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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 32 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása  

Z. KÁRPÁT DÁNIEL (Jobbik), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Nagy tisztelettel köszöntöm a bizottság kedves tagjait, vendégeinket, illetve 
mindenkit a bizottsági ülésen. A Vállalkozásfejlesztési bizottság ülése előtt meg kell 
állapítanunk, hogy határozatképesek vagyunk-e. Úgy látom, hogy személyesen öten 
vagyunk a teremben, a helyettesítésekkel pedig további két fő eseti képviseleti 
megbízását látom. Így meg kell hogy állapítsam: határozatképesek vagyunk. Ennek 
szellemében kezdjük meg a napirendi pontok tárgyalását. Ahol igencsak egyszerűbb 
lett a helyzetünk, hiszen nemcsak a munkarendről tárgyalhatunk a későbbiekben, 
hanem az MSZP frakciója azt is kérte, hogy a férfiak és a nők közötti esélyegyenlőség 
megteremtéséhez szükséges egyes intézkedésekről szóló határozati javaslatról, amely 
a H/14323. szám alatt fut - Korózs Lajos és Gúr Nándor MSZP-s képviselők önálló 
indítványáról van szó -, ezen az ülésen ne döntsünk. Tehát azt indítványozzák a 
képviselőtársak, hogy akkor kerüljön erre sor, amikor személyesen is jelen tudnak 
lenni. Tehát a mai napirendünk tulajdonképpen egy napirendi pontra és egy 
egyebekre szűkül.  

Az első napirendi pontunk lenne az egyeztetési eljárás- az Európai Parlament 
és a Tanács irányelve a munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő 
kiküldetéséről szóló irányelv módosításáról. Amennyiben a napirend így elfogadható, 
kérem képviselőtársaim hozzájárulását, hogy megkezdhessük mai munkánkat. 
(Szavazás.) 7 igennel a napirend elfogadása megtörtént. E tekintetben tehát nincs 
más dolgunk, mint az egyetlen érdemi napirendi pont tárgyalását megkezdeni.  

EGYEZTETÉSI ELJÁRÁS- Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a 
munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetéséről 
szóló, 1996. december 16-i 96/71/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv módosításáról [COM(2016) 128; 2016/0070 (COD)] (Bizottsági 
vélemény kialakítása a HHSZ 140. § (4) bekezdése alapján) 

Ez a már említett egyeztetési eljárásról szóló tanácsi irányelv módosításáról 
szóló indítvány. Bizottsági vélemény kialakítására lesz szükségünk. Az előterjesztő 
nevében köszöntöm dr. Simon Attila István helyettes államtitkár urat, az NGM 
részéről, és a kormány álláspontjának ismertetésére kell hogy kérjem. Át is adnám a 
szót ezennel nagy tisztelettel.  

Dr. Simon Attila István helyettes államtitkár indokolása 
DR. SIMON ATTILA ISTVÁN helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Nagyon 
röviden megpróbálom összefoglalni az önök számára azt, hogy miről is szól ez a 
napirendi pont. Ugye a 4 uniós alapszabadság egyike a szolgáltatásnyújtás 
szabadsága, a kiküldetés pedig valamely tagállamban letelepedett cégnek vagy 
határon túli más tagállamban történő szolgáltatás nyújtásához szükséges munkajogi 
eszköz. Tehát a kiküldetés esetén valamely munkáltató ideiglenesen egy másik 
tagállamba küldi a munkavállalóját. Ez az alaphelyzet, és az irányadó szabályokat, 
ahogy elnök úr is említette, egy - egyszerűbb nevén - ’96-os irányelv tartalmazza, 
munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetéséről. Ez ’99 óta 
van alkalmazásban. És azért van ez az egész irányelv, mert egy nagyon furcsa 
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helyzetet kell munkajogi értelemben kezelnie. Egy származási országon kívüli 
államban végez munkát az adott munkavállaló, rá irányadóan továbbra is az 
anyaállama munkajogi szabályai vonatkoznak. Ugyanakkor vannak olyan munkajogi 
szabályok, például a bérszint, a bérezés, a pihenőidő, szabadság és egyéb, egyébként 
nagyon fontos szabályok, amelyek kapcsán, az irányelv alapján abban az országban 
irányadó szabályokat kell alkalmazni, ahol ő konkrétan ezt az ideiglenes munkát 
végzi. Például a minimális bérszint esetében a jelenleg hatályos irányelv azt mondja, 
hogy legalább a fogadó állam minimálbérének megfelelő javadalmazásban kell hogy 
részesítsék az adott munkavállalót. Azt gondolom, hogy ezt talán tekinthetjük is 
evidenciának.  

Ami miatt most vélhetően itt ülünk, az az, hogy majdnem napra pontosan egy 
éve, 2016. március 8-án a Bizottság egy egyébként meglehetősen rövid, de annál 
súlyosabb módosítási javaslattal állt elő. Tehát a ’96-os irányelv módosítására tesz 
javaslatot. Sajnálatos módon mindezt úgy, hogy semmilyen korábbi egyeztetési 
kötelezettségének nem tett egyébként eleget. Tehát sem a szociális partnerekkel, sem 
egyéb ilyenkor illő és előírt eljárásba nem bocsátkozott, hanem ezt lényegében, mint 
saját szellemi termékét előrebocsátotta.  

Nagyon könnyen és inkább slagwortszerűen végigmennék azon, hogy mik is 
ezek a pontok. Már csak azért is, mert tényleg nagyon rövid az irányelv-módosítási 
javaslat. Jelenleg a kiküldetés egy határozatlan idejű kiküldetés, tehát nincsen 
semmiféle felső határa. Természetesen ettől még ennek ideiglenesnek kell lennie, 
tehát ezt a fogalmat kell megfelelő tartalommal megtölteni. Most a Bizottság javaslata 
arra irányul, hogy ezt 24 hónapban maximálná. Ez nyilvánvalóan egy szűkítő 
lehetőség lenne. Említettem már az előbb a fogadó államban érvényes minimálbér 
alkalmazásának a jelenlegi, hatályos irányelv szerinti előírását. Ezt egy, közelebbről 
sajnos meg nem fogható - és eddig a Bizottságtól erre egzakt választ nem kaptunk - 
megfogalmazás váltaná fel: „a fogadó államban érvényes javadalmazás”. Ugye, az 
egész mögött az egyenlő munkáért egyenlő bér elve húzódik meg, amely egy nagyon 
szép elv, és azt gondolom, hogy talán a teremben sincs olyan, aki ezt elvi szinten ne 
támogatná, ugyanakkor ez ebben a konstellációban meglehetősen nehezen 
értelmezhető, illetve majd később rátérek, nyilvánvalóan lejt a pálya, hiszen pont azt a 
versenyelőnyt kívánja ezzel kifogni a többnyire közép-kelet-európai tagállamoknak a 
vállalkozói részéről, amivel egyáltalán még labdába rúghatnak, mondjuk egy nyugat-
európai országban. Ez volt a második. 

A harmadik a kollektív szerződések, illetve választott bírósági határozatok 
hatályát valamennyi ágazatra szeretné kiterjeszteni az irányelv. Itt is mondom a 
jelenleg hatályosat. Jelenleg ez csak az építőipari ágazatban áll fenn, ez a fajta 
kiterjesztés.  

A negyedik, hogy a kiküldött munkavállalót foglalkoztató alvállalkozóknak a 
fővállalkozó saját céges szintű kollektív szerződését is be kellene tartania. Tehát a 
fővállalkozó, nem ismétlem meg, itt ez praktikusan azt jelentené, hogy lényegében 
magyar cégek külföldi, például építőipari munkában - ebben a legjelentősebb a 
részvételük, szinte kizárólag alvállalkozóként tudnának részt venni.  

Az ötödik pedig a munkaerő-kölcsönzésről szóló irányelv egyes szabályainak az 
alkalmazása, amely jelenleg opcionális a tagállamok részére, és Magyarország élt is 
ezzel a kivételes lehetőséggel. Nos, ezt az opcionális lehetőséget a javaslat kötelezővé 
tenné, ezzel is mintegy, nyilván szűkítené a mozgásteret. 

Szeretném megemlíteni önöknek, bár azt gondolom, erről nyilvánvalóan 
tudomással bír a bizottság, hogy a lisszaboni szerződés szerint a március 8-i 
megjelenést követő 8 héten belül a tagállami parlamentek élhettek azzal a 
lehetőségükkel, hogy indokolt véleményükben jelzik a bizottságnak, hogy a 
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tagállamok parlamentjei szerint a Bizottság egy olyan tagállami jogalkotási területre 
tévedt, amelyben neki szerinte, mármint a tagállamok szerint, nincsen feltétlen 
lehetősége. Ugye, ezt úgynevezett szubszidiaritási eljárásnak nevezzük, miután a 
szubszidiaritás elvét sértené meg, így sikerült 11 tagállamot, köztük Magyarország 
parlamentjét felsorakoztatni. Elindult egy úgynevezett sárgalapos eljárás, ami relatíve 
kevés zajlott le eddig egyébként a közös történelmünk során, ennek eredményeként 
július 20-án a Bizottság ugyanakkor azt az álláspontját tette közzé, hogy megvizsgálta 
a tagállami parlamentek kifogásait, és ő nem látja ezt problémának. Magyarán szólva 
szerinte nincs szubszidiaritási probléma.  

Fontosnak tartom megemlíteni, hogy mi történt az elmúlt egy évben. Ugye egy 
holland és egy szlovák elnökségnek a ténykedésén vagyunk túl ebből a szempontból, 
most pedig ugye a máltai elnökség zajlik. Egyértelműen látszott a holland elnökségen, 
hogy ők ezt nagyon gyorsan le szerették volna zárni, és már a holland elnökség végén, 
tehát tavaly június 30-ig a dossziét le akarták zárni. Ezt többek közt - mondhatom ezt 
szerénytelenül - a magyar fellépés, V4-es fellépésnek köszönhetően sikerült 
megakadályoznunk, majd a szlovák elnökség megpróbált egyfajta kompromisszumos 
javaslattal élni. Különböző szövegváltozatok kerültek elő az elmúlt félév során, 
amelyek azonban szintén nem vezettek eredményre, tehát ilyen értelemben ugyanott 
tartunk az egyeztetési szinten, mint ahol tartottunk 2016. március 9-én. Annyi most 
látszik a máltai elnökség vonatkozásában - és nyilván bizottsági nyomásra -, hogy 
szeretne a máltai elnökség idén júniusban az EPSCO-n egy olyan helyzetet előidézni, 
amikor effektív szavazásra bocsátódik ez az irányelv-módosítási javaslat. Ők már 
nagyon - ilyen szempontból - kompromisszumra nem is nagyon törekednek, 
formálisan persze igen, de szemmel láthatóan ezt úgymond erőből megpróbálja a 
bizottság keresztülvinni, és ebben sajnos segítségükre van az április 1-jétől majd 
hatályba lépő új szavazási metodika, amely szerint a blokkoló kisebbséget nehezebben 
fogjuk tudni biztosítani. Ezzel együtt azt tudom önöknek mondani, hogy 
Magyarország és Lengyelország biztosan, a cseh és a szlovák partnerekkel 
remélhetőleg a hátunk mögött tudva, de próbáljuk ezt a bizonyos blokkoló 
kisebbséget fenntartani vagy ennek az erejét egészen júniusig megmutatni, hogy ez 
működjön. 

Még egy új elem, és ezzel be is fejezem, nem szeretném az idejüket rabolni. A 
közlekedési ágazatnak az irányelv hatálya alá történő tartozása, illetve nem tartozása. 
Ez egy új elem. Tehát még lehet ezen az egyébként sem könnyű szituáción nehezíteni. 
Ugyanis Franciaország, Ausztria és Hollandia meg valamennyire Németország 
álláspontja az, hogy a kiküldetési irányelv hatálya kiterjed és alkalmazandó a közúti 
közlekedési szektorra. Nagyon fontos hangsúlyozni, hogy a közúti közlekedési 
szektorra, furcsa mód nem a közlekedési szektorra, hiszen mind a vasúti, mind az 
egyéb közlekedési ágazatban ezeknek a tagállamoknak nagyon komoly érdeksérelme 
lenne, ha nemcsak a közúti, hanem a teljes közlekedési szektorra terjedne ki. Így 
azonban megint csak ugyanoda jutottunk, hogy ezek igazán problémát a közép-kelet-
európai országoknak és jelesül egyébként Magyarországnak fognak okozni, hiszen 
nagyon komoly szállítmányozási, nemzetközi fuvarozási szolgáltatást nyújtanak 
magyarországi vállalkozások Nyugat-Európában. Tehát itt is kilóg a lóláb. Az azonban 
egyértelmű, mert látszik, hogy melyik irányba halad a Bizottság, illetve ezek a régi 
tagállamok, és májusban egy úgynevezett közlekedési csomaggal fog előállni a 
Bizottság, amiben nagy valószínűséggel ezek a mostani félelmeink és az egyéb ilyen 
látható jelek papíron is meg fognak jelenni, és mondom, adnak egy új lendületet 
ennek az irányelvnek a tárgyalásához. Elnök úr, köszönöm szépen. 
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ELNÖK: Nagyon köszönöm, államtitkár úr. Bár csak minden napirendhez ilyen 
tömör, szakmai, összefogott indoklást kaphatna nemcsak ez a bizottság, hanem az 
összes többi. Ezek után, egy ilyen alapos taglalást követően nem marad más dolgom, 
mint megkérdezni bizottsági tagtársaimat, hogy ki milyen véleménynek, 
hozzászólásnak, esetleg kérdésnek kíván hangot adni. Alelnök úr kezét látom a 
magasba emelkedni. Parancsoljon!  

 
SZATMÁRY KRISTÓF (Fidesz), a bizottság alelnöke: Csak nagyon röviden, de 

mi előkészítettünk egy bizottsági véleményt ezzel kapcsolatban, amely teljes 
mértékben visszatükrözi a minisztérium álláspontját. Mivel mi is ismerjük ezt a 
problémát, és csírájában szeretnénk leállítani vagy megakadályozni, amennyiben erre 
egyébként itt lehetőség lesz itt a blokkoló százalékok alapján Brüsszelben, ami itt a 
hazai vállalkozásoknak a brüsszeli ellehetetlenítését jelentené. És valóban, itt meg kell 
jegyezni, hogy több ezer ember több tízezer családtaggal dolgozik például csak a 
közúti fuvarozás területén, ahol a magyar vállalkozások lényegében Európa 
élvonalába tartoznak, és ezen vállalkozások ellehetetlenítését mindenáron meg kell 
próbálnunk megakadályozni. Támogatjuk a határozati javaslatot. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Érdeklődöm, hogy más felszólalási igény, 

hozzászólás, esetleg kérdés megfogalmazódik-e. (Nincs jelentkező.) Amennyiben 
nem, úgy magam csak egyetlen gondolatot kívánnék felvetni amellett, hogy 
természetesen ez a bizottsági eljárás legalábbis kérdőjeleket vet fel. Óva inteném 
bármely képviselőtársamat vagy kormánytisztviselőt attól, hogy Magyarország 
jelenlegi legfőbb vagy talán egyetlen megmaradt versenyelőnyeként az olcsó 
munkabéreket jelölje meg. Nyilvánvaló módon az egyenlő munkáért egyenlő bért elve 
nem éppen tükröződik ebben a szándéksorozatban, ami a Bizottság részéről látható. 
De azt is látjuk, hogy ezt az alapelvet attól még egy bérunió tekintetében és 
formájában igenis az Unió alapelvei közé lehetne szuszakolni. Nyilvánvalóan 
sokunkban élnek ilyen törekvések, az is látható, hogy az előttünk fekvő tervezet nem 
éppen erről szól. És most nem a Vállalkozásfejlesztési bizottság véleményének 
tervezetére gondolok, hiszen ez is tervezet felirattal van képviselőtársaim előtt, 
hanem egyértelműen a Bizottságéra. Ha további kérdés, reakció nem merül fel vagy 
akár változtatási igény a tervezet szövegét illetően, akkor a tervezetről való döntés 
maradt már csak hátra. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy ki az, aki támogatja a 
Vállalkozásfejlesztési bizottság véleményének ilyen formában történő továbbküldését. 
(Szavazás.) 9 igen, egyhangú döntést hoztunk. Ezzel szeretném megköszönni a kiváló 
szakmai közreműködést.  

Egyebek 
Napirendi pontjaink tárgyalásának elvileg a végére értünk volna, ha nem lenne 

egy egyebek napirendünk, amelynek keretein belül kötelességem megkérdezni, hogy 
van-e bárkinek bármilyen érdemi felvetése a továbbiakat illetően. (Nincs jelentkező.) 
Amennyiben nincs ilyen, szeretném jelezni, hogy a következő ülésünket 
előreláthatólag március 28-án tartjuk.  
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Az ülés berekesztése 
Szeretném megköszönni az együttműködést, további szép napot és jó 

egészséget mindenkinek.  
  

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 49 perc) 

 

  Z. Kárpát Dániel 
a bizottság elnöke 

 

Jegyzőkönyvvezető: Lajtai Szilvia  


