet. Visszaadom a szót az
előterjesztőnek, ha esetleg van reagálás. (Dr. Eiselt György nemet int.) Nem látok ilyet. (Dr.
Molnár Csaba megérkezik a bizottsági ülésre.)
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Tisztelt Bizottság! Határozathozatalt rendelek el. Ki az, aki támogatja az Európai
Rendőrségi Hivatallal, a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói
tevékenységgel, a lőfegyverrel és a pirotechnikával kapcsolatos törvények jogharmonizációs
célú módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitára bocsátását? Aki igennel szavaz,
kérem, emelje fel a kezét! (Szavazás.) 14 igen. Ki tartózkodik? (Szavazás.) 4 tartózkodás. Ki
van ellene? (Senki sem jelentkezik.) Nem látok ilyet. Köszönjük szépen, államtitkár úr.

Kérdezem, hogy bizottságunk tagjai közül kívánja-e valaki bizottsági előadóként
előadni a bizottságban elhangzottakat a plenáris ülésen. Jövő héten hétfőn lesz, karácsony
előtt kiváló megszólalási lehetőség. (Nincs jelzés.) Kinek van fegyvere közöttünk?
(Derültség.)

Akkor majd írásban közöljük a bizottság véleményét. Köszönjük szépen.

Egyeztetési eljárás - Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a harmadik
országbeli állampolgárok idényjellegű munkavállalás céljából való belépésének és
tartózkodásának feltételeiről

Következik a 2. napirendi pontunk: egyeztetési eljárás - az Európai Parlament és a
Tanács irányelve a harmadik országbeli állampolgárok idényjellegű munkavállalás céljából
való belépésének és tartózkodásának feltételéről. Döntünk majd a parlamenti fenntartás
visszavonásáról.

Tisztelettel köszöntöm Simonné dr. Berta Krisztina helyettes államtitkár asszonyt a
Belügyminisztérium részéről.

Tisztelt Bizottság! Szeretném emlékeztetni képviselőtársaimat, hogy az egyeztetési
eljárás megindítása 2010. november 3-án történt. Az Európai ügyek bizottsága tárgyalta 2010.
november 10-én. A másik kijelölt állandó bizottság a Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság.
A kormány álláspontjavaslatának kelte pedig 2010. november 8-a. A kormány álláspontjának
kelte óta érdemi változás nem történt az uniós döntéshozatalban.

Tisztelt Államtitkár Asszony! Átadom a szót önnek. Tessék parancsolni!

Simonné dr. Berta Krisztina kiegészítése

SIMONNÉ DR. BERTA KRISZTINA helyettes államtitkár (Belügyminisztérium):
Köszönöm szépen, elnök úr. Ahogy elmondta, egyszer már voltam itt önöknél, és elmondtam
ennek a szabályozásnak a lényegét. A szabályozástól még nagyon messze vagyunk, most
önöktől azt kéri a kormány, hogy a parlamenti fenntartást visszavonhassuk, hogy a
tárgyalásokban elnökségként ne zavarjon ez a fenntartás. Igazándiból, talán van rá esély, hogy
a jövő év végéig megszületik ez a szabályozás, ez akkor azt jelenti, hogy a kétéves átültetési
idővel a magyar jogrendszerben 2013 táján kell hogy megjelenjen.

A szabályozásnak van két olyan kérdése, ami egyelőre erősen vitatott. Egy csomag
része, a kék kártya már elfogadásra került, az az általános része. Ebben az irányelvben a
szezonális vagy idényjellegű munkások helyzetéről, belépéséről, tartózkodásáról van szó.
Ezzel paralel fut egy másik irányelvtervezet, amely a nagyvállalatok tagállamokon belüli és
kívüli munkavállalóinak az áthelyezését teszi lehetővé. Két vitatott kérdés van egyelőre, ami a
mi szabályozásunktól és sok tagállamétól eltérő, mert mi egyelőre vízummal fedjük le az
idénymunkásokat, hogy rögtön tartózkodási engedélyt kapjon-e, ez más országnak is egyelőre
még okoz gondot. Ez nyilvánvalóan finomodni fog, és arra törekszünk, hogy minél kisebb
ellentét legyen a jelenlegi szabályozásunkkal.

A másik gond a pillanatnyi tervezetben - ahogy a Bizottság ezt kihozta -, hogy a
tagállamokon belül ezek az idénymunkások átmehetnek másik tagállamba. Ettől a pillanattól
kezdve hiába tarthatunk mi fenn kvótát, ha a másik tagállamba bejön, és átjöhet hozzánk,
akkor ez nem lesz érvényes. Őszintén szólva nálunk nagy számok nincsenek, legalábbis a
legálisan, főleg mezőgazdasági munkára alkalmazott, ilyen munkavállalók száma nem nagy,
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de egy tanulmány előzte meg ennek a kibocsátását, és vannak tagállamok - elég ismert, a
spanyolok, az Egyesült Királyság -, ahol ez igen komoly számokat jelent. Állok a
rendelkezésükre. Én ennyit gondoltam elmondani. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönjük szépen, államtitkár asszony. A vitát megnyitom. Akinek kérdése,
véleménye van, most elmondhatja. (Nincs jelzés.) Nem látok ilyet. Azt hiszem, hogy ezt már
korábbi ülésünkön részletesen kitárgyaltuk, rengeteg kérdésünk volt, most ez világos és tiszta.

Határozathozatal

Tehát egyetlenegy feladatunk van, hogy visszavonjuk a parlamenti fenntartást.
Kérdezem a bizottságot, hozzájárul-e a bizottság a parlamenti fenntartás visszavonásához. Aki
hozzájárul, kérem, hogy emelje föl a kezét! (Szavazás.) Ki tartózkodik? (Szavazás.) 1
tartózkodás. Ki van ellene? (Senki sem jelentkezik.) Tehát 1 tartózkodással, ellenszavazat
nélkül hozzájárulunk a visszavonáshoz. Köszönjük szépen, államtitkár asszony. (Simonné dr.
Berta Krisztina: Nagyon szépen köszönöm.)

Elnöki zárszó

Tisztelt Bizottság! Tájékoztatom a bizottság tagjait, hogy holnap 10 órakor kerül sor
bizottsági ülésre. Lehet, hogy ez az év utolsó bizottsági ülése. Ha érkezik a hatáskörünkbe
tartozó kapcsolódó módosító indítvány, akkor erről valószínűleg hétfőn fogunk szavazni,
akkorra már lesz kormányálláspont is. Tehát nem gondolnám, hogy csütörtökön vagy
pénteken délután kellene összehívni a bizottságunkat, tehát kérem képviselőtársaimat, hogy
figyeljék az e-mailjüket. Egy biztos: holnap 10 órakor bizottsági ülésünk lesz, lehet, hogy az
évben az utolsó. És lehet, hogy jövő héten hétfőn még tartunk egy ülést. Köszönöm szépen. A
bizottsági ülést bezárom.

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 14 perc)

Dr. Hörcsik Richárd
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Nánásiné Czapári Judit


