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Napirendi javaslat  
 
1. Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a tagállamoknak a dohánytermékek és 

kapcsolódó termékek gyártására, kiszerelésére és értékesítésére vonatkozó 
törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezései közelítéséről [COM (2012) 788; 
2012/0366/COD] 
 

2. Tájékoztató a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános 
szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 54. §-a alapján a hazai jogalkalmazói 
tapasztalatokról 
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Az ülés résztvevői 

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl:  Dr. Hörcsik Richárd (Fidesz), a bizottság elnöke  
  
Bebes István (Fidesz)  
Dr. Braun Márton (Fidesz)   
Gyopáros Alpár (Fidesz)  
Ivanics Ferenc (Fidesz)  
Lipők Sándor (Fidesz)  
Nógrádi Zoltán (Fidesz)  
Dr. Szalay Péter (Fidesz)  
Tessely Zoltán (Fidesz)  
Dr. Vejkey Imre (KDNP)  
Káli Sándor (MSZP)  
Dr. Molnár Csaba (független)  
Balczó Zoltán (Jobbik)  
Bana Tibor (Jobbik)  
Murányi Levente (Jobbik)  
 

Helyettesítési megbízást adott   
Firtl Mátyás (Fidesz), a bizottság alelnöke dr. Vejkey Imrének (KDNP)   
Ékes József (Fidesz) Lipők Sándornak (Fidesz)  
Lipők Sándor (Fidesz) megérkezéséig Bebes Istvánnak (Fidesz)  
Dr. Mengyi Roland (Fidesz) dr. Braun Mártonnak (Fidesz)  
Ughy Attila (Fidesz) Ivanics Ferencnek (Fidesz)   
Dr. Botka László (MSZP) Káli Sándornak (MSZP)  
Dr. Braun Márton (Fidesz) megérkezéséig Gyopáros Alpárnak (Fidesz)  
  

Meghívottak részéről  

Hozzászóló 
Dr. Baranyi Gábor helyettes államtitkár (Külügyminisztérium) 
Dr. Kátai Anikó főosztályvezető (Külügyminisztérium)  
  



 5 

(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 34 perc) 

 

Elnöki megnyitó, a napirend elfogadása 
DR. HÖRCSIK RICHÁRD (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó 

napot kívánok, hölgyeim és uraim! Az Országgyűlés Európai ügyek bizottságának ülését 
megnyitom. Köszöntöm a képviselőtársaimat, köszöntöm a bizottság munkatársait, az 
Országgyűlés munkatársait, a sajtó meghívott képviselőit és a napirendi pont előadóit. 

Az első dolgunk a határozatképesség megállapítása. Az aláírt jelenléti ív alapján 
megállapítom, hogy bizottságunk határozatképes. Eseti képviseleti megbízást jelentek be. 
Vejkey Imre képviselő úr képviseli Fritl Mátyás alelnököt, Ivanics Ferenc pedig Ughy Attilát. 

Képviselőtársaim, megkapták a mai napirendi javaslatomat. Mint korábban jeleztem, 
két napirendi pontot tűztem ki. Az első az Európai Parlament és a Tanács irányelve a 
tagállamoknak a dohánytermékek és kapcsolódó termékek gyártására, kiszerelésére és 
értékesítésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezései közelítéséről, a 
bizottság véleményének kialakítása, pontosabban az, amit legutóbb megtárgyaltunk, a Barroso 
elnök úrnak írt levelemet elküldtem. Ez az egyik napirendi pontunk, remélem, hogy ez rövid 
lesz. A másik pedig tájékoztató a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának 
általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 54 §-a alapján a hazai jogalkalmazói 
tapasztalatokról, a napirendi pont előadója Baranyai Gábor helyettes államtitkár a 
Külügyminisztérium részéről. Kérdezem a képviselőtársaimat, hogy a napirendi pontokkal 
kapcsolatban van-e valakinek kérdése, véleménye. (Senki sem jelentkezik.) Nem látok 
jelentkezőt. Szavazásra teszem fel. Ki az, aki támogatja a napirendi pontok megtárgyalását? 
(Szavazás.) A jegyzőkönyv számára megállapítom, hogy a bizottságunk egyhangúlag 
támogatta a napirendi pontok megtárgyalását. Köszönöm szépen. 

Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a tagállamoknak a 
dohánytermékek és kapcsolódó termékek gyártására, kiszerelésére és 
értékesítésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezései 
közelítéséről  

Tehát az első napirendi pont az Európai Parlament és a Tanács irányelve a 
tagállamoknak a dohánytermékek és kapcsolódó termékek gyártására, kiszerelésére és 
értékesítésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezési közelítéséről. A 
bizottságunk a múlt hétfői ülésen tárgyalta ezt a napirendi pontot és arról született döntés, 
hogy a dohánytermékek gyártásáról és értékesítéséről szóló európai uniós irányelvtervezet 
kapcsán a bizottság politikai párbeszéd keretében, az Európai Bizottság elnökének címzett 
levélben nyilvánítsa ki a véleményét. Képviselőtársaim, kézhez kapták a Barroso elnök úrnak 
címzett levelet és bizottsági véleménytervezetet. Amennyiben észrevételük van, most 
megtehetik. (Senki sem jelentkezik.) Nem látok ilyet. (Balczó Zoltán jelentkezik.) Tessék 
parancsolni! 

 
BALCZÓ ZOLTÁN (Jobbik): Köszönöm. Ez maga a hozzászólási kör? (Elnök: Igen.) 

Annyit szeretnék elmondani, hogy tanulmányozva a bizottság véleményét arra jutottunk, hogy 
azon szempontok többségével, amelyek érdekében a tagállami rendelkezéseket fenn kívánja 
tartani véleményében a Bizottság, egyetértünk, mert elsősorban az egészségvédelemre 
vonatkozóan jelzi a szigorúbb szabályozás fenntartásának igényét. (Dr. Braun Márton 
megérkezik.) Szerepel benne egy olyan bekezdés, amely tulajdonképpen arra vonatkozik, amit 
a Jobbik nem támogatott, ez a bizonyos nemzeti dohánybolthálózat, mint az egyetlen 
lehetséges árusító hely. Ugyanakkor a javaslat egészét nézve, mivel többségben a 
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támogatandó szempontok vannak és abból az alapelvből kiindulva, hogy a tagállami 
jogalkotás szabadsága fennmaradjon, végül is mi is támogatjuk ezt a levelet. 

 

Szavazás 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Tisztelt Képviselőtársaim! Tehát megkapták a levél angol 

és magyar változatát. Szavazásra teszem fel. Ki az, aki támogatja a dohánytermékekről szóló 
irányelvtervezet kapcsán a bizottsági vélemény elfogadását a Házszabály 134/G. §-a alapján? 
Aki támogatja, kérem, tegye fel a kezét! (Szavazás.) Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.) 
Három tartózkodás ellenében a bizottságunk elfogadta. Köszönöm szépen. Ezt a levelet 
futárpostával azonnal küldjük Barroso elnök úrnak.  

 

Tájékoztató a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és 
folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. Törvény 54. § 
alapján a hazai jogalkalmazói tapasztalatokról 

Tisztelt Bizottság! Következik a második napirendi pontunk. Tájékoztató a 
szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. 
évi LXXVI. törvény 54. §-a alapján a hazai jogalkalmazói tapasztalatokról. A napirendi pont 
előterjesztője dr. Baranyai Gábor helyettes államtitkár a Külügyminisztérium részéről. 
Köszöntöm az államtitkár urat és kedves munkatársát.  

Tisztelt Bizottság! A belső piaci szolgáltatások ügyét már régóta nyomon követi 
bizottságunk kezdve a 2005-ben elindult úgynevezett egyeztetési eljárással, amikor az 
Európai Bizottság javaslatát vizsgáltuk, egészen az irányelv hazai jogba történő átültetésének 
keretet adó, előbb említett 2009. évi LXXVI. törvény parlamenti vitájáig. A most 
napirendünkön szereplő jelentés a szolgáltatási piac megnyitásának gazdasági hatásait és 
elmúlt kétévnyi tapasztalatait összegzi. Arra kértük fel az államtitkár urat, hogy röviden adjon 
tájékoztatást erről a napirendi pontról, utána lehetőség adódik képviselőtársaimnak, hogy 
kérdéseket tegyenek fel, majd ismét visszaadom a szót az államtitkár úrnak. Tessék 
parancsolni, államtitkár úr! 

 

Dr. Baranyai Gábor tájékoztatója 
DR. BARANYAI GÁBOR, a Külügyminisztérium helyettes államtitkára: Köszönöm 

szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Bemutatom Kátai Anikó főosztályvezető 
asszonyt, aki a Külügyminisztériumban összefogja ennek az irányelvnek a végrehajtását. 
Úgyhogy technikai kérdésekben ő lesz a kompetens válaszadó, ha megengedik. 

Néhány bevezető gondolatot szeretnék csak mondani erről a jelentésről, ami műfaját 
tekintve eléggé új, ilyen még nem került az Országgyűlés elé, illetve nem is túlságosan 
gyakori, hogy más irányelvek kapcsán egyfajta szisztematikus jelentéstételi kötelezettsége 
lenne a kormánynak. Úgyhogy e tekintetben, amit most csinálunk, az első fecske és örömmel 
várjuk, ha jobbító észrevételei lesznek a tisztelt bizottságnak. 

Említette az elnök úr, hogy 2009-re nyúlik vissza ennek az irányelvnek az átültetése. 
Néhány szót mondanék arról, hogy mi is a szerepe ennek az irányelvnek az egész EU belső 
piaci folyamatban. Általános megítélés szerint az európai integráció legfontosabb vívmánya a 
belső piac, amely történetileg egy harminc-negyven éves fokozatos liberalizáció eredménye. 
Ez először egy vámunióval indult, utána egyre inkább az áruk szabad áramlásának a 
kiteljesedését hozta magával mind az ipari, mind az agrártermékek vonatkozásában. Ezt 
egészítette ki a további három szabadságnak, a személyeknek, tőkének és a szolgáltatások 
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áramlásának a fokozatos megteremtése. Maga az úgynevezett belső piaci jogalkotási csomag 
1992-ben indult, tavaly ünnepeltük a húszéves évfordulóját. Bár ez a belső piaci liberalizációs 
folyamat egy nagyon hosszú és rendszerezett jogalkotásban merült ki, ennek a legnehezebben 
és legkésőbb megvalósuló alkotó eleme a szolgáltatásokra vonatkozott. Annak ellenére, hogy 
közismerten a mai európai gazdasági szerkezetben a szolgáltatások adják a GDP túlnyomó 
többségét - ez 65 százalék fölött van európai uniós átlagszinten -, mégis ez volt talán a 
legnehezebben lebontható akadálycsomag. Ha végignézzük, hogy Magyarországon hány pici 
szabályozott szakma van, gyakorlatilag nagyságrendileg több, mint minden más országban. 
De általában van hagyománya annak, hogy a különböző országok rendkívül szigorúan és 
egyedileg – mondjuk így – kicsi kamarákra, érdekképviseletekre, szakszervezetekre, akár 
iskolákra lebontva szabályoznak bizonyos tevékenységeket. Tehát ennek óriási hagyománya 
van a legtöbb országban, a régiókban pedig különösen.  

Az volt a törekvése ennek az irányelvnek, hogy az egyébként az Európai Bíróság által 
már jogeseti szinten eldöntött kérdések jó részét egyrészt rendszerezze, másrészt pedig 
néhány kérdéskörben tovább liberalizálja a szolgáltatások egy körének a gyakorlását. 
Harmadrészt pedig, hogy létrehozzon egy olyan intézményrendszert, amely gyakorlatilag a 
különböző országok között fennálló kisebb-nagyobb adminisztratív problémáknak a 
mechanikus intézését segíti elő. (Lipők Sándor megérkezik.) Fontos hangsúlyozni, hogy a 
szolgáltatás irányelv nem terjed ki mindenféle szolgáltatásra. Említettem, hogy 65 százalék 
fölött van a szolgáltatások GDP-ben elfoglalt aránya uniós szinten. Ehhez képest a 
szolgáltatási piac körülbelül 45 százalékát fedi le ez az irányelv. Nagyon fontos, hogy nem 
kerültek bele az egészségügyi, szociális szolgáltatások, illetve néhány speciális közrendű 
témájú dolog, mint például a szerencsejáték, illetve vannak olyan speciális 
szolgáltatástípusok, amelyekről külön rendelkezik egy-egy másodlagos jogszabály, ilyen 
például a telekommunikáció, ahol viszont nem ez az irányelv, hanem más uniós irányelvek 
szabályozzák a piac megnyitását. 

2006-ban sikerült ezt az irányelvet elfogadni, amely megkülönbözteti a szolgáltatás 
megkezdésének, illetve a nemzeti keretek között történő gyakorlásának szabályait. Ezt hívjuk 
a letelepedés szabadságának. Ez egy fontos distinkció egyébként a másik szabályozott 
területhez képest, amely pedig a szolgáltatások nyújtásának a szabadsága. Kicsit félrevezető 
ez a két terminus. A letelepedés szabadsága egyébként a szolgáltatásnyújtás nemzeti szintű 
szabadsága, ami azt jelenti, hogy bárki, gyakorlatilag nemzeti eredettől függetlenül 
letelepedhet egy országban és elkezdhet egy gazdasági tevékenységet, egy szolgáltatási 
tevékenységet. Ehhez képest a szolgáltatás nyújtásának a szabadsága egy szűkített, 
félrevezető terminus technikus, az csak a határokon átnyúló szolgáltatásokra vonatkozik, 
nevezetesen amikor valaki úgy akar például banki tevékenységet folytatni egy külföldi 
országban, hogy ott még fióktelepet sem üzemeltet. Vagy úgy akar például hulladékkezelési 
szolgáltatást végezni, hogy csak átjár a kocsijával a határon, azaz nincs semmiféle társasági 
jogi, adójogi jelenléte az adott országban. Nagyon fontos, hogy a letelepedés szabadsága 
kapcsán az irányelv egy meglehetősen szigorú programot ír elő. Ennek az a lényege, hogy 
tilos általában korlátokat gördíteni a letelepedés szabadsága elé, illetve azon korlátokat, 
amelyek akár a tulajdonlás bizonyos fokára, a társasági formára vonatkoznának, kizárólag egy 
nagyon szigorú kritériumrendszer mentén előzetesen indokolva s a többi, s a többi lehet csak 
megtenni. Ennél kicsit szélesebb körű a tagállamok korlátozási lehetősége a határon átnyúló 
szolgáltatások kapcsán, nevezetesen amikor nincs társasági vagy adójogi jelenléte egy 
országban. 

Említettem, hogy néhány fontos intézményt bevezet az irányelv. Az egyik, ami más 
területeken már ismert, nevezetesen a műszaki tartalmú termékek kapcsán, hogy van egy 
úgynevezett előzetes notifikációs eljárás. Tehát amikor a tagállam be akar vezetni egy olyan 
szabályozást, amely valamilyen formában korlátozná vagy érintené a szolgáltatások 
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gyakorlását, akkor van egy előzetes bejelentési kötelezettsége az Európai Bizottság irányába. 
Értelemszerűen, ha ez nem felel meg ezeknek a kicsit tágan megfogalmazott kritériumoknak, 
amelyek mentén korlátozni lehet a szolgáltatási tevékenységet, akkor meg kell szüntetni ezt a 
nemzeti korlátot. Ez egy fontos jogalkotási korlát. 

A másik, amit szintén meg szeretnék említeni, hogy létezik egy nagyon hasznos 
szoftver, egy elektronikus platform, amit IMI-nek hívnak, az Internal Market Information 
System, amelyben gyakorlatilag saját nemzeti nyelvükön össze vannak kötve a különböző 
hatóságok, és amikor felmerül bármilyen értelmezési probléma a különböző szolgáltatások 
engedélyezése, bejelentése, gyakorlása kapcsán, akkor a hatóságok az EU-n belül közvetlenül 
meg tudják keresni egymást. Nagyon-nagyon sok kicsi vállalkozónak teszi könnyebbé az 
életét, nem kell idegen nyelven külföldi országban leveleznie és számára érhetetlen, 
végigvihetetlen eljárásokat lebonyolítania ahhoz, hogy adott esetben a munkavállalási 
engedélyét, vagy bármely engedélyét a másik hatóság rendben elvégezhesse. 

A harmadik, ami talán még egy sajátos intézményi fejlemény a szolgáltatási irányelv 
kapcsán, hogy az Európai Bizottság egy furcsa, kölcsönös értékelési mechanizmust vezetett 
be, a tagállamok különböző kis csoportokban bizonyos kérdések mentén egymást kezdték 
értékelgetni. Ha kicsit maliciózusan lehet fogalmazni, kölcsönös feljelentő show zajlott, ahol 
egymás rendszerét tudták kritizálni meglehetősen nagy nyíltsággal az országok. Ebből 
született egy teljesítményértékelési jelentés, amelyet az Európai Bizottság 2012 nyarán tett 
közzé. Ebből nagyjából az fogalmazható meg, hogy Magyarország meglehetősen jól teljesített 
ebben az egész szektorban. Vannak különböző adatok arra, a kolléganőm ezekből készült, 
hogy ezek nagyjából milyen gazdasági hatással bírtak Magyarországra, hogyan járultak hozzá 
a GDP-hez, illetve hogy potenciálisan milyen mértékben csökkentettük a kereskedelmi és 
szolgáltatási akadályokat.  

Magáról a jelentésről mindössze annyit mondanék - azon túl, hogy ez műfajilag új 
dolog -, hogy megpróbáltuk a minden típusú rendelkezésre álló adatot rendszerezni ebben. 
Onnantól kezdve, hogy hány telefonhívást, illetve internetes megkeresést kaptunk általában a 
kis- és középvállalkozásoktól, odáig, hogy egyébként milyen jövő előtt áll az egész belső 
piaci szolgáltatási liberalizáció.  

Most megkérném a kolléganőmet az elnök úr engedélyével, hogy egy-egy adattal 
egészítse ki ezt. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tessék parancsolni! 
 

Dr. Kátai Anikó tájékoztatója 
DR. KÁTAI ANIKÓ, a Külügyminisztérium főosztályvezetője: Köszönöm szépen, 

elnök úr. Tisztelt Bizottság! A helyettes államtitkár úr szavait tényleg csak néhány fontos 
adattal egészíteném ki, illetve néhány megfontolással, amely a kormánynak az irányelv 
elfogadása és átültetése során tanúsított magatartásának hátterét képezi.  

A szolgáltatási ágazat az egyik nagy szabadság a Római Szerződés szerint, azonban a 
harmonizációja a legkevésbé volt fejlett leszámítva természetesen a pénzügyi 
szolgáltatásokat. Ami a harmonizációra vitte mégis az Európai Bizottságot a 2000-es évek 
elején - 2004-ben jelent meg az első javaslat a szolgáltatás irányelvre -, az az volt, hogy az 
Európai Bíróság esetjoga olyannyira cizellálta az Európai Unióról szóló, illetve akkor még 
Európai Közösségekről szóló szerződésnek a szolgáltatásokra vonatkozó szakaszait, hogy 
mindenképpen indokoltnak tűnt egy ilyen irányelv létrehozása, végrehajtása. Azzal, hogy 
kibővült az Európai Unió és a 345 millió helyett 500 millió lakosa lett, mindenképpen 
szükségesnek tartotta a Bizottság azt, hogy ezen a kibővült uniós piacon jogbiztonság 
uralkodjon és gyakorlatilag legyen egy olyan egységes irányelv, amely végrehajtása egységes 
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kereteket teremt a tagállamok vállalkozásai számára, önmagában az alkalmazkodás költsége 
ne legyen olyan nagy a vállalkozások számára, mintha esetileg az Unió Bíróságának 
döntéseihez kellene illeszteniük a tevékenységüket.  

Valóban vannak adatok arra, hogy hogyan befolyásolta az Unió és a tagállamok 
gazdaságát az irányelv elfogadása és a jelenlegi szinten történő végrehajtása. A szolgáltatási 
ágazat a világkereskedelem 28 százalékát teszi ki, tehát az össz-világkereskedelemből 28 
százalékkal részesedik a szolgáltatási piac. Az ágazat az Unió GDP-jének a hajtóereje, mivel 
– amint a helyettes államtitkár úr is utalt rá – gyakorlatilag a GDP és a foglalkoztatás 65 
százalékát adja a teljes szolgáltatási ágazat. Ezen belül az irányelv által lefedett 
tevékenységekben 45 százalékot képvisel. Magyarország számára is sokat jelentett az irányelv 
megszületése és átültetése, hiszen Magyarország alapvetően kicsi és nyitott gazdaság, nagyon 
nagymértékben van integrálva az Unió belső piacába, a szolgáltatásexport területén az 
Európai Unión belüli szolgáltatásexport az összes szolgáltatásexport 67 százalékát képviseli, 
míg az Európai Unión kívüli export összesen 33 százalék. Ugyanígy az import is hasonló 
adatokat mutat, az Európai Unión belüli szolgáltatásimport az összes szolgáltatásimport 70 
százaléka, az Európain kívüli pedig 30 százaléka. Tehát mindenképpen indokolt az, hogy 
Magyarország ebben a tekintetben az uniós jogközelítés pártolója legyen, hiszen ezek a 
szabályok – mindig kell erre emlékeztetni - a magyar vállalkozások alkalmazkodási költségeit 
is alacsonyabbá teszik, így a magyar vállalkozások külső piacra való lépését is megkönnyítik. 
Az uniós GDP-re az, ahogy a tagállamok jelenlegi pillanatig átültették ezt az irányelvet, 0,8 
százalékos növekedést gyakorol. Ez az egyes tagállamok GDP-jének 0,3 és másfél százalék 
közötti szórását jelenti. Nyilván azon tagállamok gazdaságára gyakorolt nagyobb hatást, 
amelyek egyébként korlátozóbb magatartást, illetve korlátozóbb jogszabályokat tartottak 
hatályban az irányelv átültetése előtt, illetve azokra, amelyek a korlátozó magatartásukhoz 
képest viszonylag sok akadályt felszámoltak, legyen az jogszabályi vagy intézményi akadály. 
Magyarország GDP-jére az Európai Bizottság tanulmánya alapján is pozitív hatást gyakorolt 
az irányelv elfogadása, 0,54 százalékkal emelte meg úgy abban az állapotban, ahogyan 
Magyarország átültette az irányelvet. 

A további kilátások szintén pozitívak lennének, ha esetleg az irányelv jobban át lenne 
ültetve, tehát ha kevesebb korlátozó követelményt tartanának fenn a tagállamok, akkor ez még 
1,2 százalékot jelenthetne pluszban az eddigi GDP-növekedéshez képest, illetve ha 
valamennyi szolgáltatási akadályt felszámolnák a tagállamok, akkor az összesen 2,6 
százalékos GDP-bővülést jelentene az Unió belső piacán. Azt hiszem, ezek a számok 
alátámasztják, hogy valóban fontos kérdésről van szó. Valóban olyan kérdésről van szó, 
amely mind uniós, mind tagállami szinten kitörést jelenthetne a gazdasági válságból. Ebből a 
szempontból is tekintve nagyon fontos az, hogy a legmagasabb szinten foglalkoznak vele az 
uniós döntéshozók. Az Európai Tanács, az állam- és kormányfők tanácsa ülésén rendszeresen 
visszatér ez a téma. A tavaszi csúcsra, a márciusi csúcsra készülő éves növekedési jelentés 
egyik melléklete éppen a belső piaci integrációról szóló jelentés, amelynek egyik eleme a 
szolgáltatások ágazatának a feltérképezése, illetve az abban való előrelépés lehetősége lesz, 
illetve magának az éves növekedési jelentésnek az egyik prioritása pontosan a szolgáltatási 
irányelv jobb átültetése. Tehát minden szinten napirenden van a téma az Európai Unióban és 
természetesen Magyarország is kiemelten követi ezeket az eseményeket, aktívan részt vesz 
ezekben a vitákban. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Csak szeretném megemlíteni, hogy az 

elmúlt ősszel Koppenhágában az úgynevezett COSAC találkozó plenáris ülésén az egyik 
napirendi pont a „Húszéves a közös piac” volt és Michel Barnier biztos úr jött előadást tartani. 
Itt nemcsak magyar részről - egyébként én szóltam hozzá -, hanem általában véve minden 
hozzászóló részéről úgy értékelték, hogy ez az Európai Közösség, illetve legújabban az 
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Európai Unió működésében egy nagyon pozitív folyamat, ahogy hallottuk az államtitkár úrtól, 
illetve a főosztályvezető asszonytól. Tehát nagyon fontos, hogy előrelépést jelentett a közös 
piac működésében, nemcsak általában véve az Európai Unió versenyképességét javította, 
hanem az illető tagországok GDP-növekedéséhez is hozzájárult. 

Tisztelt Bizottság! Megadom a kérdések lehetőségét. Aki szeretne kérdést feltenni, 
vagy akinek véleménye van, most felteheti, elmondhatja. (Gyopáros Alpár jelentkezik.) 
Gyopáros Alpár képviselő úr! 

 

A képvisel ők kérdései, a kérdésekre adott válaszok 
GYOPÁROS ALPÁR (Fidesz): Köszönöm, elnök úr! Tisztelt Helyettes Államtitkár 

Úr! Örömmel konstatálom, hogy történelmi pillanat részese lehetek, miután először tesz 
jelentést a kormány irányelv átültetésével kapcsolatban. A kérdésem egyszerű. Egy nagyon jó, 
részletes jelentést láttunk és köszönöm a kiegészítést is, mélyreható tájékoztatás volt. 
Leginkább arra vagyok kíváncsi, hogy az irányelv átültetésekor vagy azt követően 
közvetlenül milyen tapasztalatokat tudott szerezni az ország akár éppen a hatósági 
visszajelzések alapján. Említettük a hatóságok közötti együttműködést, és olvasható a 
jelentésben, hogy kiváló használói vagyunk ennek az informatikai rendszernek. Tehát melyek 
azok a tapasztalatok, amelyek leginkább előrevihetik az együttgondolkodást? Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem képviselőtársaimat… (Dr. Szalay Péter jelentkezik.) 

Szalay képviselő úr! 
 
DR. SZALAY PÉTER (Fidesz): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 

Helyettes Államtitkár Úr! Az volna a kérdésem, hogy milyen lépéseket tett Magyarország az 
irányelveknek való megfelelés céljából. 

 
ELNÖK: Kérdezem a képviselőtársaimat, van-e még kérdés. (Senki sem jelentkezik.) 

Nincs. Lezárom a kérdéseket és átadom a szót az előadóknak. Tessék parancsolni! 
 
DR. BARANYAI GÁBOR, a Külügyminisztérium helyettes államtitkára: Köszönöm 

szépen. Gyopáros képviselő úr kérdésére majd a kolléganőm fog válaszolni, ha megengedi a 
bizottság, mert gyakorlatilag a kezdetektől követi a folyamatot, én viszont - sajnos - ebbe 
később kapcsolódtam be.  

Szalay képviselő úr kérdésére annyit válaszolnék tömören, hogy egyrészről amikor ez 
az egész irányelv megszületett, volt egy screening gyakorlat. Át kellett nézni a teljes nemzeti 
szabályozását minden országnak. Erre egy elég összetett, egy széles körű közigazgatási 
program volt. A maga nemében egyébként nagyon hasonlít a mostani, a KIM által menedzselt 
Magyary Programra. Tehát végigszűrte anno a közigazgatáson a főleg engedélyezésre, 
bejelentésre, illetve egyéb tevékenység gyakorlására vonatkozó követelményeket előíró 
nemzeti szabályokat és készült egy átfogó deregulációs program, illetve ezt követte ennek a 
törvénynek az elfogadása. Ez egy nem teljesen befejezett programpontja egyébként ennek a 
rendszernek, de szintén folyamatban van az egész közigazgatási reform keretében, hogy létre 
kell hozni egy teljesen elektronikus egyablakos ügyintézési rendszert a vállalkozások 
számára. Ez bizonyos elemeiben már kész van, illetve nem túl gyorsan, de azért módszeresen 
halad előre a kormányzat ezzel. Ennek az a lényege, hogy bármely vállalkozás végzéséhez 
kapcsolódó összes hatósági tevékenységet egy elektronikus ügyintézési platformon keresztül 
le lehessen bonyolítani. Ezt Points of Single Contact-nak, egykapcsolatos bejelentkezésnek 
nevezi az irányelv. De itt szintén a részletek kapcsán, ha az elnök úr megengedi, átadom a 
szót a kolléganőmnek. 
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ELNÖK: Tessék parancsolni! 
 
DR. KÁTAI ANIKÓ, a Külügyminisztérium főosztályvezetője: Köszönöm szépen. 

Kezdeném az első kérdéssel, a tapasztalatokkal. Tapasztalata bőven van a közigazgatásnak is, 
illetve a központi közigazgatásnak is, a Külügyminisztériumnak mint az átültetést koordináló 
tárcának, illetve az egyes tárcáknak, amelyek a felügyeletük alatt álló szolgáltatási 
tevékenységek során ezt a jogszabály-átvilágító tevékenységet elvégezték. Ez volt 
gyakorlatilag az uniós csatlakozásra történő felkészülés óta az első szisztematikus és 
meghatározott szempontok alapján végzett jogszabály-átvilágítás. Gyakorlatilag az egész 
joganyagot át kellett nézni abból a szempontból, hogy mely szolgáltatások tartalmaznak 
engedélyezési vagy bejelentési kötelezettséget. Azt tapasztaltuk, hogy rengeteg ilyen 
szolgáltatás van. Ezek közül nyilván azokat a tevékenységeket, amelyek Magyarország 
szempontjából fontosak, és amelyek a szükségesség-arányosság mentén indokolhatóak, abba a 
körbe soroltuk, amelyek továbbra is engedélyezés- vagy bejelentéskötelesek. Itt az előzetes 
bejelentés követelményét kell tekinteni. Ezeket a tevékenységeket lejelentettük az Európai 
Bizottságnak mint továbbra is engedély-, illetve bejelentésköteles tevékenységeket. Ezzel 
valamennyi tagállam így tett egyébként. Ezeknek a lejelentett tevékenységeknek a kölcsönös 
átvilágítása volt gyakorlatilag az a feladat, amit az átültetés után a Bizottság segítségével 
elvégeztünk, és amire a helyettes államtitkár úr az előbb utalt, ez a kölcsönös értékelési 
tevékenység, a teljesítményértékelés, illetve most a review-ja az irányelvnek. Tehát jó volt 
arra ez az egész gyakorlat, hogy gyakorlatilag képet kapjunk arról, milyen szolgáltatási 
ágazatokat hogyan szabályozunk. Ez a magyar döntéshozóknak is fontos információ volt, 
hiszen nem mindegy, hogy milyen akadályokkal szembesülnek akár a hazai vállalkozások is. 

A másik fontos tapasztalat az irányelv átültetése után a hatóságok visszajelzése, 
amelyet részben az IMI-rendszer működtetése során kaptunk a hatóságoktól, részben pedig 
arra a megkeresésünkre, amelyet a jelentés összeállítása érdekében küldtünk nekik. Itt 
kétirányú tapasztalatok szűrhetők le. Az egyik az, hogy azok a hatóságok, amelyek intenzíven 
használják azt az infrastruktúrát, amelyet az irányelv létrehozott, pozitívan számoltak be 
ennek a tapasztalatairól. Sokkal könnyebb egy külföldi szolgáltató eredetét lenyomozni, egy 
külföldi szolgáltató számára a saját kiindulási tagállamában rendelkezésre bocsátott 
dokumentumok valódiságáról, hitelességéről meggyőződni, és így sokkal könnyebben, 
hatékonyabban tudják a munkájukat intézni, nekik sem kell megkeresni a külföldi 
hatóságokat, ami borzasztó sok időráfordítást tett szükségessé, illetve rengeteg fordítási 
költséget jelentett ezeknek a hatóságoknak. A másik irányból viszont, és főleg a 
közigazgatási… Elnézést kérek, nem tudom pontosan idézni a KEKKH teljes nevét. (A 
papírjai között lapoz.) Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal. A 
hivatalnak és a többi IT-vel foglalkozó magyar szervezetnek az volt a véleménye, hogy 
gyakorlatilag azért volt nagyon hasznos az irányelv, mert fényt derített arra, mennyire 
széttagozódott és mennyire szétaprózódott, mennyire nem egységes elvek alapján tartanak 
nyilván az önkormányzatok, illetve a felügyeletért felelős hatóságok mindenféle adatot, ami 
rendelkezésükre áll. Tehát gyakorlatilag ez az irányelv egy picit segít abban, és az irányelv 
által rendelkezésre bocsátott struktúrák segítenek abban, hogy a magyar hatóságok is 
egységes szempontok alapján lássák ezeket a tevékenységeket és abba az irányba húzza az 
irányelv a magyar szabályozást is, hogy a magyar jogalkotónak is egységes képe legyen 
ezekről a tevékenységekről. Nem beszélve az egyablakos ügyintézési pontnak akár a magyar 
szolgáltatók számára biztosított előnyeiről. 

Azt, hogy milyen lépéseket tettünk az irányelv átültetése érdekében, szerintem a 
helyettes államtitkár úr kimerítően megválaszolta. Itt a jogalkotási és az intézményfejlesztési 
feladatokat szinte maradéktalanul ellátta Magyarország. Azokat a tevékenységeket, amelyek 
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továbbra is bejelentés-, illetve engedélykötelesek, a Bizottságnak lejelentettük. Fontos az, 
hogy az irányelv elfogadása óta folyamatos magyar jogalkotásban azokat a jogszabályokat, 
amelyek további engedélyezési, illetve bejelentési követelményeket írnak elő egyes 
tevékenységek vonatkozásában, ezeket folyamatosan jelentjük be az Európai Bizottságnak, 
hiszen ez jogalkotói kötelezettség. Köszönöm szépen. 

 

Az ülés bezárása 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Képviselőtársaim! Szeretném bejelenteni, hogy a 

következő héten március 4-én 11 órakor tartjuk a bizottsági ülésünk. Két tervezett napirendi 
pontunk lesz. Két egyeztetési eljárás. Az egyik a közös agrárpolitika reformjára vonatkozóan, 
a másik pedig a stratégiai kerethez tartozó európai regionális fejlesztési alapról, ahol zárt ülés 
lesz, hiszen a bizottság az állásfoglalását fogja kialakítani.  

Köszönöm az államtitkár úrnak és főosztályvezető asszonynak a részvételét, a 
képviselőtársaimnak is. A jövő héten találkozunk. Viszontlátásra! A bizottsági ülést bezárom. 
 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 11 perc)  

 
  

Dr. Hörcsik Richárd 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: dr. Lestár Éva 


