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(Az ülés kezdetének időpontja: 8 óra 17 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 
bizottságának ülését megnyitom. Köszöntöm képviselőtársaimat, köszöntöm 
meghívott vendégeinket, a sajtó igen tisztelt képviselőit és a napirendi pont előadóját, 
dr. Simon Attila helyettes államtitkár urat a Nemzetgazdasági Minisztérium részéről. 

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

Képviselőtársaim az elmúlt hétvégén megkapták a mai napi tervezett napirendi 
pontunkat, amely: tájékoztató a munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében 
történő kiküldetéséről szóló, 1996. december 16-i 96/71/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi 
irányelvtervezetről. Kérdezem képviselőtársaimat, van-e valakinek kérdése, 
véleménye a napirendi javaslathoz. (Senki sem jelentkezik.) Nem látok ilyet. 
Szavazásra teszem fel: ki az, aki támogatja a napirendi pont megtárgyalását? Kérem, 
szavazzanak! (Szavazás.) A jegyzőkönyv számára is megállapítom, hogy bizottságunk 
egyhangúlag elfogadta a napirendet. 

Tájékoztató a munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében 
történő kiküldetéséről szóló, 1996. december 16-i 96/71/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról szóló európai 
parlamenti és tanácsi irányelvtervezetről  

Az elnök felvezetője 

Tisztelt Bizottság! Tehát akkor rátérünk a mai egyetlen napirendi pontunk 
megtárgyalására, aminek az előterjesztője dr. Simon Attila helyettes államtitkár úr. 
Az Európai Bizottság ez évi munkaprogramja a prioritások között sorolta fel az 
úgynevezett munkavállalói mobilitási javaslatcsomagot, amelynek része az 
úgynevezett kiküldött munkavállalókról szóló javaslat is. Nemcsak nagyon friss, de 
egyúttal nagyon rövid terjedelmű javaslatról van szó, azonban annak célja valódi 
paradigmaváltást sürget, vagyis az eddigi minimálbérrel szemben a fogadó államban 
érvényes javadalmazás illetné meg a kiküldött munkavállalót. Tehát nagy kérdés, 
tisztelt képviselőtársaim, hogy szükséges-e egy ilyen javaslat uniós szinten.  

Tisztelt Képviselőtársaim! A háttéranyagokat megkapták. Az államtitkár úrtól a 
kormány álláspontjáról kérnénk egy rövid tájékoztatást, valamint arról, hogy a 
tagállamok, különösen a visegrádi országok, miként viszonyulnak a javaslathoz. 
Átadom a szót az államtitkár úrnak, tessék parancsolni! 

Dr. Simon Attila István tájékoztatója 

DR. SIMON ATTILA ISTVÁN helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági 
Minisztérium): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Tisztelt 
Képviselő Hölgy és Urak! Ahogy az elnök úr is felvezette, valóban egy egészen friss 
javaslatról van szó a Juncker-bizottság részéről, amiről lehetett tudni, hogy előbb-
utóbb meg fog érkezni, de az utolsó pillanatig reménykedtünk abban, hogy ez minél 
később fog bekövetkezni. Minden reményünk ellenére a Bizottság március 8-án 
közzétette ezt a bizonyos, mindösszesen négy szakaszból álló javaslatát.  
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Az elnök úr arra kért, hogy a kormányálláspontot tolmácsoljam. Nagyon 
egyszerű helyzetben vagyok: a négy pont egyikét sem tudja a magyar kormány 
elfogadni. Ennek az eddig rendelkezésünkre álló összes formális és informális 
fórumon hangot is adtunk. Többek közt, furcsa módon, a március 8-ai közzétételt 
megelőzően volt egy EPSCO-tanácsülés Brüsszelben, egy nappal korábban, március 7-
én, és a holland elnökség, egyébként mindenféle előkészítettség nélkül, és mondom: 
egy nappal azelőtt, hogy bárki egyébként formálisan a szöveget láthatta volna, 
napirendjére tűzte ezt a tervezetet, de oly módon - és nyilván ezzel nem akarom 
önöket untatni -, hogy eljárásjogi értelemben is egy nagyon érdekes szituáció állt elő, 
mert a tanácsülést vezető holland miniszter úr lényegében nem engedte a 
tagállamokat hozzászólni az előterjesztéshez, ők mintegy tájékoztatásnak szánták ezt 
az anyagot. Természetesen ott volt Thyssen biztos asszony is.  

És akkor valamiféle kompromisszum keretében kérdéseket lehetett 
megfogalmazni a biztos asszony részére. Ezzel több tagállam, köztük mi is éltünk. 
Természetesen egyetlen egy kérdésre nem kaptunk választ, csak azt, hogy majd 
másnap a Bizottság közzéteszi az anyagot. Nos, másnap ez megtörtént, valóban, és 
már ott, a tanácsülésen is és egyéb fórumokon is, szerencsére, azt kell mondjam, 
legalábbis a magyar kormány álláspontja szerint szerencsére, a V4-államokon 
túlmenően is, ha nagyon egyszerűen akarok fogalmazni, akkor a 2004-es állapotokat 
szem előtt tartva a régi és az új tagállamok között látható most egy törésvonal. A régi 
tagállamok közül is van talán öt-hat olyan állam, amelyek nagyon komolyan 
szorgalmazzák ennek a kiküldetési irányelvnek az elnök úr által is említett 
tartalmában, meg az általunk is megismert tartalomban történő módosítását, míg az 
újonnan, a 2004-ben vagy azt követően csatlakozó tagállamok, azt mondhatom, hogy 
nagyjából egyöntetűen és egyformán ellene vagyunk ennek a módosításnak. Sem 
tartalmában, sem az időzítésében nem tartjuk ezt most indokoltnak. És a kormányzati 
álláspont, minden tárgyalási álláspont az, hogy próbáljuk megakadályozni és az 
eljárásjogi lehetőségeinkhez képest lassítani ezt a folyamatot, hogy ez az irányelv-
módosítás révbe érjen.  

Én ennyit gondoltam most így, első körben, elnök úr, elmondani, és 
természetesen, ha vannak kérdések, akkor állok rendelkezésre. Köszönöm szépen. 

Kérdés 

ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Átadom a szót 
képviselőtársaimnak. Akinek kérdése, véleménye van, nyugodtan felteheti, 
elmondhatja. (Senki sem jelentkezik.) 

Tisztelt Államtitkár Úr! Nyilván képviselőtársaim alaposan tanulmányozták a 
számunkra megküldött háttéranyagokat.  

A tanulmányozás közben, bennem legalábbis, felvetődött, hogy vajon mi 
indította az Európai Bizottságot arra, hogy az ugyanazon a helyen folytatott 
ugyanazon munkáért egyenlő díjazás elvét kötelező jelleggel javasolja uniós szinten? 
Ezzel nem éppen az egységes piac legalapvetőbb elemeit, a munkavállalók szabad 
mozgását, illetve a szolgáltatásnyújtás szabadságát kívánja korlátozni? Tehát itt 
alapvetően egy ellentmondást látok.  

Láttuk azt, amikor a holland nagykövet úr bemutatta a holland elnökség 
prioritásait, amik között szerepel ez a javaslat, de mi a helyzet, hogyan látja, 
államtitkár úr, a következő, elsősorban a szlovák, aztán a máltai elnökség programját, 
ami ilyenkor már nyilván kialakulóban van, vajon ők ezzel a javaslattal mit fognak 
kezdeni? 

Tessék parancsolni, akkor visszaadom a szót az államtitkár úrnak. 
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Dr. Simon Attila István válasza 

DR. SIMON ATTILA ISTVÁN helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági 
Minisztérium): Köszönöm szépen. Igen, elnök úr, kilóg a lóláb, nem tudok most 
hirtelen jobbat mondani arra a szituációra, ami előállt.  

Az a furcsa helyzet van, hogy az eddigi 12 éves EU-tagságunk során talán most 
először fordul elő egy olyan helyzet, amikor a három szabadság elvének az egyike 
inkább a később csatlakozó tagállamok egyébként önmagában nyilvánvalóan 
hátrányosnak mondható tulajdonságait mintegy előnnyé kovácsolja. Erre rájöttek 
természetesen a régi tagállamokban lévő vállalkozások és politikusok is, és ezt a 
hátrányt szeretnék ilyen meglehetősen erőltetett, és mondom, most már a látszatra 
sem igazán adó szabályozással megváltoztatni. 

Miről is van szó, nagyon leegyszerűsítve? Ez a kiküldetési irányelv arról szól, 
hogy valamely uniós munkáltató egy másik tagállamban,ideiglenesen, 
szolgáltatásnyújtás keretében foglalkoztatja a munkavállalóját, de természetesen a 
munkavállaló továbbra is ennek a tagállamnak és ennek a munkáltatónak a 
munkavállalója marad, de már most is, a jelenlegi szabályozási irányelv szerint is, a 
fogadó állam, tehát ahol a szolgáltatást nyújtják, abban a tagállamban előírt minimál 
munkabért és nyilván az ottani szociális és munkajogi minimális szolgáltatásokat 
figyelembe véve kell ezt megtenni. És itt a hangsúly talán és kiemelve a minimálbéren 
van.  

Ezt a minimálbért szeretné most az új irányelv, ha ez hatályba lép, leváltani egy 
egyébként is megfoghatatlan fogalommal, tehát bevezeti az új fogalmat, azaz, ami a 
mai fogalmaink szerint egy ilyen átlagbérszerű valamit takar. Bocsánat, hogy nem 
vagyok túl korrekt, de igazából nem is tudjuk, mert pont ez az egyik bajunk ezzel az 
egésszel, hogy megfoghatatlan. Nagyon könnyű ezt elképzelni, mintha ma 
Magyarországon bárkinek azt mondanák, itt az építőipar az egyik olyan fő 
szolgáltatás, úgyhogy hozzunk az építőiparból példát, nem azt mondjuk, hogy 
szakmunkás-minimálbér, amiről mindenki tudja, hogy mennyi a szakmunkás-
minimálbér, de ha nem tudja, ez nagyon könnyen fellelhető. De azt mondani, hogy 
mondjuk a kőművesekre alkalmazott átlagbért kell az adott munkáltatónak 
használnia egy szolgáltatásnál, akkor már nagyobb bajban vagyunk, mert 
nyilvánvalóan elég komoly szórás van. Ha ezt kivetítem a 28 tagállamra, akkor ez még 
nehezebb.  

A másik dolog: ne felejtsük el, hogy ezeket a szolgáltatásokat, főleg, hogyha 
állami szereplő is van a megrendelői pozícióban, akkor közbeszerzés útján kell majd 
beszerezni továbbra is. Hogyan fogom én, vagy fogják azok a munkáltatók, amelyek 
szeretnének egy ilyen eljárásban elindulni, beárazni ezeket a bizonyos költségeket, 
úgy, hogy az egy megfoghatatlan dolog, amiről beszélünk? 

Tehát nagyon jól hangzik az, hogy azonos munkáért, azonos helyen, azonos 
munkabért, de a mostani körülmények között, a mostani szabályozási szinten és a 
konvergenciakülönbségek miatt ez lényegében kivitelezhetetlen. És akkor itt jön az az 
álságos része a dolognak, hogy nyilvánvalóan ez egy versenyelőnyt jelent mindazon 
tagállamok szolgáltatói számára, amelyek olcsóbban tudnak foglalkoztatni, 
dolgoztatni. 

És még egy dologra szeretném felhívni a figyelmet, mielőtt ebben ilyen 
félreértés lenne, és azt mondanánk, vagy azzal vádolnának bennünket, hogy mi a 
magyar munkavállalók érdekei ellen vagyunk, merthogy nem engedjük, hogy ők azt a 
munkabért, azt a bizonyos átlagos munkabért kapják, hanem helyette úgymond 
megelégszünk egy belgiumi minimálbérrel. Senkinek ne legyen kétsége afelől, hogyha 
az új irányelv elfogadásra kerül, akkor lényegében nem lesznek se magyar, se cseh, se 
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szlovák, se lengyel vállalkozások, amelyek ezen a piacon, ahol most ott vannak és le 
tudják győzni, talán pont a munkabérből fakadó különbségek miatt, a helyi 
vállalkozókat, hogy ezek odakerülnének. Tehát még azon magyar, cseh, szlovák, 
lengyel és a többi munkavállaló munkavállalási esélye is megszűnik, akik most 
egyébként ennek a kiküldetési irányelvnek a keretében ott dolgoznak.  

Mondom, nagyon fontos hangsúlyozni, hogy itt nem az egyéni úton szerencsét 
próbáló munkavállalókról beszélünk, itt munkáltatókról, nagy munkáltatókról 
beszélünk, aki mondjuk elvállalja bármilyen építési beruházásnak a kivitelezését, és 
arra az időre, ameddig ez a kivitelezés tart, a megfelelő szakembereket elviszi abba az 
államba, ahol ezt a munkát meg kell csinálni; majd amikor átadják a munkát, szépen 
mindenki értelemszerűen hazajön. Ez az ideiglenes jelleg.  

Ebben például van még egy, teljesen mesterséges, mondhatni: hasracsapás-
szerű szabály vagy szabálytervezet. Az új irányelv szeretné 24 hónapban korlátozni, 
hogy meddig lehet ezt az ideiglenességet gyakorolni. Tehát erről szól nagyon 
leegyszerűsítve az új irányelvtervezet.  

És a kérdésére válaszolva, elnök úr, én azt tudom mondani, hogy a szlovákok 
esetében mindenképpen, bár nem láttam a szlovák elnökség prioritáslistáját, de meg 
lennék lepődve, ha ez ott bármilyen szinten felbukkanna, mert valószínűleg ezért is 
van a kapkodás és a sietség a holland elnökség részéről. Április 19-20-án kerül sor 
Amszterdamban egy informális tanácsülésre, EPSCO-tanácsülésre, ahol az egyik téma 
pont ez. Sőt, az általam említett március 7-ei EPSCO-tanácsülésen is azzal próbálta a 
holland miniszter úr kifogni a szelet a vitorlából, hogy lesz egy informális tanácsülés 
áprilisban, és ott majd mindenki végig tudja vinni ezt. Ez már önmagában egy kicsit 
furcsa, mert ez sem egy szokványos eljárás, ezt nyilván önök is nagyon jól tudják.  

Tehát van egy kis kapkodás, ugyanakkor vannak lehetőségeink. A nemzeti 
parlamenteknek is vannak lehetőségei. Én bízom abban, hogy azzal a magyar 
parlament is és a további uniós tagállamok parlamentjei élnek, hogy az új irányelvvel 
szemben kifogást nyújtsanak be. Magunk közt vagyunk: azt gondolom, hogyha nem is 
érünk el ezzel feltétlen effektív eredményt, de ha mindenképpen, minden szinten 
kinyilatkoztatja Magyarország, hogy nem ért egyet ezzel az eljárással, és azzal sem ért 
egyet, ahogyan ez időzítve van, és aki időt nyer, életet nyer, ezt szoktuk mondani. Azt 
gondolom, ebben a helyzetben ez szintén igaz. 

És még egyetlen egy dolgot, ha megenged, elnök úr, mindenképpen szeretnék 
hangsúlyozni, ami talán megint csak a fonákságára mutat rá ennek az egész 
eljárásnak, meg az egész időzítésének. A kiküldetési irányelvnek van egy végrehajtási 
irányelve, amit 2014-ben fogadott el a Bizottság. Ennek a nemzeti jogba történő 
átültetése jelenleg zajlik, Magyarországon is, majd valószínűleg a parlament is 
tárgyalni fogja. Ennek a határideje, mármint hogy minden tagállam átültesse, 2016. 
június 18-a. Ugyanennek az irányelvnek a végrehajtási irányelvéről beszélünk, 
amiben egyébként kétéves vita zajlott anno. Ez késhegyig menő vita volt, aztán lett 
valamiféle kompromisszum. Megjegyzem, nekünk, Magyarországnak a végső változat 
sem volt jó, tehát mi még az ellen is szavaztunk, amit most egyébként át kell ültetni.  

Tehát úgy erőlteti az eredeti, ’96-os irányelv módosítását a Bizottság, hogy 
közben most lép hatályba ennek a végrehajtására vonatkozó, és irányában egyébként 
egy kicsit ez a rend, az ellenőrizhetőség, mert nyilván mindennel vissza lehet élni, 
tehát értelemszerűen itt is vannak olyan munkáltatók, munkaerő-kölcsönzők, ez 
ténykérdés, akik nyilván megpróbálják a kiskapukat megtalálni. Erre mi azt mondjuk, 
hogy tessék a nemzeti hatóságok ellenőrzési jogosítványait megerősíteni, 
kommunikálni és a többi.  

Tehát csak azt akartam az egészből kihozni, hogy azt gondolom, mi se lennénk 
büszkék, a magyar parlament sem, a magyar kormány sem, hogyha bármilyen 
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jogalkotási tevékenységet még be sem fejezve már elkezdene egy másik jogalkotást. 
Ez a jogbiztonság elvével minimum meglehetősen hadilábon állna. A 2016-os év és 
azon belül is a holland elnökség most ezt hozta magával. Köszönöm szépen, és 
elnézést, hogy egy kicsit hosszabb voltam. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Csak szeretném jelezni képviselőtársaimnak, meg 

az államtitkár úrnak is, hogy erre a javaslatra a közeljövőben várhatóan még 
visszatérünk, mi ezt különösen úgy hívjuk, hogy a szubszidiaritás elvével való 
összhang. Tudniillik a javaslat, ellentétben a lisszaboni szerződéshez csatolt második 
számú jegyzőkönyv 5. cikkében foglalt indoklási kötelezettséggel, egyáltalán nem utal 
a szubszidiaritás elvével való összhangra. 

Tehát az indoklás csupán az irányelv módosítását jelenti, míg a 
hatástanulmány 2.6 pontja röviden azzal támasztja alá a szubszidiaritás elvével való 
összhangot, hogy a javadalmazás meghatározása továbbra is a tagállami illetékes 
hatóságok hatáskörébe tartozik majd.  

És sajnos a javaslat nem tér ki arra sem, hogy a minimális bérszint helyett 
javasolt javadalmazás milyen hatást válthat ki, ahogy az államtitkár úr is említette, a 
szolgáltatásnyújtás szabadsága tekintetében, mennyiben korlátozhatja a jelenlegi 
versenyfeltételeket és adott esetben mennyire nehezíti meg az uniós állampolgárok 
eltérő tagállamba irányuló kiküldetését.  

Tehát én nem értem a holland elnökség sietségét. Nyilván ebben benne van a 
holland munkavállalók védelme is. Ugyanakkor ez egy olyan erős, ahogy az 
államtitkár úr is említette, ellenérzést vált ki a 2004-ben csatlakozott országok és a 
régi tagországok között, ami feloldhatatlan lesz. Nem sok jövőt jósolok ennek a 
javaslatnak, hogy ezt esetleg az Európai Tanács esetleg majd tárgyalja.  

Úgyhogy mindenesetre mi vissza fogunk térni rá a bizottságban az úgynevezett 
szubszidiaritásvizsgálat kérdése kapcsán, majd ennek is eljön az ideje. Megköszönöm 
az államtitkár úrnak a korrekt tájékoztatását, és jó munkát kívánok! Ez egy sziszifuszi 
munka, ahogy az államtitkár úr is említette, aztán meglátjuk, hogy mi lesz belőle. 

Az ülés berekesztése 

Tájékoztatom képviselőtársaimat a bizottság soron következő ülései kapcsán, 
hogy a jövő héten hétfőn előreláthatólag nem kerül sor bizottsági ülésre, de ez még 
nem 100 százalékos. Mindenesetre április 11-én, hétfőn 10 órakor és április 12-én, 
kedden reggel kerül sor ebben a teremben bizottsági ülésre. A napirendi pontok 
egyeztetése még folyamatban van.  

Köszönöm a megjelenést, az ülést bezárom. Viszontlátásra! 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 8 óra 39 perc) 
 

  

Dr. Hörcsik Richárd 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető:  Madarász Mária 


