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Napirendi javaslat 

 

1. Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a Bizottság által vállalkozásokhoz 
és vállalkozások társulásaihoz intézett, a belső piaccal és a kapcsolódó 
területekkel összefüggő információkérésre vonatkozó feltételek és eljárás 
megállapításáról  
[COM (2017) 257; 2017/0087 (COD)]  
(A bizottság véleményének kialakítása a HHSZ 145. §-a alapján)  
 

2. Az Európai Unió értékeiről és támogatásáról szóló politikai nyilatkozatra 
vonatkozó javaslat (P/15763. szám)  
(Fodor Gábor (független) képviselő önálló indítványa)  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről)  
 

3. EGYEZTETÉSI ELJÁRÁS - Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a 
szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK rendelet, 
valamint a 883/2004/EK rendelet végrehajtására vonatkozó eljárás 
megállapításáról szóló 987/2009/EK rendelet módosításáról [COM (2016) 815; 
2016/0397 (COD)]  
(Tájékoztató az aktuális helyzetről)  
 
Előterjesztő: 
Dr. Pacsay-Tomassich Orsolya, az Emberi Erőforrások Minisztériuma helyettes 
államtitkára 
Kelemen Gábor, a Nemzetgazdasági Minisztérium főosztályvezető-helyettese
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Az ülés résztvevői 

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Dr. Hörcsik Richárd (Fidesz), a bizottság elnöke  
 
Tessely Zoltán (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Bana Tibor (Jobbik), a bizottság alelnöke  
Gyopáros Alpár (Fidesz)  
Firtl Mátyás (KDNP)  
Hollik István (KDNP)  
Dr. Józsa István (MSZP)  
Tukacs István (MSZP)  
 

Helyettesítési megbízást adott 

Csöbör Katalin (Fidesz) Gyopáros Alpárnak (Fidesz)  
 
 

A bizottság titkársága részéről  

Dr. Juhász László főtanácsadó  
Dr. Tamás Csaba Gergely tanácsadó  
Dr. Puncsák Kornélia, a bizottság munkatársa  
Nyilas Dániel, a bizottság munkatársa  
 
 

Meghívottak 

Hozzászólók  

Dr. Pacsay-Tomassich Orsolya helyettes államtitkár (Emberi 
Erőforrások Minisztériuma)  
Kelemen Gábor főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági 
Minisztérium) 
 

 

Megjelentek 

Koranisz Laokratisz görög nemzetiségi szószóló  
Kovács Réka főosztályvezető-helyettes (Emberi Erőforrások 
Minisztériuma) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 13 óra 33 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 bizottsága 
ülését megnyitom. Köszöntöm képviselőtársaimat; köszöntöm az Országgyűlés 
Hivatalának munkatársait, meghívott vendégeinket és a napirendi pont előadóit. 

Az első teendőnk a határozatképesség megállapítása. Az aláírt jelenléti ív 
alapján és az eseti képviseleti megbízással bizottságunk határozatképes. 

Képviselőtársaim megkapták a tervezett napirendi pontokat. A mai napon 
három napirendi pontot terveztünk megtárgyalni. Az első: az Európai Parlament és a 
Tanács rendelete a Bizottság által vállalkozásokhoz és vállalkozások társulásaihoz 
intézett, a belső piaccal és a kapcsolódó területekkel összefüggő információkérésre 
vonatkozó feltételek és eljárás megállapításáról. A bizottság ülésén a bizottság 
véleményét alakítjuk ki a Házszabály 145. §-a alapján. A második napirendi pontunk az 
Európai Unió értékeiről és támogatásáról szóló politikai nyilatkozatra vonatkozó 
javaslat, amit P/15763. szám alatt kaptak kézhez képviselőtársaim. Ez Fodor Gábor 
független képviselő önálló indítványa, és itt döntenünk kell a képviselői indítvány 
tárgysorozatba vételéről. A harmadik téma pedig: egyeztetési eljárás - az Európai 
Parlament és a Tanács rendelete a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról 
szóló 883/2004/EK rendelet, valamint a 883/2004/EK rendelet végrehajtására 
vonatkozó eljárás megállapításáról szóló 987/2009/EK rendelet módosításáról. Egy 
rövid tájékoztatót hallgatunk meg a helyettes államtitkár asszonytól az aktuális 
helyzetről. Az előterjesztő dr. Pacsay-Tomassich Orsolya, az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma helyettes államtitkára, akit ezúttal is tisztelettel köszöntök. 

Tisztelt Bizottság! Kérdezem, hogy a napirendi pontokkal kapcsolatban van-e 
valakinek megjegyzése… Nekem máris van! (Derültség.) Tájékoztatom 
képviselőtársaimat, hogy a mai bizottsági ülés megtartásához szükséges házelnöki 
egyetértést megkaptuk. 

Egyúttal jelzem képviselőtársaimnak, hogy a mai nap reggelén Fodor Gábor 
képviselőtársunk írásban kérte az általa benyújtott politikai nyilatkozatra vonatkozó 
javaslat tárgysorozatba vételéről szóló döntés elhalasztását. A fentiek alapján tehát a 
mai ülésünkön két napirendi pont megtárgyalására kerül sor, így gyakorlatilag 
hamarabb be tudjuk fejezni a bizottsági ülésünket, ez alapvetően egy jó hír. 

Tehát most kérdezem képviselőtársaimat, ha nincs észrevétel, akkor szavazásra 
teszem fel, hogy ki az, aki támogatja a bizottság tagjai közül a napirendi pontok 
megtárgyalását. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm szépen.  

A jegyzőkönyv számára is megállapítom, hogy bizottságunk egyhangúlag 
elfogadta a napirendet. 

Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a Bizottság által 
vállalkozásokhoz és vállalkozások társulásaihoz intézett, a belső 
piaccal és a kapcsolódó területekkel összefüggő információkérésre 
vonatkozó feltételek és eljárás megállapításáról 
[COM (2017) 257; 2017/0087 (COD)]  
(A bizottság véleményének kialakítása a HHSZ 145. §-a alapján) 

Az elnök felvezetője 

Tisztelt Bizottság! Tehát hozzákezdünk az első napirendi pont 
megtárgyalásához: az Európai Parlament és a Tanács rendelete a Bizottság által 
vállalkozásokhoz és vállalkozások társulásaihoz intézett, a belső piaccal és a 
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kapcsolódó területekkel összefüggő információkérésre vonatkozó feltételek és eljárás 
megállapításáról. A bizottság véleményének a kialakítására kerül sor a Házszabály 145. 
§-a alapján. (Gyopáros Alpár megérkezik a bizottság ülésére. - Kelemen Gábor 
elfoglalja helyét a meghívottak részére fenntartott asztalnál.) 

Tisztelt Bizottság! Az angol rövidítés alapján SMIT-rendelettervezetnek hívott 
javaslatot múlt hét szerdán vitatta meg bizottságunk Kecsmár Krisztián, az Igazságügyi 
Minisztérium államtitkárának előterjesztésében. A bizottsági vita alapján került 
összeállításra az a véleménytervezet, amit kedden képviselőtársaim is megismerhettek 
és véleményezhettek. 

A véleménytervezetben a kifogásainkat fogalmazzuk meg a javaslat 
szükségessége, indokoltsága és arányossága kapcsán, mivel túlzónak értékeljük az 
Európai Bizottság számára javasolt információszerzési hatáskört. A javaslat érintettjei 
pedig a vállalkozások lennének, amelyeknek nemcsak bizalmas információkat kellene 
Brüsszelnek megküldeniük, de a szabályozás jelentős adminisztratív terhet is róna 
rájuk, sőt, bírsággal is fenyegetné őket.   

Tisztelt Képviselőtársaim! A mai ülésünkön tehát a véleménytervezet 
elfogadásáról kell döntést hoznunk. Kedden képviselőtársaim megismerhették a 
véleménytervezetet, mindenkinek megküldtük. Válasz nem érkezett. Most esetleg 
szóban tehetnek kiegészítést.  

Kérdezem, képviselőtársaimnak van-e esetleg észrevétele a véleménytervezettel 
kapcsolatban. (Jelzésre.) Bana alelnök úré a szó. 

Hozzászólások, vélemények 

BANA TIBOR (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen, elnök úr. Csak 
nagyon röviden. Tekintettel arra, hogy az ülésszak utolsó bizottsági ülésén vagyunk, 
szeretném a bizottsági munkatársaknak megköszönni az egész félévben nyújtott 
munkáját és azt, hogy itt, az állásfoglalásnál is egy nagyon színvonalas anyagot raktak 
össze. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen a bizottságunk stábja nevében is. Tehát amennyiben 

nincs észrevétel… (Dr. Józsa István: De, van!) Józsa képviselő úr, tessék parancsolni! 
 
DR. JÓZSA ISTVÁN (MSZP): Én megértem, hogy a kormányoldalnak aggályai 

vannak, hogy a Mészáros és Mészárosra rákérdeznek vagy valami hasonló, de itt azért 
sokkal általánosabb dolgokról van szó.  

Én úgy gondolom, annyi mindenben ellenkezett már Magyarország, illetve a 
magyar kormány az Unió jobb, összehangoltabb működését tekintve, hogy ez 
szerintem a magyar cégeknek kifejezetten előnyös lenne, ha Brüsszelben is látnák, 
hogy milyen nehéz helyzetben vannak. Most nem konkrétan a magyar kormány 
tevékenysége miatt vannak mindig nagyon nehéz helyzetben - bár általában amiatt -, 
de azért, hogy valami objektivitása legyen a dolognak, konkrét esetekre vonatkozóan 
is, ne csak a statisztikai szűrőn átesett adatok jussanak el Brüsszelbe, én úgy 
gondolom, nem kéne ezt elutasítani. Van ennek hozadéka szerintem a magyar kis- és 
középvállalkozások számára is, ha egy bizonyos metszetben - természetesen ezt azért 
jól körül kell határolni, hogy mi legyen ez a metszet - közvetlenül is tudomást 
szerezhetnének a brüsszeli elemzők a magyar helyzetről. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselőtársam. Hogy a dolgok menetét 

leegyszerűsítsük, ebben az esetben is kérjük képviselőtársainkat, hogy előtte mindig 
küldjék el írásban a véleményüket, mert ezzel megkönnyítik a bizottságunk stábjának, 
hogy egy olyan konszenzusos véleményt tudjunk kialakítani, amit mindenki elfogad. 
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Ezért máskor arra kérem képviselőtársamat, hogy időben küldje meg ezt, ezzel 
megkönnyítik a munkamódszert. 

Másodszor: szeretném megjegyezni, hogy ez nemcsak magyar ügy, hanem 
például, ahogy az államtitkár úr említette, a holland parlament és a német parlament 
két háza is politikai véleményt fogalmazott meg.  

Harmadszor: ez jogilag nem köt bennünket, sem az Európai Bizottságot, hanem 
ez egy politikai vélemény, amiről most szavaznunk kell, eltérően attól, ha más 
formában keressük meg az Európai Bizottságot. Tehát én ebben nem látok semmi 
kivetnivalót. Esetleg ha képviselőtársam nem ért egyet, akkor nem szavazza meg. 
Ismétlem, ez politikai vélemény, és a Házszabály 145. §-a kimondja, hogy az Európai 
Bizottság és az Országgyűlés közötti politikai párbeszédről kialakított véleményről 
szavaznunk kell, és erről majd tájékoztatnunk kell a házelnököt. Ez így elfogadható 
képviselőtársamnak? (Dr. Józsa István: Persze.) 

Határozathozatal 

Ha ezek után nincs több észrevétel, akkor felteszem a kérdést: ki az, aki 
támogatja, hogy a bizottság véleményt fogadjon el a Házszabály 145. §-a alapján az 
úgynevezett politikai párbeszéd keretében. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) 6 igen 
szavazat. Aki tartózkodik? (Szavazás.) 2 tartózkodással a bizottságunk elfogadta. 

Tájékoztatom képviselőtársaimat, hogy ahogy előírja a Házszabály, a bizottság 
imént elfogadott véleményéről tájékoztatom a házelnök urat, valamint kedves 
barátunkat, Frans Timmermans urat, az Európai Bizottság nemzeti parlamentekért is 
felelős első alelnökét.  

EGYEZTETÉSI ELJÁRÁS - Az Európai Parlament és a Tanács 
rendelete a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 
883/2004/EK rendelet, valamint a 883/2004/EK rendelet 
végrehajtására vonatkozó eljárás megállapításáról szóló 
987/2009/EK rendelet módosításáról [COM (2016) 815; 2016/0397 
(COD)] 
(Tájékoztató az aktuális helyzetről)  

Az elnök felvezetője 

Tisztelt Bizottság! Akkor kimarad a második napirendi pontunk. Mint ahogy 
említettem, Fodor Gábor képviselőtársunk visszalépett.  

Következik a második napirendi pontunk: egyeztetési eljárás - az Európai 
Parlament és a Tanács rendelete a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról 
szóló 883/2004/EK rendelet, valamint a 883/2004/EK rendelet végrehajtására 
vonatkozó eljárás megállapításáról szóló 987/2009/EK rendelet módosításáról. A 
napirendi pont előterjesztője, ahogy említettem, a helyettes államtitkár asszony és 
Kelemen Gábor főosztályvezető-helyettes a Nemzetgazdasági Minisztérium részéről. 
Ezúttal is tisztelettel köszöntöm a főosztályvezető-helyettes urat.  

Tisztelt Bizottság! Az Európai Bizottság által 2016 decemberében előterjesztett 
rendelettervezet a munkaerő-mobilitási csomag részét képezi. Bizottságunk 2017. 
április 18-án döntött a javaslat egyeztetési eljárás alá vonásáról. A véleményalkotásra 
felkért állandó bizottság a Népjóléti bizottság.  

A Miniszterelnökség által küldött tárgyalásiálláspont-javaslatot köszönettel 
megkaptuk. Az előterjesztőktől a javaslat lényegi elemeiről, a kormány álláspontjáról, 
valamint az uniós döntéshozatal állásáról kérnénk tájékoztatást.  

Elsőként ismételten köszöntöm Pacsay-Tomassich Orsolya helyettes államtitkár 
asszonyt, akinek megadom a szót, aztán pedig majd a főosztályvezető-helyettes úrnak. 
Kérem, hogy röviden, velősen foglalják össze expozéjukat. Tessék parancsolni! 
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Dr. Pacsay-Tomassich Orsolya tájékoztatója 

DR. PACSAY-TOMASSICH ORSOLYA helyettes államtitkár (Emberi 
Erőforrások Minisztériuma): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! 
Alelnök Urak! Tisztelt Képviselő Urak! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Először is 
szeretném bemutatni kollégámat, Kovács Rékát, az Európai Főosztály főosztályvezető-
helyettes hölgyét, aki elkísért engem. Megpróbálom rövidre fogni az ismertetőmet, de 
ha utána esetleg bármilyen kérdés felmerül, akkor ő is rendelkezésre fog állni, 
természetesen az NGM-es kollégák mellett. 

Igen, elnök úr, vettem, amit mondott az előbb, csak azért, mert mereven a 
szemembe nézett, amikor azt mondta, hogy szeretné, ha korábban befejeződne ez az 
ülés, úgyhogy megpróbálok rövid lenni, de azért hozzáteszem, hogy ez tipikusan nem 
az a téma, amit meg lehet oldani 2 percben, de azon leszek, jó? (Elnök: Köszönjük 
szépen.) 

Az uniós szociális biztonsági koordinációs rendeletek az 59-es, a személyek 
szabad mozgásának elősegítését célzó rendeletekből nőttek ki. A lényege az, hogy ha 
egy EU-állampolgár szabadon mozog az EU területén belül, akkor azokat a jogokat, 
amiket valahol megszerzett, ne veszítse el, ugyanúgy élvezze minden tagországban.  

Milyen jogokra gondolunk itt? Nyugdíjra, családi ellátásokra, munkanélküli 
segélyre, betegségi, rokkantjáradékokra, apaság, anyaság, szóval nagyon sok olyan 
dologra, ami borzasztóan fontos. Mivel a tagállamok saját hatáskörébe tartozik a 
szociális biztonsági rendszerük kialakítása, és ez a szabályozás minden államban más, 
ezért az európai szintű jogalkotás elviekben csak arra szorítkozhat, hogy az érintett 
tagállami rendszereket koordinálja. Ez azért fontos, mert itt nem harmonizációról van 
szó, hanem koordinációról. A koordináció célja pedig az volna, hogy az érintett 
rendeletek hatálya alá tartozó személyeket ne érje hátrányos jogkövetkezmény azért, 
mert a szabad mozgáshoz fűződő jogaikat gyakorolják és helyzetük révén több tagállam 
jogával kerülnek egyidejűleg vagy hosszabb távon kapcsolatba. Ezt nevezzük „one 
legislation”-nek, vagy egy alkalmazandó jog elvének vagy szabályának. 

A tagállamok szociális biztonsági rendszere az európai uniós folyamatokból 
eredő egységesedés ellenére jelentős eltéréseket mutat napjainkig, ezért a jogalkotónak 
jelentős kihívást jelent, hogy az előbb említett alapvető célkitűzés szem előtt tartása 
mellett következetes, az érintett személyek mellett az egyes tagállamok érdekeinek is 
megfelelő és hatékony szabályozást hozzon lére.  

A koordinációs rendeletek felülvizsgálatát tartalmazza egyébként ez a rendeleti 
kézikönyv… (Felmutatja a kézikönyvet. - Kovács Réka jelzésére:) A jogszabály, igen. 
Ennek körülbelül a fele a 883-as rendelet, a másik fele pedig a végrehajtásra vonatkozó 
eljárás. Ez most éppen nem hatályos, de így fog kinézni az is, ami ezután megszületik 
majd.  

Tehát ez a felülvizsgálat egy 50 éves történet; ez időről időre felülvizsgálatra 
szorul. Vannak olyan felülvizsgálatok, amik kisebb részeket érintenek; vannak olyanok, 
amik átfogóbb módosító javaslatokat tartalmaznak. A legutóbbi módosítás részben az 
EU Tanácsának a 2011-es első félévi magyar elnökségének időszakára esett. A 
kodifikáció minden esetben jelentős körültekintést igényel a jogalkotásban részt vevő 
felek részéről - ezt még többször el kellene hogy mondjam, nagyon fontos, de 
megpróbálom csak egyszer-kétszer. 

Emlékeztetnem kell a kedves megjelenteket arra, hogy ez egy bonyolult, 
összetett és gyakran nagyon technikainak tűnő anyag, amiről itt beszélünk, de a 
gyakorlatban jelentős hatású és a hatásmechanizmusában kiemelten összetett 
dossziéról beszélünk. Ezért is van az, hogy a kormány kiemelt figyelmet szentel neki, és 
ezért is van az, hogy igazából nem technikai dossziéként kezeljük ezt a javaslatot. 
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A módosítás célja deklaráltan a következő, ami azt jelenti, hogy az Európai 
Bizottság a tervezethez kapcsolódó kommunikációjában általános célkitűzésként a 
következőket jelölte meg: a munkavállalók szabad mozgásának elősegítését és jogainak 
védelmét; a szociális biztonsági rendelettel kapcsolatos visszaélések visszaszorítására 
vonatkozó igényt, valamint a járulékfizetés helye és az ellátás nyújtásának helye közötti 
erősebb kapcsolat létrehozását. Ez a tagállamok közötti igazságosabb tehermegosztás 
érdekében történne. 

A bizottsági kommunikáció tehát jelentős mértékben azt az érzetet keltheti, 
hogy csupán technikai jellegű dossziéról van szó. Itt azonban a tagállamok álláspontja 
egyöntetű abban a tekintetben, hogy a javaslat önmagában vett súlya megkérdőjelezi a 
szabályozás technikai jellegét, és a magyar kormány is úgy gondolja, hogy 
érdekkülönbség mutatkozik Európában bizonyos törésvonalak mentén és politikai 
jellegű motivációk is meghúzódhatnak a háttérben. Ezért is szentel kiemelt figyelmet 
az ügynek, de azt lehet mondani, hogy szinte minden tagállam részéről fokozott 
érdeklődés és aktivitás mutatkozik a tanácsi döntéshozatali folyamatban.  

Mielőtt a tervezetet átfogóbban, de röviden áttekintenénk, annyit szeretnék 
elöljáróban elmondani, hogy azért időszerű ez a mai meghallgatás, mert jelenleg is 
zajlik Luxembourgban az EPSCO-ülés és a napirendjén szerepel ez a dosszié. Öt 
témáról szól ez a dosszié. Kettő az, amit a máltai elnökség felkarolt, és kettő 
tárgyalásáról van ma is szó, ezek: az egyenlő bánásmód korlátozása, illetve az 
alkalmazandó jog kérdései.  

Örömmel számolok be arról, számunkra siker az, úgy néz ki, hogy csak 
előrehaladási jelentést fogad el az EPSCO, nem pedig részleges, általános megközelítés 
születik az eddigi tárgyalt témákban. Ez azt jelenti, hogy van még idő a részleteket 
kitárgyalni. Mi nem szeretnénk azt, ha részalkuk születnének. Itt minden fejezet 
minden másik fejezettel szoros összefüggésben van, tehát mi egységként kezeljük ezt a 
dossziét, és úgy érezzük, hogy ezzel komolyabb mozgásterünk van arra, hogy a további 
tárgyalásokon is érvényesíthessük az érdekeinket, egységként kezelve a dossziét.  

Szeretném itt kiemelni, hogy Magyarország az uniós szociális biztonsági 
koordinációs rendeletek olyan irányú módosítását támogatja elsődlegesen, amely 
megőrzi az érintett területeken eddig elért eredményeket és nem kérdőjelezi meg az 
alapvető uniós szabadságjogokat.  

És akkor most rátérnék a kicsit tartalmibb áttekintésre. A tervezet az elmúlt 
időszak szociális biztonsági koordináció területén megmutatkozó kihívásaira 
vonatkozó bizottsági javaslatokat fogalmaz meg. A javaslat számos területet érint. A 
legjelentősebb szektorok közül lényegében csak a nyugellátásokra vonatkozó 
területeken nem mutatkozna változás a bizottsági javaslat alapján, amikben viszont 
változna, az öt terület.  

Az első: alapelvi szinten az egyenlő bánásmód kérdésköre; a második: az 
alkalmazandó jogot érintő kérdések. Tehát ez a kettő az, amik most, jelenleg is az 
asztalon vannak. Az utolsó három pedig: a tartós ápolási ellátások önálló fejezetben 
történő szabályozása. A negyedik: a munkanélküli ellátásokra vonatkozó szabályozás 
módosulása. Az ötödik pedig: a jövedelmet helyettesítő családi ellátások koordinációs 
szabályozásának a változásai. 

Igazából az elsőről meg a másodikról szeretnék röviden beszélni, az utolsó 
hármat tényleg csak egy-egy mondat erejéig érinteném. Az első pont. A gazdaságilag 
inaktív lakosság tekintetében az egyenlő bánásmód várhatóan korlátozásra kerül. Mi is 
volt az előzménye ennek a javaslatnak? Néhány olyan jogesetben ítélet született az 
Európai Bíróságon, ahol kimondásra került az, hogy a gazdaságilag inaktívak bizonyos 
ellátásokra nem kapnak jogosultságot.  
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Itt két irányelv feszül egymásnak: egyrészt a 883/2004-es, ami az egyenlő 
bánásmódról szól, illetve a 2004/38-as, tartózkodási irányelv, amelyik kimondja, hogy 
ne lehessen tulajdonképpen csak úgy bárkinek bejelentkezni bárhova és ott ellátásokat 
igényelni anélkül, hogy mondjuk tartósan ott dolgozna. Tehát ez tipikusan az az eset, 
amikor kimegy valaki, ott van egypár napot, utána munkanélkülivé válik és az 
ellátásokra ugyanúgy igényt formál.  

Magyarország önmagában el tudja fogadni azt az elvet, hogy amennyiben az 
érintett személyek kifejezetten a segélyek vagy egyes ellátások igénybevételével 
gyakorolják a szabad mozgáshoz fűződő jogukat, utazgatnak egyik államból a másikba, 
lehetőség nyíljon ezen ellátások folyósításának a korlátozására. Tehát ezzel önmagában 
egyetértünk, de ezt csak kellő garanciák mellett gyakorolhassák a tagállamok. Tehát ez 
az, ami nekünk nagyon fontos. Magyarország álláspontja, hogy a jogkorlátozó jellegű 
esetjog kodifikációjára a lehető legszűkebb körben kerüljön sor, az arányosság és 
szükségesség elvének figyelembevételével. Fontos a személyi hatály világos 
meghatározása is, lehetőség szerint az érintett fejezetekben, és nem az általános 
szabályok között.  

A második pont: az alkalmazandó jog szabályozása. Ez is számos kérdést vet fel. 
Ezen a területen nagyon megmutatkozik a nyugati és a keleti tagállamok közötti 
érdekkülönbözőség. A közép-kelet-európai tagállamok részéről alkalmazott kiküldetés 
intézményének korlátozása irányába lép el ez a javaslat, több ponton is. A felváltó 
kiküldetés korlátozását bővítené, továbbá a kiküldő államok számára szigorúbb 
feltételeket és jelentősebb adminisztratív terheket állapítana meg.  

A javaslat fő célja az egyenlő bánásmód elvének korlátozása útján a szabályozás 
kiigazítása, az Európai Bizottság esetjogának megfelelően, ezzel lehetővé téve a 
tagállamoknak, hogy a szabad mozgás jogával élő, gazdaságilag inaktív polgároknak ne 
nyújtsanak egyes szociális biztonsági ellátásokat. A javaslat nem határozza meg 
definíció szerint, hogy kit kell gazdaságilag inaktívnak tekinteni, de a 
preamubulumbekezdések alapján egyértelmű, hogy nem tartoznak ide az 
alapszerződés vagy a lisszaboni szerződés vagy az EUMSZ szerinti munkakeresők.  

A magyar fél érdeke itt az, hogy a kiküldetés jogintézményét csak indokolt és 
arányos korlátozásoknak vessék alá. Ezt képviseltük a tanácsi tárgyalások eddigi 
szakaszában is, és ma is ezt tesszük Luxemburgban.  

Természetesen a tartós ápolási ellátások önálló fejezetben történő 
szabályozásának is lesznek hatásai. Ez ugyan még nem került megtárgyalásra, mint azt 
jeleztem, itt még vizsgáljuk a várható hatásokat. Az alapvető cél itt is az, hogy a magyar 
ellátórendszert érintő nem kívánt hatásokat kiküszöböljük vagy elkerüljük. Jelentős 
jövőbeli hatásokkal, tehát költségvetési és többletkiadásokkal számolunk, mivel más 
tagállamban ilyen címen igénybe vett természetbeni ellátások megtérítését írja elő a 
javaslat, és ezzel szemben, mint mondtam, az az elvárásunk, hogy olyan szabályozás 
szülessen, amely elkerüli a nem kívánt következményeket. 

A negyedik pont: a munkanélküli ellátásokra vonatkozó szabályozás 
módosulása. A javaslat szerint a munkanélküli ellátások exportálhatósága, tehát hogy 
valaki külföldön is megkapja az itthoni nyugdíját, a jelenlegi 3 hónapról 6 hónapra 
nőne. Ez az egyik fontos pont, ez minket nem érint, mert nekünk csak 3 hónapig jár.  

A javaslat több ponton olyan szabályozást vezetne be, amelyek viszont sértik a 
magyar fél érdekeit. A határ menti munkavállalókra vonatkozó új szabályok alapján 
várhatóan szélesebb körben kerülne sor teherviselésre a magyar fél részéről. A 
Bizottság elképzelései szerint olyan új szabályozás lépne életbe, amely nincs 
figyelemmel arra, hogy a határ menti munkavállalók akár rövid tartamú, időszakosan 
visszatérő munkavállalás mellett is, ez az idénymunka, szorosabb kapcsolatot ápolnak 
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a munkavégzés helye szerinti állammal. Célszerű volna elérni, hogy ellátásaikat ezen 
tagállamok viseljék vagy térítsék meg a lakóhely államának. 

Az ötödik pont: a jövedelmet helyettesítő családi ellátások koordinációs 
szabályozásának a változása. A javaslat értelmében a jövedelempótló családi ellátások 
tekintetében is történnek módosulások, ezek vizsgálata azonban most még 
folyamatban van. De nem ez a kérdés az, ami hangsúlyos a családi ellátások 
vonatkozásában.  

A legfontosabb kérdéskör itt a családi ellátások esetleges indexálása, amely 
szabályozás bevezetése ellen a magyar félnek fel kell vennie a harcot, úgy érezzük. 
Sajnos úgy tűnik, hogy fel kell venni, nem fogjuk tudni elkerülni. Ezt persze eddig is 
megtettük. A korábbi és várhatóan a mai ülésen is jelezve lesz ez, hogy az alapelvi 
szempontokban elfogadhatatlan az, hogy a családi ellátások összege csökkentésre 
kerüljön azon családtagok vonatkozásában, akik másik tagállamban élnek, arra való 
tekintettel, hogy ott esetleg kevesebb összegből lehet azonos szinten megélni.  

Egy ilyen gyakorlat, még egyszer mondom, elfogadhatatlan volna, ismereteink 
szerint az Európai Bizottság számára is. De úgy néz ki, hogy több tagállam részéről fel 
fog merülni ennek az elvi támogatása a későbbi tanácsi munkacsoporti ülések során, 
tehát még egyszer jelzem, ez most még nem téma, de számítunk arra, hogy ez fel fog 
merülni.  

És most jönnek a zárógondolatok. Magyarország kormánya az előbb 
ismertetetteknek megfelelően fogja a magyar érdekeket képviselni Brüsszelben, és 
függetlenül attól, hogy a soros elnökségeken kiemelt nyomás van, az észt elnökség 
várhatóan csak két újabb témát vesz napirendre ebből az ötből, tehát a családi 
ellátásokat és a tartós ápolást. Így nem valószínű, hogy a tanácsi dosszié 2018 első 
felében akár csak elvi megállapodás részét is képezze. 

Ennek megfelelően a következő Országgyűlés időszakában várhatóak a jelen 
dossziéval kapcsolatos jogalkotási feladatok, amelyekre vonatkozóan a tárgyalási 
álláspont megállapításokat tartalmazott. Köszönöm szépen, elnök úr. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen a helyettes államtitkár asszonynak, hogy röviden és 

valóban velősen összefoglalta, mindenki számára érthetően ezt a nem könnyű témát. 
(Dr. Józsa István jelentkezik.) Bocsánat, képviselő úr, még ezután tessék jelentkezni. 
(Dr. Józsa István: Nem volt érthető…) Még a főosztályvezető-helyettes úr expozéja 
következik és utána tüstént megadom a szót, képviselőtársam. Tehát addig is tessék 
figyelni! Tessék parancsolni, főosztályvezető úr. 

Kelemen Gábor hozzászólása 

KELEMEN GÁBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen a szót, 
elnök úr, de a helyettes államtitkár asszony, azt gondolom, összefoglalta a teljes 
mondanivalónkat, úgyhogy ha kérdések vannak, szívesen válaszolunk, de kiegészíteni 
nem szeretném. Köszönöm. (Hollik István és Tessely Zoltán, valamint Koranisz 
Laokratisz távoznak a bizottság üléséről.) 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. És akkor elsőként megadom a szót Józsa képviselő 

úrnak. 

Kérdések, vélemények 

DR. JÓZSA ISTVÁN (MSZP): Nagyon örülök, hogy velősnek tartotta az elnök 
úr, meg hogy kiegészíti azt… Szóval akkor mi az álláspont: együttműködnek, de 
bizonyos dolgokban korrekciót akarnak?  

Egy korrekciót észrevettem az expozéban, ez a bizonyos indexálás, csak ott 
példát szeretnék kérni, hogy akkor most milyen irányba akarja a magyar fél 



12 

befolyásolni ezt az indexálást, mert lehet így is, meg lehet úgy is. Tehát a témát 
említette, de mi a magyar álláspont? Ezt szeretném megkérdezni. 

 
ELNÖK: Bana alelnök úr következik, tessék parancsolni! 
 
BANA TIBOR (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. A „soros” 

elnökségekkel azért vigyázzunk, szerintem.  
De komolyra fordítva a szót, tisztelt helyettes államtitkár asszony, 

főosztályvezető-helyettes úr, én is köszönöm szépen a beszámolót, ami elhangzott. 
Valóban velősen és röviden foglalta össze a legfontosabb pontokat a helyettes 
államtitkár asszony. 

Én a munkanélküli járadék, az álláskeresési támogatás ügyében szeretnék 
kérdezni. Elhangzott és olvashattuk a háttéranyagban is, hogy ez nem érintené 
Magyarországot, hiszen nálunk csak 3 hónapig jár ez a támogatás. Hétfőn tárgyaltuk az 
országspecifikus ajánlásokat a bizottságban, és a Tanács képviselője megemlítette ezzel 
összefüggésben, hogy érdemes lenne megfontolni az emelést. Tehát az lenne a kérésem 
az államtitkár asszonyhoz, hogy egyrészt néhány gondolatot még mondjon még erről a 
területről. Másrészt, tervezi-e a kormány ennek a módosítását? Hiszen ez 
meglehetősen rövid időszaknak tekinthető új állás találása szempontjából. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Kérdezem képviselőtársaimat, van-e még valakinek kérdése. Képviselő 

úr? (Dr. Józsa István nemet int.) 
Csak képviselő úr számára is megkönnyítvén, amit az államtitkár asszony 

elmondott, szeretném még rövidebben, még velősebben összefoglalni, hogy mi az én 
problémám, hogy mi a mi problémánk. (Dr. Józsa István: Végre!) Az első, hogy a 
tagállamok saját hatáskörébe tartozik a szociális biztonsági rendszerük kialakítása. 
Ezért az európai szintű jogalkotás elviekben csak arra szorítkozhat, hogy az érintett 
tagállami rendszereket koordinálja (Dr. Józsa István: Hát persze…), és ne 
harmonizálja. Ez az egyik.  

A másik. Ez a rendelettervezet, ahogy az államtitkár asszony is említette, több 
ponton negatívan érintheti Magyarország és a többi közép-kelet-európai, esetenként 
dél-európai régió államainak az érdekeit is. Itt hallottuk az egyenlő elbánásmód 
szabályozását vagy a versenyképesség korlátozó hatását, a kiküldetésre vonatkozó 
rendelkezések szigorítását.  

Természetesen én feljegyeztem magamnak, hogy Magyarország számára az 
álláspont kiemelt jelentőségű központi eleme, ahogy az államtitkár asszony is 
említette, hogy dosszié tárgyalásának eredményeként ne kerülhessen sor a családi 
ellátások indexálására. 

Tisztelt Helyettes Államtitkár Asszony! Akkor visszaadom a szót. Kérem, ha kell, 
akkor alaposabban fejtse ki. Akár estig is nyugodtan ülhetünk itt, nehogy a képviselő 
úr úgy távozzék, hogy kétségeket támasszon a bizottsági ülésen elhangzottak kapcsán. 
Tessék parancsolni! Röviden válaszoljon, és majd átadom a szót, ha szükséges, a 
főosztályvezető-helyettes úrnak is. 

Dr. Pacsay-Tomassich Orsolya válasza 

DR. PACSAY-TOMASSICH ORSOLYA helyettes államtitkár (Emberi 
Erőforrások Minisztériuma): Köszönöm szépen, elnök úr. Én valóban megpróbáltam 
rövid lenni, és most nem szeretnék ettől eltérni.  

Mi készítettünk egy pároldalas anyagot erre vonatkozóan, amiben talán egy picit 
több részlet szerepel. Nem tudom, a tisztelt képviselő úrnak volt-e alkalma azt 
elolvasni. Ez egy igen jó anyag, melegen ajánlom, hogy olvasgassa esetleg a hétvégén, 
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ha az ideje engedi. (Dr. Józsa István: Nem láttam!) Én csak annyit mondanék, a 
lényeg itt az, és mi azért gondoljuk azt, hogy elfogadhatatlan számunkra az indexálás 
gondolata, mert ez egészen egyszerűen szembehelyezkedne az uniós jogelvekkel. 
Ennyit szeretnék mondani.  

A következő kérdésre pedig szeretném átadni a válaszlehetőséget Kelemen 
Gábor főosztályvezetőnek. 

Kelemen Gábor válasza 

KELEMEN GÁBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen, 
helyettes államtitkár asszony. Köszönöm szépen a kérdést is. Azt tudom ezzel 
kapcsolatban elmondani, hogy valóban igaz az, hogy az országspecifikus ajánlások 
tekintetében ez most már több éve megjelenik Magyarország tekintetében, hogy 
rövidnek tekintik Brüsszelben a munkanélküli ellátás időszakát, ami jelen pillanatban 
3 hónap.  

Viszont szeretném elmondani, hogy azzal összefüggésben következett be ez a 
rövidítés, hogy a kormányzat a „segély helyett munkát” elvet vallja. Tehát 
mindenképpen próbálunk munkát találni, ahelyett, hogy ellátásba kerülnek és 
ellátásokból próbálják összeszedni azt a jövedelmet, amiből esetleg megélhetnek. Azt 
gondolom, a jelenlegi munkaerőpiaci mutatók azt bizonyítják, hogy jó úton járunk, 
hiszen a munkanélküliségi ráta bőven 5 százalék alatt van jelen pillanatban az 
országban. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Kérdezem képviselőtársamat… (Dr. Józsa István 

nemet int.) 
Ha nincs több kérdés, ez a tájékoztató Brüsszelben most napirenden van és 

nyilván a következő uniós elnökségi ciklusban ez tovább folytatódik. Majd szeretnénk 
az államtitkár asszonyt meghallgatni, hiszen ez egy nagyon érzékeny és nagyon 
jelentős téma, Magyarország szuverenitását is érintő, a polgárok zsebét is érintő téma. 
Tehát biztos vagyok benne, képviselő úr, hogy erre a napirendre még vissza fogunk 
térni. Ahogy haladunk előre az időben a következő uniós elnökség alatt, reméljük, hogy 
majd újabb fejleményekkel szembesülünk. 

Elnöki zárszó, az ülés berekesztése 

Tisztelt Bizottság! Röviden és velősen: ez volt a 2014-2018-as parlamenti ciklus 
101. ülése. Kevés olyan bizottság van az Országgyűlésben, amely ennyi bizottsági ülést 
tart. Bennünket kötelez egyrészt a bizottságunk által kitűzött timetable, úgy is 
mondhatnám: roadmap, amit szükséges megtárgyalnunk, hiszen olyan új javaslatok 
kerülnek az Európai Bizottság és az Európai Parlament asztalára, amit sok esetben 
kötelező megvizsgálnunk.  

Szeretném megköszönni képviselőtársaimnak az elmúlt éves munkát, hiszen ez 
ennek a ciklusnak talán az utolsó ilyen napirendje, illetve bizottsági ülése, hiszen 
szeptembertől már nem tudjuk kitölteni a teljes évet, hiszen következnek majd a 
választások. Tehát megköszönöm képviselőtársaim az aktív elmúlt éves munkáját.  

Végül engedjék meg, hogy a bizottság nevében megköszönjem munkatársaim 
kiváló munkáját, Juhász László főtanácsadó úrnak, Tamás Csaba tanácsadó úrnak és a 
jelenleg szülési szabadságon lévő Dóczy Zsuzsának, aki Marcell nevű fiának adott 
életet, és ezúttal is gratulálunk a bizottságunk nevében. (Dr. Józsa István: 
Gratulálunk!) Majd egy üveg pezsgő (Gyopáros Alpár: Nem tokaji? – Derültség.) – 
egy üveg tokaji pezsgő és egy csokor virág kíséretében fogom majd felköszönteni. Jó 
egészséget kívánunk nekik! Reméljük, hamarosan visszatér majd Zsuzsa. Puncsák 
Kornéliának, Nyilas Dánielnek és Kasza Máriának is köszönöm a kiváló munkáját. Én 
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azt hiszem, ez egy jó csapat. Állunk elébe az új kihívásoknak majd a következő félévben 
is. 

Tájékoztatom képviselőtársaimat, hogy a bizottság következő ülésére 
előreláthatólag nem holnap és holnapután kerül sor, és a nyári szünetben remélhetőleg 
nem fogunk ülést tartani. (Dr. Józsa István: Miért? Olyan jó volt a kihelyezett ülés…) 
És most következik a szófordulat: előreláthatólag csak ősszel kerül rá sor, szeptember 
közepe magasságában, amikor is a visegrádi négyek európai ügyi bizottságai szokásos 
féléves konferenciája Sárospatakon lesz, ahova már meghívtam képviselőtársaimat. 
Remélem, hogy el is tudnak jönni. (Dr. Józsa István: Feltétlenül!)  

Munkájukat ismételten megköszönve jó pihenést, jó feltöltekezést kívánok. 
Abban tudunk segíteni képviselőtársaimnak, hogy esetleg Brüsszelbe ellátogassanak és 
ott megnézzék a Bizottságot, az Európai Parlamentet, tájékozódjanak a brüsszeli 
életről, ezzel új erőt merítvén a következő félévre.  

A bizottsági ülést lezárom. Viszontlátásra! 
 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 14 óra 10 perc.) 
  

Dr. Hörcsik Richárd 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Madarász Mária  


