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Az ülés résztvevői 

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl:  Dr. Mengyi Roland (Fidesz), a bizottság tagja  
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Dr. Szanyi Tibor (MSZP) Káli Sándornak (MSZP)  
Dr. Hörcsik Richárd, a bizottság elnöke (Fidesz) dr. Mengyi Rolandnak 
(Fidesz)  
Ivanics Ferenc (Fidesz) Bebes Istvánnak (Fidesz)  
Firtl Mátyás (KDNP), a bizottság alelnöke Nógrádi Zoltánnak (Fidesz)  
Gyopáros Alpár (Fidesz) Lipők Sándornak (Fidesz)  
  
  

Meghívottak részéről  

Hozzászóló 
Dr. Staudt Gábor (Jobbik) 
Ódor Bálint helyettes államtitkár (Külügyminisztérium)  
Dr. Kátai Anikó főosztályvezető (Külügyminisztérium)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 12 óra 33 perc) 

 
 

Elnöki megnyitó, a napirend elfogadása 
DR. MENGYI ROLAND (Fidesz), a bizottság tagja, a továbbiakban ELNÖK: Jó 

napot kívánok, hölgyeim és uraim! Az Országgyűlés Európai ügyek bizottságának ülését 
megnyitom. Köszöntöm a képviselőtársaimat, az Országgyűlés munkatársait és a napirendi 
pont előadóját, Ódor Bálint helyettes államtitkár urat a Külügyminisztérium részéről, valamint 
dr. Kátai Anikó főosztályvezető asszonyt. 

Tájékoztatom a tisztelt képviselőtársaimat, hogy a bizottság elnöksége, Hörcsik 
Richárd elnök úr és Firtl Mátyás alelnök úr, valamint Murányi Levente képviselőtársunk a V4 
európai ügyekkel foglalkozó bizottságának találkozóján vesz részt a lengyelországi 
Gdańskban, ezért a mai ülést a Házszabály 74. §-a (4) bekezdésének megfelelően elnöki eseti 
képviseleti megbízás alapján a bizottság elnökét én helyettesítem és a mai ülésünket én 
vezetem.  

Tisztelt Bizottság! Első teendőnk a határozatképesség megállapítása. Az aláírt jelenléti 
ív alapján megállapítom, hogy a bizottságunk határozatképes. Eseti képviseleti megbízást 
jelentek be: Káli Sándor képviselőtársunk dr. Szanyi Tibort, Lipők Sándor képviselőtársunk 
Gyopáros Alpárt, Nógrádi Zoltán képviselőtársunk Firtl Mátyást, Bebes István képviselőnk 
Ivanics Ferencet, Hörcsik Richárd elnök urat pedig én helyettesítem.  

Az első teendőnk a napirendi pont elfogadása. Ahogy arról képviselőtársaink 
előzetesen írásban tájékoztatást kaptak, a mai ülés napirendjén egy napirendi pont szerepel. 
Kérdezem, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban van-e valakinek kérdése, véleménye. Nem 
látok jelentkezőt. (Balczó Zoltán jelentkezik.) De! Parancsoljon! (Balczó Zoltán: Nem, nem, 
azt hittem, hogy már szavazunk!) Tehát nem látok jelentkezőt. Így szavazásra teszem fel a 
kérdést. Ki az, aki egyetért a napirendi pont megtárgyalásával? (Szavazás.) A jegyzőkönyv 
számára megállapítom, hogy a napirendet a bizottság egyhangúlag elfogadta.  

A belső piaci információs rendszer hazai működésével összeffügő egyes törvények 
módosításáról szóló T/11626. számú törvényjavaslat 

A mai napirendi pontunk a belső piaci információs rendszer hazai működésével 
összefüggő egyes törvények módosításáról szóló T/11626. számú törvényjavaslat. 
Előterjesztőként pedig újra köszöntöm Ódor Bálint helyettes államtitkár urat. Államtitkár úr, 
öné a szó! 

 
Ódor Bálint szóbeli kiegészítése 
ÓDOR BÁLINT helyettes államtitkár (Külügyminisztérium): Köszönöm szépen. 

Tisztelt Elnök Úr!  Tisztelt Bizottság! Néhány szót szólnék a belső piaci információs 
rendszerről, hogy ez micsoda és hogyan működik, utána pedig magáról a törvényjavaslat 
módosításáról.  

A belső piaci információs rendszer, amelyet rövidebben IMI-nek nevezünk, az EGT-
államok hatóságai közötti információcserének a fóruma. Ez egy szoftveralkalmazás, amelyet 
az Európai Bizottság fejlesztett ki és működtet immár évek óta, és az interneten keresztül 
elérhető. (Mile Lajos és Sáringer-Kenyeres Tamás megérkezik.) A gyakorlatban egyfajta 
speciális nemzetközi jogsegélyt testesít meg a tagállamok különböző hatóságai között. Az 
információs rendszer kifejlesztésének célja az volt, hogy a tagállami hatóságok az egymás 
közötti kommunikációhoz magas színvonalú, biztonságos szoftveralkalmazást használjanak. 
Tehát határon átnyúló ügyekben használják ezt a hatóságok. Mondok egy példát. Külföldön 
szolgáltatást nyújtó cég cégadatainak cseréje, vagy egy Magyarországon munkát vállaló 
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külföldi személy megfelelő képzettségének ellenőrzését szolgálja. Ennek a rendszernek a 
használatával könnyebbé, gyorsabbá és biztonságosabbá is válik az információáramlás és az 
adatvédelmi szempontokra is figyelemmel van ez a rendszer. Összességében azt tudom 
mondani, hogy erősíti a tagállamok hatóságai közötti együttműködést ez az IMI-rendszer.  

2012 decemberében létrejött az IMI-rendszer kötelező jogalapja, egy uniós rendelet 
formáját ölti, ez az 1024/2012. számú EU-rendelet. Az alkalmazásáról annyit tudok mondani, 
hogy fokozatosan bővült az alkalmazási terület. Először a szakmai képesítések elismerésére 
vonatkozott, utána kiterjedt a szolgáltatási irányelv alkalmazására is, a szolgáltatási 
notifikációra, a munkavállalók kiküldetésével kapcsolatos együttműködésre és legutoljára, 
2013 októberétől ki fog terjedni a betegjogi irányelvre is. Az uniós rendeleti szabályozáshoz 
hozzá kell igazítani a magyar szabályozást. Ez egyrészt törvényi szabályozást igényel, 
másrészt pedig a részletszabályokat egy kormányrendeletben kell meghatározni. Mind a 
törvénymódosításokat, mind a kormányrendeleti szabályozást a kormány 2013. június 11-én 
elfogadta.  

Azt fontos aláhúzni, hogy az új jogszabályi keret nem módosítja az érintett hatóságok 
jogalkalmazási gyakorlatát, ezt nem változtatja meg, új kötelezettséget nem teremt, az 
igazgatási együttműködésnek csak a jogalapját rendezi. Magyarországon közel 80 regisztrált 
hatóság már ma is használja az IMI-rendszert, ilyen például a Céginformációs Szolgálat, a 
Kereskedelmi és Engedélyezési Hivatal, a Nemzeti Munkaügyi Hatóság, kormányhivatalok, 
kamarák s a többi. Európában közel 7000 hatóság között létesíthető így kapcsolat. Egy utolsó 
gondolat még: nagyon pozitívak az alkalmazásával kapcsolatos eddigi visszajelzések. 
Összességében a működésének kezdete óta több mint ezer megkeresést kapott ez a rendszer és 
nyújtott segítséget. Ennyit mondanék tehát az előterjesztésről, köszönöm szépen. 

 
Kérdések 
ELNÖK: Köszönjük szépen a helyettes államtitkár úrnak. Meg is nyitjuk a kérdések és 

vélemények körét. Előzetesen jelzem, képviselőtársaim, hogy dr. Staudt Gábor, a Jobbik 
frakció tagja jelezte, hogy kérdést kíván feltenni. Ennek módja és rendje, hogy a bizottságunk 
szavaz róla. Az első körben a bizottságunk tagjai kérdezhetnek az előadótól. Kérdezem tehát, 
hogy kinek van kérdése, véleménye. (Senki sem jelentkezik. – Dr. Molnár Csaba megérkezik.) 
Kérdezem a képviselő urat, hogy fenntartja-e a kérdésre az igényét. (Dr. Staudt Gábor: Így 
van, szeretném!) Kérdezem a bizottságunkat, elfogadja-e, hogy képviselőtársunk a helyettes 
államtitkár úrtól a napirendi pont kapcsán kérdezhet. Aki ezzel egyetért, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) Egyhangúlag elfogadtuk. Köszönöm szépen. Képviselő 
úr, öné a szó! 

 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! A 

bizottságnak is megköszönöm a lehetőséget.  
Egy szakmai kérdésem lenne lévén, hogy az alkotmányügyi bizottság előtt nem 

szerepelt ez a tervezet, úgy gondolom, azért, mert európai ügyeket érint. Előrebocsátom, hogy 
az IMI-rendszer egy jó rendszer, az állampolgárok életét is megkönnyíti, a hivatalokét is 
természetesen abban a körben, ahol tudják, hogy pontosan kihez kell fordulni. Egy nemzeti 
koordinátor ki van jelölve, ha elakadások lennének a rendszerben és tudnak a hatóságok 
egymással is konzultálni. Az állampolgárok esetében a különböző végzettségek elismerése 
kapcsán egy gyors és hatékony rendszer. Ha valaki kinn kíván munkát vállalni, vagy 
bármilyen más okból kell a végzettségét igazolni, nem kell plusz köröket futnia. Egyébként a 
közbiztonságot is javítja olyan szempontból, hogy ha valaki idejön, könnyen lekérhető, hogy 
rendelkezik-e megfelelő szakképesítéssel. Tehát ezek a dolgok rendben is vannak. 

Viszont mivel irányelvek átültetéséről van szó, ebben az esetben mindig azt szoktam 
kérni egyébként Navracsics miniszter úrtól is, amikor a miniszteri meghallgatása volt, külön 
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kértem, hogy minden olyan esetben, amikor irányelveket ültetünk át, nagyon nagy hangsúlyt 
fektessünk a magyar nemzeti érdekek védelmére, hiszen a legtöbb esetben egy tól-ig 
tartományban van erre lehetőség. Sajnos sokszor láttuk például a bevándorlási ügyi 
törvényeknél, hogy nagyon tágra szabták a kereteket és az EU-s irányelvek lehetőséget adtak 
volna szigorúbb, a nemzeti érdekeket jobban kiszolgáló szabályozásra.  

Ezért szeretném megkérdezni, mert nyilván önök mélyebben ismerik ezeket a 
szabályozásokat, hogy a 4. § (3) bekezdésének c. és d. pontja - ez arra vonatkozik, hogy az 
érintettnek nincs-e magyarországi lejárt köztartozása, illetve a cég nem áll-e csőd-, vagy 
felszámolási eljárás vagy végelszámolás alatt – melyik irányelvben szerepel, ezt megtudják-e 
esetleg mondani. Mert nekem nyilván nem volt rá akkora kapacitásom, mint a 
minisztériumnak. Az első körben, amelyben megnéztem, nem találtam. Ha meg tudnak 
nyugtatni, hogy ez szerepel és ez egy olyan kötelezettség, amelyet bele kell venni a kiadandó 
körbe, akkor meg tudnának nyugtatni és megköszönném a válaszukat. És hogy ez kölcsönös-
e, tehát ugyanúgy működik-e a külföldi hatóságok esetében is? Tehát a magyar hatóságok is 
például egy német magánszemélyről vagy cégről ugyanezeket az adatokat lekérhetik adott 
esetben? Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr, a kérdést. Helyettes államtitkár úr, 

kolléganő, önöké a szó! 
 
Válaszadás 
ÓDOR BÁLINT helyettes államtitkár (Külügyminisztérium): Köszönöm szépen. 

Ahogy jeleztem a felvezetőben is, itt a jogalap egy rendelet és nem irányelv. Egy irányelv 
átültetendő, egy rendelet pedig közvetlenül alkalmazandó. Tehát itt az előterjesztésben nem 
egy átültetésről van szó, hogy tulajdonképpen csak a végrehajtás szabályait kell elfogadni. 
Ezért használtam azt a szót, hogy hozzá kell igazítani a magyar szabályozást ehhez a 
rendelethez. Tehát ez közvetlenül alkalmazandó, nincs mozgásterünk. A konkrét kérdésére 
pedig, hogy mi ez a c., d. pont, átadom a szót a főosztályvezető asszonynak. 

 
DR. KÁTAI ANIKÓ f őosztályvezető (Külügyminisztérium): Ahogy a helyettes 

államtitkár úr említette, ez egy rendelet, ha szükséges, végre kell hajtani. Mi Magyarországon 
éppen azért hajtjuk végre az egyébként közvetlenül alkalmazandó rendeletet, hogy 
garanciákat biztosítsunk törvényi szinten, hogy mikor kell használni ezt a rendszert, illetve 
milyen adatvédelmi garanciák mellett használható. Azt kell látni, hogy valamennyi 
hatóságnak jogszabály alapján vannak hatósági feladatai. Ez nem nóvum. Tehát jogszabályok 
alapján azoknak a hatóságoknak, amelyek ezt a rendszert használják, van hatósági jogkörük, 
tehát például engedélyeztetni kell, meg kell vizsgálni, hogy egy szolgáltató, ha idejön 
Magyarországra és bejelenti a tevékenységét, tényleg jogosult-e Magyarországon végezni a 
tevékenységét. Az IMI éppen arra szolgál, hogy ha egyébként fennálló hatósági tevékenysége 
van a hatóságnak, éppen, ahogy ön említette, az állampolgárok, a vállalkozások érdekét is 
szolgálva gyorsan le lehessen zárni azokat a hatósági ügyeket, amelyek egyébként fennállnak 
a hatóságok számára. Gyorsan meg lehessen nézni, hogy azok a jogszabályi feltételek, 
amelyeket egyébként előír már egy másik jogszabály, fennállnak-e.  

Fel szeretném hívni a figyelmet, hogy ezt a jogi szabályozást, amit ön itt lát a (3) 
bekezdésben, a mai hatályos jogszabály is pontosan ugyanígy szabályozza, tehát a 2009. évi 
LXXVI. törvény, a szolgáltatási tevékenység megkezdéséről és folytatásának általános 
szabályairól szóló törvény ugyanígy szabályozza. Ami miatt megismételjük a szabályozást, az 
éppen az, hogy az IMI-rendelet, az uniós rendelet más jogterületekre is kötelezően rendeli 
alkalmazni az IMI-t, ennek a törvényi garanciáit szerettük volna egységesen rendezni ebben a 
törvényben. (Dr. Braun Márton megérkezik.) Természetesen azt, amire rákérdezett, tehát hogy 
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a hatóságok megkérdezik, van-e köztartozás vagy végelszámolás, ezt abból a szempontból 
kérdezheti meg csak egy hatóság, ha egyébként az ő hatósági ügyének az elbírálásához erre az 
adatra szükség van. Tehát ha a magyar jogi szabályozás ezt előírja a magyar hatóság számára, 
tehát ahhoz, hogy az engedélyt kiadhassam, tudnom kell, van-e a szolgáltatónak egyébként 
köztartozása. Ebben az esetben ezt megteheti. A reciprocitás természetesen fennáll. Ugyanez 
vica versa érvényesül. Ha egy német hatóság kíváncsi arra, hogy egy magyar szolgáltató az 
egyébként a német jogszabályok alapján jogszerűen végezhető szolgáltatási tevékenységét 
köztartozás nélkül kell hogy végezze, akkor erre rákérdezhet és nagyon gyors, megbízható 
választ kaphat ezzel kapcsolatban.  

Tehát tulajdonképpen ez természetesen a hatóságok érdekét is szolgálja, hogy minél 
hamarabb megkapják az információt, de mindenképpen a vállalkozók, az állampolgárok 
érdekét is szolgálja, hogy mielőbb elkezdhesse végezni a tevékenységét, ahhoz nagyon 
hasznos, ha a hatóság ezekről minél előbb választ kap. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen a rendkívül alapos választ. Balczó képviselő úré a szó! 
 
Hozzászólások 
BALCZÓ ZOLTÁN (Jobbik): Köszönöm a hozzászólás lehetőségét. Nagyon fontos 

volt, amit világossá tettek az előterjesztők. Itt nem irányelvről, hanem rendeletről van szó. Mi 
abban maradtunk, hogy eleve támogatjuk, de igazából helyesebb lett volna, ha a jogszabályi 
környezet kiigazítása a rendeletnek megfelelően történik. Tehát adott esetben, ha valaki ezt 
nem támogatná, indifferens lenne abból a szempontból, hogy tulajdonképpen ezt a rendeletet 
alkalmaznunk kell, legfeljebb van egy ellentmondás, hogy egy hazai jogszabály nincs 
szinkronban az EU-rendelettel, de a mérvadó az alkalmazás szempontjából ettől függetlenül 
az uniós rendelet, ha jól értelmezem így. (Ódor Bálint: Igen.) 

 
ELNÖK: Köszönöm. Államtitkár úr! (Ódor Bálint: Igen.) Gyors válasz. (Dr. Staudt 

Gábor jelentkezik.) Parancsoljon, képviselő úr! 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm, elnök úr. Ígérem, hogy a plenáris ülésre 

mélyebben fel fogok készülni. Az IMI-t egy rendelet hozta létre, de úgy értékeltem, hogy 
bizonyos adatkörök, amiket ebbe belevonnak – de, mondom, ezt az IMI-rendeletet 
részletesebben át fogom nézni a plenáris ülésre -, irányelvek is kapcsolódnak az adattartalom 
tekintetében hozzá. A részletes indoklásban is a belső piaci szolgáltatásokról szóló irányelv, a 
szakmai képesítések elismeréséről szóló irányelv szerepel. A helyzet tehát némileg 
bonyolultabb, úgy érzem, a rendelet valóban közvetlen hatállyal szerepel, de bizonyos 
irányelvekkel bevonnak adattartalmakat ebbe a rendszerbe. Egyébként, ha jól emlékszem, 
mert megnéztem ezt a szolgáltatási törvényt, ott a 41. § kompletten kicserélésre kerül vagy 
összefésülésre más törvényekkel, de itt egy rendezettebb vagy kibővítettebb formában jelenik 
meg a magyar szabályozásban. Nem azt mondom, hogy ez rossz, csak mindenképpen azt a 
törekvést kérjük önöktől, hogy mindig a maximumra törekedjenek, ami a nemzeti érdekek 
védelmét illeti. (Ódor Bálint: Az természetes!)  

 
ELNÖK: Köszönjük, képviselő úr. Államtitkár úr! 
 
ÓDOR BÁLINT helyettes államtitkár (Külügyminisztérium): Csak az utolsó 

felvetésére reagálnék. Az természetes, hogy mi erre törekszünk. 
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Határozathozatal 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Mivel több kérdésre, hozzászólásra jelentkezőt nem 

látok, így a vitát lezárom. Szavazás a törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságáról fog 
történni, de ezt megelőzően még egy eseti képviseleti megbízást kell bejelentenem. Braun 
Márton képviselőtársunk Ékes József képviselőtársunkat helyettesíti a szavazásnál. 

Tisztelt Bizottság! Szavazásra teszem fel tehát a napirenden szereplő 
törvényjavaslatot. Ki az, aki támogatja a T/11626. számú törvényjavaslat általános vitára való 
bocsátását? (Szavazás.) Köszönöm. Húsz igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül 
a bizottságunk a T/11626. számú törvényjavaslatot általános vitára alkalmasnak tartotta. 

Bizottsági előadó állítása 
Bizottsági előadó állítása szükséges a holnapi plenáris ülésre. (Balczó Zoltán: 

Ügyrendben szeretnék szólni!) Parancsoljon! 
 
BALCZÓ ZOLTÁN (Jobbik): Tisztelt Elnök Úr! Nincs mód arra, hogy a bizottság 

előadót állítson. (Nógrádi Zoltán távozik a teremből.) A bizottsági előadó nem tehet mást, 
minthogy a vitában a bizottság tagjai által elmondottakat foglalja össze és mondja el. A 
bizottság a vitában gyakorlatilag érdemben nem vett részt, nem volt felszólaló. Egy 
bizottságon kívüli képviselő tett fel kérdést. A Házszabály alapján tehát nincs mód arra, hogy 
a bizottság előadót állítson, mert neki azt kellene ismertetni, amit a bizottság tagjai 
elmondtak. A bizottság tisztelt képviselői azonban nem szóltak hozzá, tehát nincs lehetőség 
ebben a helyzetben bizottsági előadó állítására. (Sáringer-Kenyeres Tamás: Te szóltál hozzá!)  

 
ELNÖK: A Házszabályt ismerő kiváló kollégáink arról tájékoztattak, hogy részben 

igaza van, de csak részben, mert az előadó által elhangzottakra a bizottság válaszaként 
született szavazás eredményéről tájékoztatni kell… (Balczó Zoltán: Elnézést, bocsánat! Igen 
természetesen. Én most arra gondoltam, hogy az érdemi álláspont képviseletére jelenleg nincs 
mód. Elnézést, hogy félreértettem.) A bizottsági előadó felelősségébe tartozik, hogy 
felszólalásakor csak annyira terjeszkedik, amennyi a Házszabály szerint lehetséges.  

Ennek ellenére tehát szükséges egy bizottsági előadót állítanunk, aki a plenáris ülést 
tájékoztatja. Önként jelentkezőt kérek erre a nagyszerű feladatra. (Dr. Szalay Péter 
jelentkezik.) Szalay Péter képviselőtársunk személyében meg is találtuk. Köszönöm szépen. 

Az ülés bezárása 
Tájékoztatom képviselőtársaimat, hogy a bizottság soron következő ülésére 

előreláthatóan szeptember 16-án, hétfőn 11 óra 30 perckor kerül sor. A tervezett napirendi 
pont Litvánia budapesti nagykövetének tájékoztatója a litván EU-elnökség programjáról, 
valamint Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 
végrehajtásáról szóló törvényjavaslat megtárgyalása lesz. Köszönöm szépen a részvételt, a 
bizottsági ülést bezárom.   

 
 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 24 perc)  

 
  

Dr. Mengyi Roland 
a bizottság tagja 

Jegyzőkönyvvezető: dr. Lestár Éva 


