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Előterjesztő: Dr. Modori László, a Nemzetgazdasági Minisztérium helyettes 
államtitkára  
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 (Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 33 perc) 

 

Az ülés megnyitása, 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, az Országgyűlés 
munkatársait, meghívott vendégeinket és a napirendi pont előadóját, dr. Modori 
László helyettes államtitkár urat a Nemzetgazdasági Minisztérium részéről és kedves 
munkatársát. 

Az aláírt jelenléti ív alapján megállapítom, hogy bizottságunk határozatképes. 
A mai napra két napirendi pontot tűztünk ki. Az első egyeztetési eljárás, 

amelynek megtárgyalása zárt ülésen történik, a második napirendi pont pedig nyílt 
ülés keretében tájékoztató az EU-USA közötti transzatlanti kereskedelmi és 
beruházási megállapodás létrehozására irányuló tárgyalások aktuális helyzetéről. A 
napirendi pont előterjesztője Mikola István államtitkár úr. Kérdezem a 
képviselőtársaimat, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban van-e valakinek kérdése. 
(Senki sem jelentkezik.) Nem látok jelentkezőt. Szavazásra teszem fel. Ki az, aki 
támogatja a napirendi pontok megtárgyalását? (Szavazás.) Köszönöm szépen, a 
jegyzőkönyv számára megállapítom,hogy bizottságunk egyhangúlag elfogadta. 

 
(10 óra 35 perc és 10 óra 47 perc között a bizottság zárt ülésen folytatta 
munkáját. Az ott elhangzottakat külön jegyzőkönyv tartalmazza.) 

 

Tájékoztató az EU-USA közötti transzatlanti kereskedelmi és 
beruházási megállapodás létrehozására irányuló tárgyalások 
aktuális helyzetéről 

ELNÖK: Nyílt ülésen folytatjuk a munkát. A második napirendi pont 
megtárgyalására kerül sor. Tájékoztató az EU-USA közötti transzatlanti kereskedelmi 
és beruházási megállapodás, röviden TTIP, létrehozására irányuló tárgyalások 
aktuális helyzetéről. A napirendi pont előterjesztője Mikola István, a Külgazdasági és 
Külügyminisztérium államtitkára. Ezennel tisztelettel köszöntöm a munkatársaival 
együtt. 

Tisztelt Bizottság! Az Országgyűlésben első alkalommal tavaly októberben 
bizottságunk tárgyalta a transzatlanti kereskedelmi és beruházási partnerség 
kérdéskörét Mikola államtitkár úr előterjesztésében. Azóta nemcsak bizottsági 
szinten, de februárban politikai vitanap keretében is napirenden szerepelt az EU-USA 
szabadkereskedelmi tárgyalások kérdése.  

Tisztelt Bizottság! Napirendi pontunk aktualitását a múlt héten New Yorkban 
lezajlott 9. tárgyalási forduló adja. Az államtitkár úr szemléltető eszközt is kíván 
használni, amihez bizottságunk természetesen hozzájárul. Ezután kérem az 
államtitkár urat, röviden foglalja össze a tárgyalások állását, és utána 
képviselőtársaimnak lehetősége adódik a kérdések, vélemények elmondására, majd 
pedig visszaadjuk a szót az államtitkár úrnak. Tisztelt államtitkár úr, tessék 
parancsolni! 

Dr. Mikola István tájékoztatója 

DR. MIKOLA ISTVÁN államtitkár (Külgazdasági és Külügyminisztérium): 
Elnök Úr! Tisztelt Bizottsági Tagok! Tisztelt Jelenlévők! Szeretettel köszöntök 
mindenkit. Most látom, hogy készítettünk egy vetített rövid összefoglalót és látom, 
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hogy nem jó a cím, mert azt írtuk rá, hogy a transzatlanti kereskedelmi és beruházási 
megállapodás. Nincs megállapodás. Úgyhogy ez egy előrevetített mondat. Ha lesz 
megállapodás, lesz miről beszélni. Most nincs megállapodás, tehát most a 
tárgyalásokról tudunk beszélni. Arra szeretnék szorítkozni, hogy rövid összefoglalót 
adnék nem menve a mélységekbe, majd ha kérdés van, természetesen szívesen 
megtesszük ezt, de azt szeretném, hogy összefoglaljuk a tárgyalások jelenlegi állását, 
egyáltalán azt a célt, azt a tárgyalási fórumokon szövődött jelenlegi helyzetet 
szeretném bemutatni, amely talán majd elvezet egy valódi transzatlanti kereskedelmi 
és beruházási megállapodáshoz, ha egyáltalán elvezet. 

Ezen az ábrán látjuk, hogy a megállapodás fő célja az áruk, szolgáltatások és a 
közbeszerzések piacra jutásának javítása, a kereskedelmet és beruházásokat érintő 
szabályozási akadályok mérséklése. Ezek a fő pontok a tárgyalási folyamatban. 
Valamint a felek szabályalkotási együttműködésének és a szabályok közötti 
koherenciának az erősítése.  

Az EU és Magyarország céljai a következő cím. Mielőtt azonban erre kitérnék, 
szeretnék mindenkit emlékeztetni arra, hogy a tárgyalási mandátumot az Európai 
Unió oldaláról az Európai Bizottság kapta az Európai Tanácstól. Tehát nem mi 
tárgyalunk az Egyesült Államokkal, hanem az Európai Bizottság tárgyal. A 
tárgyalóasztal egyik oldalán ül az Egyesült Államok, a másik oldalon ül az Európai 
Unió, vagyis a 28 ország képviseletében az Európai Bizottság. Sokat merengtünk 
korábban ezen a tárgyalási pozíción, ami nem jó, mert az Egyesült Államok az 
anyanyelvén tárgyal, egységes az irányvonal, a state department keményen diktálja az 
irányvonalat, a másik oldalon pedig ülünk mi 28-an, 28 nyelvet beszélünk és 
időnként egymás között is komoly vitáink vannak. Tehát az alap tárgyalási pozíció 
meglehetősen nehéz.  

Az Európai Unió és ezen belül Magyarország céljai a versenyképesség javítása, 
a gazdasági növekedés erősítése, a foglalkoztatásbővítés előmozdítása, ezek 
bekövetkeztét várjuk a majdani megállapodásban. Az élelmiszerbiztonság, az 
egészség-, a környezet- és adatvédelem, valamint a kulturális sokszínűség megőrzése. 
Ezen belül persze a magyar nemzeti érdekek is megfogalmazhatók, erről majd később 
még szólok.  

Szeretnék néhány szót szólni arról, hogy milyenek a tárgyalási pozíciói az 
Európai Uniónak ebben a relációban. Nem rosszak a pozícióink, hiszen az Európai 
Unió és az Egyesült Államok közel 50 százalékát, pontosan, azt hiszem, 46,7 
százalékát bírja a világ-GDP-nek. Ha azt nézzük, hogy Európa lakossága 820 millió 
körül van, a világ lakossága ennek többszöröse, vagy ha éppen a területét nézzük az 
Egyesült Államoknak és Európának, akkor is körülbelül 15 százaléka lehet a teljes 
glóbusznak, tehát a két nagy piac, a két nagy gazdasági potenciál együttesen majdnem 
a felét teszi ki a teljes világ-GDP-nek. Tehát nagyon erősek a pozíciói ennek a két 
társaságnak együtt véve. Európa pozíciói is nagyon jók az Egyesült Államokkal 
szemben és a magyar pozíciók is jók az Európai Unión belül. Ha kell, erre 
vonatkozóan természetesen számadatokat is tudok mondani. Szeretném 
hangsúlyozni, hogy az a közvélekedés, mely szerint Európa egy béna kacsaként 
tárgyal a nagyon erős, nagyon nagy gazdasági és hatalmi súllyal bíró Egyesült 
Államokkal, az nem jó vélekedés, hiszen Európa nem gyengén, hanem nagyon erősen 
megy bele ebbe a tárgyalásba. A problémák máshol vannak. 

A tárgyalási folyamat kezdete 2013. július volt. A gondolat már korábban 
megfogalmazódott, de a valódi tárgyalások ekkor indultak. Valódi alkufolyamat 2015 
második félévétől várható. A legkorábbi időpont a lezárásra - ide ezt írtuk - 2016 vége, 
de két héttel ezelőtt egy rigai konferencián az Európai Unió egy informális ülésen 
jelezte már, hogy ebben az évben, az év végére szeretnék lezárni a tárgyalásokat, amit 
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mi nonszensznek tartunk. De most nagyon nagy igyekezet van, elsősorban Európa 
szorgalmazza a tárgyalások mihamarabbi lezárását. Korábban az Egyesült Államok 
tette ezt. Politikai motivációk voltak mögötte, az Egyesült Államok szerette volna már 
az előválasztás időszakára tető alá hozni és sikerként a demokraták oldalán 
elkönyvelni ennek a megállapodásnak a létét. Most fordult a helyzet. Az Egyesült 
Államok elsősorban a Csendes-óceáni térségben szerveződő szabadkereskedelmi 
megállapodásokkal van elfoglalva. Most Európa van ebben a pozícióban, ami nem 
szerencsés nekünk, hiszen túl nagy mozgásteret adunk néhány területen az Egyesült 
Államoknak ezzel a sürgető pozícióval.  

Továbbra is azt gondoljuk, hogy nem lehet összehozni ez év végére ezt a 
megállapodást. Józanul 2016 vége lehet egy céldátum, de mindjárt szeretném 
hozzátenni, hogy ez sem jelenti azt, hogy megvan a megállapodás, hiszen ha 
megtörtént bizottsági szinten ennek a keretnek az írásos rögzítése, akkor is még ezt el 
kell fogadnia az Európai Tanácsnak, az Európai Tanács után el kell fogadnia a 
strasbourgi parlamentnek, majd a strasbourgi parlament jóváhagyása után európai 
uniós relációban el kell fogadniuk a tagországok kormányainak, mindegyik tagország 
kormányának és a végső döntés, a ratifikáció pedig a parlament lehetősége és 
feladata. Amerikai oldalon pedig az amerikai kongresszusnak kell a döntést 
meghoznia, el kell fogadnia. Még az elfogadási eljárások előtt ezt nyelvileg, jogilag is 
egyeztetni kell, hiszen jól tudjuk, hogy néhány kifejezés lefordítása nagyon komoly 
jogi problémákat okozhat, mert nem mindig ugyanazokat jelentik a szavak a helyes 
fordítás esetén sem, mint ami a megállapodásbeli szándék volt. Tehát ez még egy 
nagyon jelentős munka. Józanul arra lehet számítani, hogy több év eltelik addig, 
ameddig a parlament a ratifikációt el tudja végezni. Utána, ha elkezdődik ennek a 
megállapodásnak a végrehajtása, akkor is azt mondhatjuk, hogy 2020-24 között 
remélhetjük, hogy érdemben megkezdődik a vámsorok lebontása és egyáltalán azok a 
lépések, szabályozási egyeztetések, amelyek végül is ennek a megállapodásnak a 
gyakorlati megvalósulását jelenthetik. Hogy az eredmények mikor jönnek, arra a 
becslések úgy szólnak, hogy a munkahelyteremtés, vagy éppen a GDP-ben mérhető 
gazdasági fellendülés még azt követően várható. Zárójelben megjegyzem, hogy sajnos 
a megállapodás tárgyalásai során még a well being indexeket nem használjuk, pedig 
ugyanolyan fontos lenne, mint a GDP-t használni.  

A megállapodás eredményei, ha a reményeink valóra válnak, a 
munkahelyteremtésben és a GDP-növekedésben azok 7-10 éves távlatban ezt 
követően várhatók. Tehát jelzem, hogy itt egy nagyon hosszú távú dologról van szó. 
Semmiféle siettetéssel nem értünk egyet, ezt megjegyzem, magyar oldalról, az 
Európai Unióval sem értünk egyet a sürgető szerep felvállalásával. Tehát mi inkább a 
tartalmi elemekre koncentrálunk a tárgyalások során és a részletek pontos 
kimunkálását tartjuk fontosnak.  

A szereplőkről ez egy rövid összefoglaló. Az Egyesült Államok, Európai Unió, 
beszéltem erről.  

GDP-ben látjuk itt a színes ábra kapcsán előbb említett relációkat. A kétoldalú 
áru- és szolgáltatáskereskedelmi mérleg évi 100 milliárd eurót meghaladó európai 
többletet mutat. Tehát nem vagyunk béna kacsa, Európa nagyon jó pozíciókkal indul 
a tárgyaláson. Szeretném ugyanakkor megjegyezni azt, bár lehet, hogy később ábra 
lesz erről, de most ide kívánkozik, hogy a világgazdaság, a világkereskedelem nagyon 
megváltozott azzal, hogy az emerging countries országkör, Kína, India, Dél-Afrika, 
tehát a BRICS-országok, Oroszország, most már Indonéziát is ide tehetem, elképesztő 
mértékben fejlődnek, szaporodnak. Kína most már nem kétszámjegyű, de most is 
közel kétszámjegyű GDP-növekedésével óriások nőnek fel körülöttünk és földrajzilag 
is átrendeződnek a gazdasági gócpontok. Délkelet-Ázsia, Latin-Amerika óriási feljövő 
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gazdaságok. Tehát figyelnünk kell arra is, hogy miközben mi Európa-Amerika 
piacnyitásban gondolkodunk, körülöttünk van egy nagyon dinamikusan fejlődő nagy 
gazdasági kör, amelyekkel lépést kell tartanunk. Még az OECD-ben voltam, amikor a 
Rio+20 konferencia történt és jól emlékszem, hogy követtük ezt Párizsból. Nagy vita 
volt a fejlődő országok tábora, valamint az európai és amerikai fejlett világ között, 
nem is sikerült megállapodást létrehozni. Nagyon kiélesedett például az a vita, amely 
a szén-dioxid-kibocsátás, üvegházhatású gázok, klímaváltozás körül folyt és nagyon 
éles vádak érték a fejlett Nyugatot abban, hogy ne szórakozzunk már velük, körülbelül 
ezen a szinten ment a vita, hiszen ők például a szén-dioxid-kibocsátással most érték el 
azt az állapotot, amit mi az ipari fejlődés idején éltünk meg. Nehogy már azt 
mondjuk, hogy most visszafogjuk az ő kibocsátásukat és ezzel visszafogjuk a 
fejlődésüket, amikor ők most vannak abban a stádiumban, mint amilyenben ez a 
fejlett világ volt az ipari forradalom idején. Tehát meglehetősen éles ellentétek is 
mutatkoznak a fejlődő világ és a két fejlett, nagy piacot jelentő Európai Unió és az 
Egyesült Államok között. 

Az USA Magyarország legnagyobb Európán kívüli exportpiaca, az export 
folyamatosan növekszik. A magyar export az USA-ba körülbelül 3 százalék, a kivitel 
75 százalék, a gépek, szállítóeszközök, de a közvetett hatások jelentősek, nyugat-
európai globális értékláncokon keresztül. A következőt szeretném még megjegyezni a 
bizottság előtt: Magyarország exportvezérelt gazdaság, alapvetően érdekelt a 
külpiacok megszerzésében. Tehát amikor mi tárgyalunk ebben a relációban, szem 
előtt kell tartanunk, hogy mi egy exportvezérelt gazdaság vagyunk és a mi gazdasági 
prosperitásunk alapvető irányultsága, bázisa a piacok megszerzése. Nekünk ilyen 
értelemben az amerikai piac megszerzése, az oda való bejutás nem lenne rossz, sőt 
kifejezetten előnyünkre szolgálhatna. Tehát amikor ezt a gazdasági 
megállapodástervezetet, vagy ezt a folyamatot tárgyaljuk, részt veszünk ebben, 
mindig szem előtt tartjuk azt, hogy Magyarország piacot kell hogy szerezzen, hiszen 
benne vagyunk a globális értékláncokban, de mivel nincs fosszilis energiaforrásunk, 
nekünk az eladható, a piacszerző lehetőségünk a vállalkozásokban, a startup-okban, a 
szellemi innovációkban, a tudástőkében van. Tehát mi a globális értékláncokba a 
tudástőkénkkel tudunk elsősorban beépülni, ez lehet a mi hozzáadott értékünk. 
Magyarország számára, akármilyen érzések, vélekedések, indulatok követik ezt a 
tárgyalássorozatot, mindenképpen egy csábító lehetőség, hogy az Európai Unió 
tagjaként piacszerző lehetőségeink tárulhatnak fel. 

Az is érdekes dolog, hogy nagyon sokszor a globális értékláncokba 
multinacionális cégeken keresztül tudunk beépülni. Tehát például amikor az egyik 
legnagyobb exportpiacunk, kapcsolatrendszerünk működik, a német piacra gondolok, 
tudnunk kell azt, hogy nagyon sokszor a harmadik világ piacaira is Németországban, 
de magyar részvétellel, beépüléssel működő nagy globális szervezeteken keresztül 
tudunk kijutni. Ugyanakkor ez egy félelmet is jelent, ami nagyon sokszor megjelenik 
politikusok oldaláról is a médiában, akik azt mondják, hogy jön Amerika, a hatalmas 
gazdasági súlyával majd rátelepszik, ráfekszik Európára és agyonnyom bennünket. 
Igen, de ha kellő technikával, tudással, kellő tárgyaláskészséggel, kellő gazdasági 
erővel ezt az amerikai nyomulást úgy tudjuk értelmezni, hogy igenis felállunk és 
valami olyan megállapodást kötünk, hogy a harmadik piacokra is, most már az 
amerikai piacot is bírva, tudjunk kijutni, akkor ebből előnyök is származhatnak. 

Ha szabad egy megjegyzést tennem, Európa demográfiailag nagyon nehéz 
helyzetben van, a multikulturalizmus, most a migráció és egyéb vonatkozások 
megviselik, és mondhatjuk azt, hogy a gazdaságban is megrekedtünk egy kicsit. Tehát 
a nagy országok közül például Franciaország a gazdasági lassulás és esetleg még a 
visszaesés jeleit is mutatja, de nincs túl jó kondícióban a német gazdaság sem, az 
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olasz gazdaságról nem is beszélve, a spanyol gazdaságot meg már nem is említve. 
Európa gazdaságilag nehéz pozícióban van pillanatnyilag. A kérdés az, hogy Európa 
össze tudja-e szedni magát, van-e annyi energia Európában, ami a versenyképesség 
fokozásában testesülve valóban igazi partnerévé teszi ennek az amerikai nagy 
gazdaságnak. Tehát mondhatom azt is, ha nagyon egyszerűen fogalmazok, és a 
tárgyalások során ezt mindig érezzük, hogy van-e annyi energia Európában, hogy 
felvegye a kesztyűt és valóban az Egyesült Államoknak kellő partnereként kellő 
erővel, kellő diplomáciai készséggel tudjon tárgyalni. Reméljük, hogy van ilyen, de 
ehhez nagyon össze kell magunkat szedni. Tehát rajtunk is múlik. 

Az Európai Unió a világ legnagyobb kereskedelmi szereplője még 
pillanatnyilag. Ezt tudjuk, és lehet, hogy az Egyesült Államok is tudja ezt. Ezt azért 
mondom, mert mindig eszembe jut a bogotai csúcson egy Obama sajtókonferencia, 
ahol arról beszélt, hogy milyen partnereket keres Amerika magának a 
világkereskedelmi súlyát, lehetőségeit növelve, bővítve. Elmondta, hogy Délkelet-
Ázsia milyen fontos, Latin-Amerika milyen fontos. Amikor kérdezni lehetett, egy 
fiatal újságírónő feltette neki a kérdést, hogy elnök úr, nem beszélt Európáról, 
Európával mi lesz. Akkor mondta fagyasztó válaszát Obama, felnézett az égre és azt 
mondta, hogy Európa, az egy nagyon jó kirándulóközpont. Ott ültem, néztem ezt az 
adást és el voltam képedve rajta. Ez jutott eszembe (Dr. Józsa István: Skanzen!), 
igen, hogy skanzenizálódunk. Tehát a tárgyalássorozat óriási kihívás az Európai 
Közösség számára, nagy kérdés, és ez még nem dőlt el, hogy fel tudjuk-e venni a 
kesztyűt, tudunk-e partnere lenni annak a nagyon élesen, nagyon keményen, 
időnként erőszakosan, adatokat visszatartó, nagyon nagy tárgyalási technikát 
alkalmazó Egyesült Államoknak, amellyel ezt a megállapodást meg kellene kötnünk. 

Mit várnak a gazdasági szakemberek, politikusok, a tárgyalók a 
megállapodástól? Harmincmillió munkahely függ az exporttól Európában. Mint 
mondtam természetesen munkahelyek növelését szeretnénk és gazdasági növekedést 
is.  

Az export alapvető fontosságú a növekedésben, a munkahelyteremtésben. 
Beszéltem már erről. Itt nagy számok szerepelnek, hogy mit vár a megállapodástól az 
Európai Unió.  

Befektetések: az EU a legnagyobb működőtőke-befektető a világban, az EU 
fogadja a legtöbb befektetést. A kimenő befektetések kulcsszerepet játszanak számos 
európai cég versenyképességi stratégiáiban.  

Magyar érdekek és a magyar álláspont. Az első, amit a táblázatba írtam, hogy 
megfelelő képviselet csakis aktív részvétellel történhet. Tisztelettel kérem a 
politikusokat, pártokat, hogy támogassák a tárgyaló delegációt, a szakembereket, akik 
az asztal mellett tárgyalnak, minket, akik a politikai magas szintű egyeztetéseken 
részt veszünk. Nagyon nehéz megélni azt a helyzetet, és a parlamenti vitanapra 
gondolok, amikor egyes képviselők egyenesen az azonnali asztaltól való felállásra 
szólítanak fel bennünket. Vagy amikor tárgyalunk különböző szervezetekkel - nem 
nevezem meg most őket, a végén talán majd néhány szót erről -, már itt van a „No 
TTIP” kitűző rajtuk, és mondom nekik, hogy nincs TTIP, nincs megállapodás, de 
eleve elutasítanak mindent. Nagyon nehéz a tárgyalóasztal mellett ülni most 
különösen, és fogok néhány szót beszélni arról, hogy néhány kérdésben kisebbségben 
maradunk.  

ISDS, a viták rendezési mechanizmusai, választott bíróságok, nemzeti 
bíróságok szerepe ebben. Nem könnyű, nem vagyunk könnyű helyzetben és nagyon 
kellene a politikai támogatás. Irigykedve nézem Németországot, ahol a parlamentben 
ülő német pártok, függetlenül attól, hogy az őket támogatók kinn tüntetnek a 
Bundestag előtt, mert ilyen helyzet is volt, egységesen támogatják a tárgyaló 
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delegációjukat, hogy kikaparják a gesztenyét. A német nagyon ért ahhoz, hogy 
minden helyzetből kihozza magának az optimális előnyöket, megoldásokat. 
Egységesen támogatják a tárgyaló delegációt. Nekünk is nagy szükségünk volna erre. 

Nagyon fontos kérdés az átláthatóság. Sokat alakult a helyzet. Egy évvel 
ezelőtt, amikor kezdtem ezzel a témával ismerkedni, még majdhogynem fel voltunk 
háborodva azon, hogy az Egyesült Államok nem teregeti ki a kártyáit, elzárja az 
információkat. Most se teregette ki egészen, de most már majd minden 
információhoz hozzá lehet férni. Az Egyesült Államok felkínálta azt a lehetőséget, 
amit persze a politika oldaláról kritikusan fogadtak, hogy a nagykövetségeken, és így a 
budapesti amerikai nagykövetségen is megnyitják az olvasószobát és az erre 
felhatalmazott, a tárgyalásban résztvevő és a tárgyalás körül szakértői minőségben 
szereplők bemehetnek az olvasószobába, sőt papírt és tollat is vihetnek magukkal és 
akár kijegyzetelhetik az amerikai jegyzőkönyveket. Tehát nagyon sokat alakult a 
dolog. Azt is megtudtam, hogy az európai parlamenti képviselők is bemehetnek. 
Sajnos a mi képviselőink egyelőre még nem kaptak tudomásom szerint ilyen 
jogosítványokat, de a dolog alakul, javul. Egyre inkább hozzá lehet férni a bizalmas 
információkhoz is, bár mondom, be kell menni egy szobába, jegyzetelni kell vagy 
lehet, inkább fogjuk fel így, tehát alakul a dolog, egyre több információnk van ahhoz, 
hogy megismerjük az igazi szándékokat, és most nem az esetleges hátsószándékokról 
beszéltem, mert ilyenek is kiszivárognak, de ezeket is megpróbáljuk feltárni. 

Amit mondtam, azért mondtam, mert az elmúlt napokban olvassuk a sajtóban, 
látjuk a szakszövegekben, hogy az Egyesült Államok kicsit ideges Európa 
génmódosítás-mentessége, vagy az erre való törekvése, ideges a klónozott állatok, az 
hormonnal kezelt állatok, állati genetikai módosítások miatt. Most kiszivárogtatta, 
hogy elő fog terjeszteni egy mezőgazdasági reformtechnológiákra vonatkozó anyagot. 
Egyelőre csak ezt a hírt tudjuk, és kicsit tartunk tőle, hiszen az Egyesült Államok 
eléggé elkötelezett az új mezőgazdasági technológiák iránt. Tehát várjuk ezt, de 
örömömre szolgál, hogy az Európai Unió a kiszivárgott hírre reagálva azonnal 
elkezdte a GMO területén történő mentességek nemzetállamok szintjén való védelmét 
hangsúlyozni. De úgy tűnik, hogy az Egyesült Államok talán ebben a kérdésben egy 
újabb frontot kíván nyitni, amit persze majd kezelni fogunk. Ez nem fenyegeti a 
magyar GMO-mentességet, erről meg vagyok győződve. 

Magyar érdekek és magyar álláspontok. A GMO-menteséget mindenképpen 
meg akarjuk őrizni. A tárgyalások során most ezt úgy értelmezzük, mint az egyetlen és 
legelső red line-t. Ettől Magyarország nem fog eltérni. Gondolom, a parlament is ezt 
úgy értelmezi, hogy semmiféle felhatalmazást, ratifikációt nem hajlandó ezen a 
területen ennek a mentességnek a biztosítása nélkül megtenni. Óriási invesztíció 
Magyarország szempontjából a GMO-mentesség fenntartása. Európa is nagyra 
értékeli ezt. Pillanatnyilag az az álláspont, hogy a nemzetállamokra bízza a 
vetőmagtermesztésben például a GMO-mentesség érvényesítését. De Európa is 
szimpatizál ezzel a kezdeményezéssel, és úgy tűnik, hogy ez a gondolat Európában is 
terjed, és nemcsak hogy védelmet érdemel, hanem igen nagy értékként is betudott 
dolog. 

A környezetvédelmi, egészségügyi, fogyasztásvédelmi normák nagyon magas 
szintűek Európában. Ezeket fenn akarjuk tartani, ha kell, védővámokkal, ha kell, más 
szabályozási rendszerekkel. Azt kell tudni, hogy Magyarországon például az állatjóléti 
szabályozások, de Európában is az állatjóléti intézkedések nagyon magas 
színvonalúak. Elő van írva az állattartásra, takarmányozásra vonatkozóan egy csomó 
olyan szabály, amelynek Európában a betartása kötelező és már evidencia. Az 
Egyesült Államok ettől messze van, klónozott csirke, nagyon sok példát fel lehet 
hozni, genetikailag módosított szója, vagy éppen most a repce kérdése. Tehát az 



11 

Egyesült Államok olcsóbban állítja elő a csirkehúst, mint mi Európában, hiszen nem 
költenek annyit állatjóléti intézkedésekre. Az Amerikán belüli államok közötti 
szabályozás bonyolultabb, de a lényeg az, hogy Európának meg kell védenie azokat az 
egészségügyi, állat-egészségügyi szabályokat, amelyeket eddig használt és nem szabad 
hagyni, hogy ezt a tárgyalások során bármilyen devalváció vagy bármilyen sérelem 
érje. Európa ebben most elkötelezett és most úgy néz ki, hogy nem is érinti a TTIP 
már ezeket a kérdéseket, így például az állatjóléti kérdéseket. Úgy tűnik, ezeket a 
tárgyalások során meg tudjuk védeni és ezzel az európai környezetvédelmi, 
állategészségügyi, egészségügyi színvonalat tartani tudjuk esetleg a végső 
megállapodás területén is.  

Vannak olyan területek, amelyek a tárgyalások során kifejezetten jól állnak 
Európa szempontjából, például infokommunikáció, közúti járműgyártás és 
járműfuvarozás, védővámok ügye, mint említettem, az állatjóléti intézkedések, 
élelmiszer-minőség, nem az ellátás biztonsága, hanem a food safety, az élelmiszer-
ellátás minősége, erről is szóltam az előbb. Amit szeretnék hangsúlyozni, hogy úgy 
tűnik, tartani tudjuk az európai pozíciónkat a földrajzi eredetnevek, eredetjelzők 
tekintetében. Ebbe a hungarikumok is beletartoznak a tokaji bortól kezdve a 
pálinkáig, akármeddig. Úgy tűnik, ezeket nem fenyegeti veszély. 

A legkritikusabb kérdés ma, amiről tárgyalások folynak és pénteken 
Brüsszelben is a tárgyalási fordulón éles ellentétek voltak, a vitarendezési 
mechanizmus, vagyis a beruházók, befektetők és a fogadó állam közötti 
vitarendezések kérdése. Az az álláspontunk, hogy két fejlett jogrendszerrel, elismert 
demokratikus jogrendszerrel rendelkező ország között nincs helye a választott 
bíróságoknak. Tehát most a vita ebben a relációban, mit említettem, nagyon éles és 
Európa is szétszakadt sajnos. Eddig például a németek, franciák, spanyolok, az 
olaszok egyértelműen a nemzeti joghatóságok prioritása és kizárólagossága mentén 
tárgyaltak. Most megváltozott ennek az öt befolyásos, nagy országnak az álláspontja. 
Ott voltam a rigai lefüggönyözött informális megbeszélésen, ahol Cecilia Malmström, 
aki az Unió oldaláról a főtárgyaló, elmondta, hogy év végére szeretnénk lezárni a 
tárgyalásokat és az ISDS mechanizmusban átvennék a Kanada-Európai Unió 
keretmegállapodásban, ami még nincs ratifikálva, de napirenden van a ratifikációs 
folyamat, alkalmazott ISDS megoldást. Mi nem támogatjuk. Most öten-hatan 
vagyunk, akik elég élesen tartjuk magunkat továbbra is ehhez az állásponthoz, hogy 
amennyiben vita van a befektető és a fogadó ország között, akkor abban a 
demokratikus jogrenddel rendelkező ország joghatóságának kell eljárnia. Ez azért is 
fontos, mert minden uniós ország az OECD tagja és anélkül be sem léphetne az 
OECD-be, hogy ezt a bizonyos feltételrendszert, aminek része a demokratikus, jól 
fejlett jogállam, nem minősítették, nem fogadták volna el. (Gyopáros Alpár 
megérkezik.) Tehát mindegyik európai uniós ország rendelkezik azzal a 
jogszolgálattal, joghatósággal, amely képes az ilyen vitákat elbírálni. Ezen a területen 
további éles viták várhatók és nem tudjuk még, hogy milyen kompromisszum születik 
ebben, hogy egyáltalán tudjuk-e - de, remélem, tudjuk - tartani az álláspontunkat. 

Szeretném elmondani, hogy most már nem 37, hanem jóval több konzultációt 
tartott a Külgazdasági és Külügyminisztérium szakmai szervezetekkel, civil 
szervezetekkel, érdekképviseletek, kamarák képviselőivel. Ezek nagyon érdekes és 
hasznos tárgyalások voltak, a Bankszövetségtől a Levegő Munkacsoportig, nagyon 
érdekes emberek jöttek ide. Előttem nagyon röviden összefoglalva az a kép 
bontakozott ki, hogy vannak olyan szervezetek, amelyek nagyon várják e 
megállapodás létrejöttét, ide elsősorban a gyógyszergyártók és azokon belül is az 
innovatív gyógyszergyártók tartoznak. Ma már egy innovatív gyógyszer, mondjuk, egy 
biológiai készítmény kifejlesztéséhez Európa is kevés, hiszen sok száz milliárdba kerül 
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egy új antibiotikum kifejlesztése, és úgy gondolják, ha kijuthatnak az amerikai piacra 
és ez a két piac összeteheti az innovatív erejét, ezzel újabb lehetőség nyílna számukra. 
A magyarországi gyógyszergyártók várják ezt a megállapodást. Azután nagyon 
érdekes, hogy pozitívan, várakozással állnak elébe a kis- és középvállalkozások, 
szeretnének az amerikai piacra kijutni. Közöttük is elsősorban a nagy innovatív 
készségű vállalkozások, ezek a startup-ok, amilyen például a Ustream, vagy ezek a 
néhány fiatallal az amerikai piacot is meghódító társaságok. Akiknek ilyen reményeik, 
ambícióik vannak, hogy kijussanak az amerikai piacra, alig várják, hogy legyen 
könnyítés a vízumok, a letelepedések és a vállalkozások ottani indítása között. Ez 
azért is csábító, mert azt jelenti, hogy nem mennek el innen, nem adják el a szellemi 
termékeiket, hanem megszerzik a kutatást, itt folytatják tovább, ez a gyakorlat, de 
megszerzik az amerikai piacot is maguknak. Ebben tehát nagyon nagy fantázia lenne. 
Ismerjük a Nobel-díjasaink sorsát, tudjuk, hogy azzal lettek Nobel-díjasak sokszor, 
hogy az itteni tudást kivitték Amerikába, ahol jobb feltételek között 
továbbfejlesztették és tudták az amerikai piacot is uralni.  

Ezek várakozó állásponton vannak. Vannak olyan társaságok, akik élesen 
elutasítják már a tárgyaláson való részvételt is, és ezek között nagyon felkészült 
társaságok vannak. Ezek általában zöldszervezetek, környezetvédők, tényleg nagyon 
felkészültek, ők azok, akik minden adathoz hozzáférnek, talán még az amerikai 
adatokhoz is. Csak zárójelben jegyzem meg, de olyan gyanúm támadt, hogy 
valamilyen csatornán hozzáférnek az adatokhoz. Ők élesen elutasítják a dolgot, de a 
környezetvédők megosztottak ebben, ott is találkoztunk támogató attitűddel. 
Általában elmondható, hogy a zöldnövekedésben, green growth területen érdekelt 
társaságok Magyarországon nem barátkoznak ezzel a TTIP tárgyalási sorozattal és 
nem szeretnék, ha a megállapodás létrejönne. 

Végül a nagy többség várakozással van eltelve, de hezitál, félelmekkel, 
görcsökkel teli. Mondhatom a mérnöki kamarát, de nagyon sok társaságot, nem 
akarom megnevezni őket, akik nem tudtak még dönteni, nincs annyi információjuk, 
hogy állást foglalhassanak ebben a kérdésben. De nem említettem a pénzvilágot. A 
pénzvilág várja a megállapodást. A Bankszövetség elnökével tárgyaltunk és a teljes 
elnökség ott ült a tárgyalások során. Ők várakozással vannak, megvannak a 
szempontjai a területnek. 

Ennyit akartam bevezetésképpen elmondani. Gondolom, kérdések leszek. 
Köszönöm szépen, elnök úr, várjuk a kérdéseket. 

Kérdések, hozzászólások 

ELNÖK: Köszönöm szépen az államtitkár úr részletes beszámolóját. 
Megnyitom a kérdések, kommentek lehetőségét. (Dr. Józsa István jelentkezik.) Józsa 
képviselő úr. 

 
DR. JÓZSA ISTVÁN (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Államtitkár 

Úr! Nagyon átfogó, jó képet adott a folyamatokról, de túl sok új ebben nem volt. Azt 
szeretném kérdezni, hogy igazából mi a tét. Van-e arra vonatkozó adat, vagy ez csak a 
követség adatszobájában van, hogy bizonyos területeken mekkora adóteher az, ami 
most gátolja a szabad kereskedelmet. Van-e esetleg valami ilyen súlyozott érték? A 
prezentációban ott volt, hogy százmilliárdos az európai exporttöblet. Emellé lehet-e 
számszerűsíteni valami vámterhet, aminek a lebontásáról szó lehetne egy ilyen 
megállapodás esetén? 

 
ELNÖK: Összegyűjtjük a kérdéseket. Bana alelnök úré a szó. 
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BANA TIBOR (Jobbik): Köszönöm, elnök úr. Tisztelt Államtitkár Úr! 
Üdvözlöm, hogy ismét kaphattunk tájékoztatást a TTIP-tárgyalásokról, azok állásáról, 
és kérem, hogy ez a jövőben is legyen így, nyitottak vagyunk a bizottság részéről, sőt 
kifejezetten kérjük azt, hogy minél rendszeresebben kaphassunk erről egy átfogó 
képet.  

Azt már a parlamenti vitanapon és egyéb fórumokon is kifejtette a Jobbik, 
hogy egy szépen csomagolt javaslatnak tartjuk a szabadkereskedelmi megállapodást, 
melynek ugyanakkor nemzeti önrendelkezésünk szempontjából és gazdasági oldalról 
is a hátrányait látjuk. Erre vonatkozóan különböző számításokat én is olvastam, 
melyek ellentmondanak az itt látottaknak. 

Pozitívumnak tartom, hogy a bizottsági véleményünk bekerült a módosító 
javaslatomnak köszönhetően abba a véleménybe, amelyet az Európai Bizottság 
elnökéhez juttattunk el. Nevezetesen az a pont, hogy a tagállamok ratifikációja nélkül 
semmiképpen ne léphessen hatályba ez a megállapodás. Bízom benne, nem is 
merülhet fel a jövőben, hogy ez másként legyen. Remélem, hogy a tárgyaló delegáció 
is határozottan képviseli ezt az álláspontot. 

Az ISDS-sel, a vitarendezési mechanizmussal kapcsolatban is mondott néhány 
gondolatot az államtitkár úr. Úgy tudom, most a kanadai szabadkereskedelmi 
megállapodás esetében egyértelműen látszik, hogy annak ez részévé válik. Borús 
képet festett az ügyben, hogy a tagállamok hogyan állnak ehhez a kérdéshez, de 
kérem, hogy ez ügyben is határozottan képviseljük véleményünket a 
tárgyalóasztalnál, hiszen ezt is súlyosan hátrányosnak tartanánk, és semmiképpen 
nem szabad ennek bekerülnie a megállapodásba.  

Az államtitkár úr által elmondottaknak arra a részére reagálnék, amikor arra 
utalt, hogy voltak olyan felszólalások, olyan képviselőcsoportok, amelyek élből 
elutasították a tárgyalásokat is. Nekem pedig inkább az volt érthetetlen, és 
megfordítanám a dolgot, hogy olyan kormánypárti felszólalásokat is hallhattunk a 
parlamenti vitanapon, amelyek egyértelműen jelezték, akármi is lesz ennek a 
folyamatnak a vége, ők támogatják ezt a megállapodást. Ezt nem tudom hova tenni, 
hiszen ez ellentmond annak, hogy a nemzeti érdekeinket markánsan, határozottan 
képviseljük. Természetesen a Jobbik azzal a megkötéssel támogatja a tárgyaló 
delegáció munkáját, hogy valóban próbáljuk érvényesíteni. Ehhez természetesen 
szövetségeseket is keresve adott esetben, a saját érdekeinket képviseljük a 
tárgyalóasztalnál, még ha, szerintünk, jól nem is jöhetünk ki ebből a történetből. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Következik Firtl Mátyás képviselő úr. 
 
FIRTL MÁTYÁS (KDNP): Köszönöm. Tisztelt Államtitkár Úr! Tisztelt Elnök 

Úr! Először is köszönjük a tájékoztatást. Valóban a rendszeres tájékoztatás nagyon 
fontos.  

Mielőtt a kérdést feltenném, nem mehetek el szó nélkül Bana alelnök úr szavai 
mellett. Az, hogy a magyar parlamentben véleményem szerint már idő előtt 
mégiscsak egy vita elkezdődött - mert, ahogy az államtitkár úr is megfogalmazott, itt 
megállapodásról szó sincs, a megállapodás még oly messze van -, nem szerencsés és 
azt feltupírozni, közhangulattá tenni, nem tartom szerencsésnek. Pontosabban azt 
tartanám szerencsésnek, amit szintén az előbb az államtitkár úr mondott, amikor 
Németország példáját említette. Tehát ha van nemzeti érdek, a nemzeti érdekből 
fakadóan ebben a tárgyalási pozícióban, amiben Magyarország jelenleg az Európai 
Unió egy tagállamaként jelen van, azokat a pontokat kell megtalálni, ahol a nemzeti 
érdekeket képviselni lehet, zárójel bezárva. Akkor nem mutogatnánk vissza, hogy ki 
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mit mondott kormánypártiként és mit mondott ellenzékiként vagy zöldként. Ez 
fontos, mert egyszer el kell jutni oda, hogy nemzeti érdekeket egységesen kell 
tudnunk képviselni Európában és a világban is. 

Áttérve az elhangzottakra, az államtitkár úr érintette, de mindenképpen 
szeretném megkérdezni, hogy melyek azok az előnyös területek, amelyek 
Magyarország számára meg tudnak jelenni. A másik az, hogy hogyan lehet ezt 
összhangba hozni azzal a gazdaságfejlesztési programmal, amelyet Magyarország 
elindít a következő európai uniós ciklusban. Ezt kérdezem azért, mert a gyümölcsei, 
mint ahogy az államtitkár úr is mondta, ’24 után, vagy még tán ’30-ban fognak 
realizálódni. Tehát mennyivel támasztja alá a gazdaságfejlesztési program, ha netán 
megvalósul a megállapodás, ha létrejön, akkor ez meg tud-e valósulni? 

Az ember figyeli a külpolitikát. Elhangzott Cecilia Malmström, a svéd 
főtárgyaló asszony neve is. Úgy látom, ez csak saját megérzés, hogy ezek a skandináv 
államok nagyon szeretnek betagozódni az USA-féle gondolatvilágba. Hogy érzékeli, itt 
ez jelen van-e vagy nem? (Dr. Mikola István: A skandináv államok?) Svédország is 
többek között. Ahogy az elmúlt évtizedekben figyelem, azt látom, hogy szeretik az 
USA gondolatvilágát erőteljesebben követni. A főtárgyaló asszony nem véletlenül 
erőlteti, nem véletlenül a 2015-ös dolgokra játszik rá. Zárójel bezárva, de nem biztos, 
hogy ezt kell konkrétan megválaszolni.  

A GMO-val kapcsolatban régi nagy problémánk, hogy tudunk-e magunk mögé 
állítani másokat, hogy valóban a környező országok is megfelelő mértékben kiálljanak 
mellette, amikor a ratifikáció megtörténik. Mert ratifikálhatjuk mi, vagy kiköthetjük 
mi a vörös vonalat, a red line-t, de utána mi van a környezetünkben, mert akkor 
tulajdonképpen nagyon veszélyes a határ menti településeken ennek a megvalósítása. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Államtitkár Úr! Először is szeretném 

megköszönni, hogy a magyar kormány és az ön által vezetett delegáció határozottan 
képviseli a magyar nemzeti érdekeket. Ahogy a parlamenti vitanapon is elhangzott, 
nem vagyunk könnyű helyzetben, hiszen Magyarország a 28 tagállam közül az egyik 
és itt bizonyos szövetségi rendszerben még szorosabb kapcsolatokat kell kiépíteni 
egyes kérdésekben. Mindenesetre azt látom, hogy még nem alakult ki teljes 
mértékben minden tekintetben az Európai Unió állásfoglalása. Tárgyalások fognak 
ehhez elvezetni. Nekünk ott kell lennünk a tárgyalóasztalnál, és amikor a 
megállapodás szövegét majd a magyar kormány és a magyar parlament megkapja, 
akkor lehet majd vitatkoznunk. Addig mindenképpen minden információra 
szükségünk van. Köszönjük azt a munkát, amit ön ebben az ügyben végez. 

Két rövid kérdést engedjen meg. Államtitkár úr is említette, hogy április 20-
24-e között rendezték meg a 9. tárgyalási fordulót. Ezen nem esett szó a 
szolgáltatások kérdésköréről. Van-e ennek valamifajta üzenete esetleg, vagy majd a 
következő fordulóra tűzik ki e kérdéskör tárgyalását?  

Ami pedig az energetikai kérdéseket illeti, információink szerint az EU külön 
fejezetben kívánja rögzíteni a tárgyalások eredményeit, amíg az Egyesült Államok egy 
horizontálisabb megközelítés mellett érvel. A tagállamok többsége hogyan vélekedik 
erről? Csak egyetlen példa: hogy a vállalatok által használt energia kérdése óriási 
versenyhátrány az Európai Unióban, míg az Egyesült Államokban ez előnyt jelent.  

Több kérdésre jelentkezőt nem látok. Visszaadom a szót az államtitkár úrnak. 
Kérem, hogy röviden… (Dr. Józsa István: Vitatkozni lehet utána még, vagy most 
kell?) Nem. Tessék parancsolni! 
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DR. JÓZSA ISTVÁN (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Alapvetően érzem a 
jó szándékot Bana Tibor alelnök úr részéről, de az a megfogalmazás, amit ön használt, 
rendkívül veszélyes. Ugyanis automatikusan kisajátítja a nemzeti érdeket, hogy azt 
csak önök képviselik. Egy tárgyaló delegációnál a legfontosabb vitatéma, arról szólnak 
ezek a konzultációk, hogy megfogalmazódjon, mi a nemzeti érdek. Mert nemzeti 
érdek lehet egy exportnövekedés, nemzeti érdek lehet, hogy a hazai kis- és 
középvállalkozások kijussanak új piacra. Tehát én tiltakoznék a nemzeti érdeknek egy 
ilyen kinyilatkoztatásszerű hangoztatása mellett, ami az önök értelmezésében 
egyértelműen bezárkózást jelent. Nem mondom, hogy ennek ellentéte a nemzeti 
érdek. Én azt mondom, hogy vitában, tárgyalásokon kell megfogalmaznunk, hogy mi 
az a nemzeti érdek, amelyet a tárgyaló delegáció utána képvisel. Köszönöm, elnök úr. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Bana alelnök úré a szó. 
 
BANA TIBOR (Jobbik): Köszönöm, elnök úr. Röviden reagálnék, bár nem 

gondolom, hogy ez a bizottsági ülés a politikai vita terepe lenne.  
Arra biztatom természetesen a szocialistákat, hogy minden kérdésben, 

amennyire tudják, képviseljék a nemzeti érdekeket. (Dr. Józsa István: Melyiket?) 
Például a GMO-mentesség megtartását (Dr. Józsa István: Azt képviseljük!), a 
befektető állam vitarendezési mechanizmus kihagyását a megállapodásból (Dr. Józsa 
István: Ez mind így van!), valamint azt, hogy gazdasági szempontból jól jöjjünk ki 
ebből, amennyire lehet, bár, mondom, azért olyan jellegű hatástanulmányokat 
olvastam, melyek egyértelműen jelzik, hogy Közép-Európa számára ez mindenképpen 
hátrányos lehet. Egyáltalán nem hangzott el részemről ilyen kinyilatkoztatás. Vannak 
olyan ügyek, amelyek mentén Magyarország érdekeit lehet képviselni. Nyilván lehet 
abban vita, hogy hova tegyük a hangsúlyokat és hogyan ítéljük meg ezeket a 
kérdéseket. (Dr. Józsa István: Így más!) Egyáltalán nem volt arról szó, hogy én azt 
mondtam volna, hogy nálunk van a bölcsek köve és csak mi képviseljük, hanem arra 
biztattam a tárgyaló delegáció tagjait, hogy azokban a kérdésekben, melyeket 
érintettem, és amelyeket az államtitkár úr is érintett, álljanak a sarkukra. (Dr. Józsa 
István: Így már más!) 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A vitát lezárjuk. Átadom a szót az államtitkár 

úrnak. Tessék parancsolni! 

Dr. Mikola István reflexiói 

DR. MIKOLA ISTVÁN államtitkár (Külgazdasági és Külügyminisztérium): 
Köszönöm szépen, elnök úr. Józsa képviselő úrnak szeretném mondani, hogy a 
vámsorok lebontása pillanatnyilag 3-6 százalékos vámtételt jelent. Ha ezt sikerül 
lebontani, akkor ez elsősorban persze a vállalatoknak, de ez a nemzeti érdekkörökbe 
tartozó kérdés, óriási előnyt jelenthet.  

Szeretném mondani a nemzeti érdekkel kapcsolatban, ami a legvégén előjött, 
hogy mi azt látjuk, a tárgyalási folyamatban mindenki a nemzeti érdekeket képviseli. 
Van, aki kimondja, hogy ez nemzeti érdek, a másik meg nem mondja ki. Különböző 
diplomáciai hozzáállásokat látunk, de valahol mindig, mindegyik ország képviselője 
természetesen a saját érdekét próbálja képviselni. Lehet azt mondani, hogy ez 
nemzeti érdek, annak az országnak a gazdasági igénye, vagy érdeke, de mindenki. 
Európában ez az egyik legnagyobb probléma, hogy megosztottak vagyunk. Az energia 
területén is, az energiaunió csak valami távlati fényes jövő lehet, de az országok 
érdekei a tárgyalások során mindig előjönnek. Én, és ez nagyon személyes 
megjegyzés, azt tartom problémának, hogy az Európai Unió nem fogalmazta meg 
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egyértelműen az uniós érdekeket, amely magában foglalná az egyes nemzetek 
sajátosságából fakadó nemzeti érdekeket is. Tehát az Unió megosztott. Erre utaltam, 
amikor mondtam, hogy a tárgyalóasztal két oldalán kik ülnek, és hogy tárgyalnak. Mi 
is az érdekeinket, az Európai Unió tagországainak érdekeit megpróbáljuk valamiféle 
közös nevezőbe fogalmazni, de ezt sajnos az Egyesült Államok előtt tesszük, amikor 
ott ül a képviselőjük az asztal mellett. Nem biztos, hogy ez szerencsés.  

Talán készületlenül mentünk bele ebbe a tárgyalássorozatba, ezért is 
gondolom, hogy nagyon fontos, hogy rászánjuk az időt erre a folyamatra. Nem szabad 
ezt gyorsan befejezni, mert Európában is néhány kérdésben vita van. Ilyen az ISDS, 
ilyen az állattenyésztés, növénytermesztés, génmódosítások, állatjóléti és egyéb 
gyakorlatok kérdése. Talán Európa is összefésülődik ebben a kérdéskörben. A 
legnagyobb előny ebből a megállapodásból, ha létrejön, és úgy jön létre, ahogy 
szeretnénk, akkor a szabályok egységesítésében van. Ez a legnehezebb kérdés. Ez nem 
azt jelenti csak, hogy most a tárgyalások végéig egységesítjük a szabályokat, hanem az 
új szabályokat is már úgy alkotjuk, hogy a két fél közösen hozza létre azokat a 
szabályozási rendszereket, amelyeket a továbbiakban érvényesíteni akar. Ezzel azt 
akarom jelezni, ahogy mi ma látjuk, hogy ez a megállapodás nem úgy megállapodás, 
hogy megállapodunk valamiben, pontot teszünk a végére, aláírjuk a dátumot és akkor 
ez most így fog menni. Hanem ez egy fejlődő rendszer, ennek az alapjait vetjük meg a 
megállapodásban és ezt követően például a szabályozási rendszerek 
összehangolásában van nagy fantázia. Tehát ez egy hosszú és formálódó nagy 
folyamat, amit a gyakorlat maga is formálni fog. Ezért már az elképzelésekben 
szövegszerűen megfogalmazódik az, hogy nemcsak a szabályozórendszerek 
összehangolása, egységesítése, hanem a hosszú távú interaktív kezelése is része lesz 
ennek a megállapodásnak, hozzáteszem megint, ha megszületik. 

Bana Tibor képviselő úrnak szeretném mondani, hogy szépen csomagolt 
javaslat. Van egy csomó ilyen szépen csomagolt javaslat, de ezek csak 
tárgyalástechnikai szempontból szépen csomagoltak, mert a legtöbb így nem fog 
bekerülni a végső megállapodásba, ez biztos. Nagyon sokféle tárgyalási technikát 
látunk, próbálnak dolgokat nagyon meggyőzően, ügyesen és szimpatikusan előadni, 
amelyekről kiderül, hogy elfogadhatatlanok, de a fordított variációt is sokszor látjuk. 

A számítások és hatástanulmányok, amelyek eddig születtek és fognak születni. 
Ezzel kapcsolatban nagy óvatosságot szeretnék javasolni, hiszen mivel nincs 
megállapodás, hatástanulmányról beszélni nem is nagyon lehet. Vannak pillanatnyi 
számítások, előrebecslések. Például a Magyarországon 2013 novemberében készült 
úgynevezett hatástanulmány tartalmaz egy számot, hogy ha ez a megállapodás 
megszületik és elindul, akkor a GDP-növekedés 0,4-0,5 százalékos mértékű lehet 7-10 
év távlatban, vagy tartalmazza, ha jól emlékszem, 20-30 ezer új munkahely 
teremtését. De ezek mind csak előrevetített becslések, elképzelések, ezeknek sok hitelt 
nem kell adni, hiszen nincs megállapodás, amiből számíthatnánk a hatásokat. 
Remélem, hogy ha össze is jön ez a megállapodás, mielőtt ratifikációra kerül, és ez 
már a nemzeti parlamentek felelőssége, anélkül nem fogja elfogadni senki, hogy ez ne 
lenne hatástanulmányokkal majd alátámasztva. Amikor arról beszéltem, hogy milyen 
fórumokon kell végigmennie az elfogadtatásnak, akkor nem kell elfelejteni, hogy az 
első a Bizottság, amely előterjeszti a Tanácsnak, a Tanácsban ott ülnek a 
miniszterelnökök, a tagországok miniszterelnökei. Óriási felelősség, hogy tovább 
engedik-e majd a strasbourgi parlamentig. A strasbourgi parlamentben ott ülnek a 
képviselőink. Továbbengedik-e majd a tagországi kormányok felé, azok 
továbbengedik-e a parlament felé. Tehát elég sok olyan lépcső van, ami egyrészt azt 
jelenti, hogy el fog ez húzódni hosszú időre, másrészt pedig vannak olyan lépcsők, 
ahol újabb és újabb, ha nem is vétót, de megállítást lehetne eszközölni a folyamatban. 
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Szeretnék emlékeztetni arra, hogy a kanadai ISDS-ben van egy beruházás-
védelmi vitarendezési mechanizmus, amely nem azt jelenti, hogy minden választott 
bíróságok elé kerül. Ez egy bonyolult szöveg, nagyon kemény korlátozásokkal 
kerülhet csak választott bíróságok elé a vita. De mi ezt sem támogatjuk. Amikor arra 
gondolunk, hogy például a génmódosításokat legnagyobb volumenben iparszerűen 
űző vállalkozás, nem mondom ki a nevét, tudnak erről, éves költségvetése körülbelül 
háromszorosa a magyar nemzeti költségvetésnek, akkor azt mondom, hogy igenis van 
mitől félnünk és gyakorlat is van arra, hogy ezek az óriási cégek befolyásolni tudnak 
eljárásokat. Mondjuk ki nyugodtan, van erre példa, bíróságokat, eljárásokat, 
kormányokat tudnak befolyásolni. Tehát nem akarjuk kitenni az ügyet ilyen választott 
bíróságok befolyási terepéül. 

A képviselők megosztottak persze és ez a parlamenti vitanapon is így volt. Sőt 
még párton belül is különböző vélemények hangzottak el, de voltak azért 
megalapozatlan nekirohanások is, én legalábbis úgy értelmeztem, egy-egy képviselő 
részéről. De én nem mondok le arról a reményről - és ez már Firtl Mátyás képviselő úr 
megjegyzéséhez, kérdéséhez kötődik -, hogy a kérdés társadalmasításával el tudjuk 
érni, hogy úgy kerüljön a parlament elé ez a kérdés, hogy sokan tudják már, miről szól 
a dolog. Ez egy nagyon fontos dolog. Hisz a képviselő képvisel valakit, azokat az 
embereket képviseli, akiknek a véleménye az ő döntésének végül is, amikor a 
parlament elé kerül ez a megállapodás, nagyon komoly tényezője lesz és 
természetesen támaszkodik rá, befolyásolja, hogy igennel vagy nemmel szavaz, vagy 
mit csinál. Tehát mi a társadalmasítás mellett vagyunk, ezért igyekszünk minden 
olyan médialehetőséget is kihasználni, ahol beszélhetünk erről. Próbálunk érthetően 
beszélni róla, próbáljuk követni ezeket a folyamatokat, ezért vannak a konzultációk is 
civil szervezetekkel, szakmai szervezetekkel. Úgy gondolom, hogy nem eredménytelen 
a kérdés társadalmasítása. Bár megéljük azt a helyzetet, én is egyik nap antiatlantista 
vagyok, másnap atlantista vagyok, ez természetesen a belső vitákkal együtt jár. De 
nem vagyunk sem antiatlantisták, sem atlantisták, hanem mi szó szerint ebbe a 
folyamatba belekényszerültünk, hiszen Európa és az Egyesült Államok jóval 2013 
előtt úgy döntött, hogy elindítja ezt a folyamatot. És nem ez az egyetlen 
szabadkereskedelmi megállapodás, hiszen 1994 óta számtalan szabadkereskedelmi 
megállapodás született. Nem ebben a relációban, hanem más relációban, mi is 
kötöttünk ilyeneket. Ezeknek az ISDS is része volt. Ez most egy sokkal nagyobb 
volumenű és a világ GDP-nek közel a felét érintő megállapodás. Ez adja a súlyát, ez 
adja a felelősséget is, egy ilyet megkötni, egy ilyen úton elindulni, feltételezi a nagyon 
nagy energiabefektetést, feltételezi a jól előkészítettséget, a transzparenciát és 
azoknak a felelős fórumoknak, amelyek dönteni fognak ebben, a felkészültségét. 
Mivel ők döntenek, azt jelenti, hogy a döntését valamilyen társadalmi véleményt 
figyelembe véve fogja meghozni. Tehát visszatérek oda, hogy az ügy társadalmasítása 
alapvető célkitűzésünk, feladatunk és felelősségünk is. 

Milyen előnyök származhatnak ebből? Erről röviden már szóltam. Európa 
számára piac kell. Magyarország számára is piac kell. Nekünk az a lételemünk, hogy 
piacokhoz jutunk és a piacokhoz egyre nehezebb hozzájutni. Ha most csak az orosz-
ukrán helyzetet nézem, azt mondom, hogy nem akarok anekdotázni, de kimentem 
Fehéroroszországba és látom, hogy más országokban is olyan kaviárokat és 
kaviárpástétomot kapni, amikor nincs is tengerpartjuk. Csodálkoztam rajta és 
elmondták, hogy mert átcímkéznek mindent és úgy juttatják be a különböző piacokra. 
Tehát óriási verseny van a harmadik piacokon. Ebbe vagy beállunk, vagy veszítünk. 
Mivel, mondom, egy exportvezérelt gazdaság vagyunk, nekünk ebbe a versenybe be 
kell állni, nem ezekkel a rafinériákkal, hanem rendezetten, egy kölcsönös 
megállapodás keretében, amely sanszot ad arra, hogy kijussunk a piacokra. Ebben 
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nem látok semmi kivetnivalót, de ismétlem, ez a megállapodás csak akkor lesz jó, ha 
Európa nagyon összeszedi magát. A politikától támogatás kell a tárgyalásokhoz és a 
politikának tudnia kell azt, hogy övé a végső döntés. A tárgyalás közben - ezért is 
örültem és tisztelettel köszönöm ezt a meghívást - kell tudnia a mi tárgyalási 
folyamatainkat bizonyos fokig alakítani és visszajelzésekkel élni, hogy jó úton 
megyünk, mi az, amire még jobban fel kellene hívni a figyelmet, mi az, ami a politika 
számára nagyon fontos lenne. Tehát interaktív módon szeretnénk a tárgyalásokat is 
folytatni, mert nem mi, tárgyalók fogjuk kimondani a döntő szót, nem a Külgazdasági 
és Külügyminisztérium, hanem a parlament.  

A magyar politikai vezetők részéről is különböző nyilatkozatok hangzanak el a 
TTIP-pel kapcsolatban. Gondolok Kövér László elnök úr nem régi nyilatkozatára, de 
több kormányzati nagyon fontos szereplő nyilatkozatára. Érzékeljük, hogy ott is 
vannak ismerethiányok, vannak különböző vélekedések, őket is különböző befolyások 
érik. Nagyon fontos lenne, hogy összehangoljuk a tevékenységünket és valahol egy 
egységes arculattal tudjunk a tárgyalóasztalnál megjelenni és képviselni azt, amit a 
politika rendelésként megfogalmaz velünk szemben. Mi várjuk ezt. Örülnénk, ha itt is 
az elkészült jegyzőkönyvből kapnánk egy példányt, ahol le van írva néhány fontos 
dolog, elvárás a tárgyaló delegációval szemben. Mert lehet, hogy a tárgyalás a 
szakembereknek, akik itt ülnek mellettem, óriási intellektuális élmény, értelmiségiek 
vagyunk, abból élünk, de ez nem elég. Egy ilyen relációban a politikának is ott kell 
ülni a tárgyalóasztal mellett, legalább úgy, hogy a tárgyalók felé elvárásokat jelez, 
megrendeléseket ad. Akkor mindjárt egy olyan összhang lehet, amiből a végső 
megoldást illetően jobb eséllyel, jobb reményekkel tudunk élni. 

A skandináv államok szeretik az USA-t. De mi is szeretjük az USA-t. (Firtl 
Mátyás: Jó! Köszönöm.) Én még úgy találtam, hogy az euroatlanti partnerség nagyon 
fontos kérdés számunkra. Én ezt úgy tanultam és most is úgy tudom. De az USA 
erőszakosabb, ügyesebb, jobban tárgyalnak, elképesztő, hogyan nyomulnak a 
szakértőikkel. Mihelyt egy téma felmerül, azonnal ott ül a tárgyaló mögött a 
szakember, már mondja a fülébe, teszi elé a papírt. Elképesztő módon felkészülnek a 
tárgyalásokra. Mi meg sokszor az asztal mellett egymást nézegetjük. Mint például az 
ISDS-nél, nézem a németek pálfordulását, vagy a franciákat. Olyan erővel rohantak ki 
ellenem, amikor elmondtam az ISDS-ről a magyar álláspontot, egész meglepett, mert 
korábban a franciákkal is majdhogynem egyetértettünk. De olyan behatások érik 
őket, Amerika nagyon ért ahhoz, hogy az európai tárgyaló partnerekkel bizonyos 
dolgokat megértessen, nagyon ért ehhez, a többieket meg elnyomja, ez egy régi 
technikája az amerikai tárgyaló feleknek. Aki pedig visszanyomandó egy kicsit, 
megtalálja a módját annak akármilyen területen, hogy érzékeltesse az akaratát, vagy 
akár érvényesítse vele szemben. Tehát nagyon nehéz tárgyaló, professzionális. Csak az 
a megoldás, hogy nekünk is fel kell erre készülni és Európának össze kell hangolnia a 
narratíváját, mert egyébként megosztanak bennünket. 

A GMO gyakorlatilag, mondhatom, kikerült a tárgyalási folyamatból. Semmi 
nem veszélyezteti, hiszen alkotmányban rögzült kérdésről van szó, Európa is védi a 
GMO-mentességet. Most európai szinten, nem a TTIP keretében, hanem egy más 
vonalon ezt a kérdést elkezdték tárgyalni. De ez nekünk mind jó. Én nem hiszem 
tehát, hogy a GMO-mentességünket bármi veszélyeztetné. Ha lenne ilyen mégis, 
akkor mi természetesen riadóztatni fogjuk a politikát is, ha szabad így fogalmaznom, 
mert ez egy valódi vörös vonal. Tehát nincs értelme tovább tárgyalnunk, ha ezt a 
vörös vonalat a tárgyalási folyamat során is átlépjük. De nem fog ez bekövetkezni.  

Az energetika kérdését az Egyesült Államok nem nagyon akarja megnyitni. 
Óvatosak. A világnak az energia nagy diverzifikációs terepe, átrendeződik 
pillanatnyilag. Az amerikaiak elindultak, most már önellátóak a gáz tekintetében, a 
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Shell-gaz nagyon elterjedt, bár most már látjuk ennek a technikának a korlátait is. 
Nem korlátlan, mióta tudjuk, hogy tektonikus változásokat idéznek elő vele, óriási 
környezetszennyezéssel. Tehát ennek is vannak mértékei. Az illúziók alábbhagytak, 
hogy jön majd a palagáz, jön majd likvidált formában át Európába, de ez olyan drága 
lesz, hogy az biztos, hogy egy ideig még nem fog jönni. Európában az energiaunió 
fogalomköre fészkelődik pillanatnyilag és ez egy nagyon jó irány. Amerika óvatos az 
energetikai kérdésekkel, nem szerepelt a 9. tárgyalási fordulón sem ez a kérdés, sőt a 
szolgáltatások sem szerepeltek, úgy tudom, hanem az ISDS most, ami nagyon 
felemelkedett, de a szolgáltatásokra nagyon odafigyelünk, mert fontos kérdés. Bár a 
TTIP, úgy tűnik, ezt a kérdést érintetlenül hagyja, nem akar ezen a területen nagy 
változtatásokat.  

Körülbelül ennyi. Nagyon szépen köszönöm a meghívást, és bármikor, ha 
lehet, szívesen jövünk. Követjük ezt a folyamatot, igazán képviseljük a magyar 
érdekeket és ezt szeretnénk megosztani a politikával. Köszönöm szépen. 

A napirendi pont lezárása 

ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr, az előadását és a válaszokat. Biztos 
vagyok benne, hogy hamarosan újból beszélhetünk erről, hiszen tudomásom szerint a 
következő tárgyalási forduló júniusban lesz, és ha még lesz parlament, szeretnénk 
meghallgatni majd az államtitkár urat a tárgyalások újabb meneteléről.  

Jelzem a képviselőtársaimnak, hogy május 31. és június 2-a között lesz 
Rigában a COSAC plenáris ülése, ahol az egyik napirendi pont a TTIP lesz. Nyilván itt 
alkalmam lesz elmondani a magyar álláspontot. 

Az ülés berekesztése 

Tisztelt Bizottság! Megköszönöm az államtitkár úrnak, munkatársainak, hogy 
eljöttek.  

Még egyetlen mondatot engedjenek meg! Tájékoztatom a képviselőtársaimat, 
hogy a bizottság soron következő ülésére várhatóan jövő héten, kedden, május 5-én 
délelőtt kerül sor. A napirendi pontok még egyeztetés alatt állnak. Megköszönöm 
képviselőtársaim részvételét, az ülést bezárom. Viszontlátásra! 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 59 perc) 
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