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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 35 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 sajtó igen tisztelt képviselőit, 
és természetesen köszöntöm a napirendi pontok előadóit.  

Az első teendőnk a határozatképesség megállapítása. Az aláírt jelenléti ív 
alapján, az eseti képviseleti megbízásokkal együtt, bizottságunk határozatképes.  

Képviselőtársaim a törvényi előírásnak megfelelően megkapták a napirendi 
ponti javaslataimat. A mai napra négy napirend megtárgyalását terveztük. Az első 
napirendi pont: tájékoztató az EU-USA közötti transzatlanti kereskedelmi és 
beruházási megállapodás létrehozására irányuló tárgyalások aktuális helyzetéről. A 
második: az Európai Unió harmadik országokkal kötött kereskedelmi és beruházási 
megállapodásaival kapcsolatos követelményekről szóló határozati javaslat, amit 
Schiffer András képviselőtársunk terjesztett elő. Itt döntenünk kell az önálló indítvány 
tárgysorozatba vételéről. A harmadik napirendi pont egy részletes vita: az állami 
projektértékelői jogviszonyról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról 
szóló törvényjavaslat. És végül a negyedik: a munkavállalók szolgáltatások nyújtása 
keretében történő kiküldetéséről szóló tanácsi irányelv. Itt döntünk bizottsági önálló 
indítvány benyújtásáról. 

Kérdezem képviselőtársaimat, hogy a napirendi pontokkal kapcsolatban van-e 
valakinek kérdése. (Senki sem jelentkezik.) Nem látok ilyet.  

Szavazásra teszem fel: ki az, aki támogatja a napirendi pontok megtárgyalását? 
(Szavazás.) A jegyzőkönyv számára is megállapítom, hogy bizottságunk egyhangúlag 
elfogadta a napirendet. Köszönöm szépen. 

Az elnök napirend előtti hozzászólása 

Tisztelt Bizottság! Mielőtt hozzákezdenénk a napirendi pontok 
megtárgyalásához, tájékoztatom képviselőtársaimat, hogy április 12-én Bana alelnök 
úr, Firtl képviselőtársam és jómagam kétoldalú tárgyalásokat folytattunk a horvát 
parlament társbizottságának elnökével, Gordan Jandroković úrral és delegációjával, 
akit meghívtunk és a meghívásunkat elfogadta. A napirenden lévő uniós kérdések közül 
áttekintettük a kiküldött munkavállalókkal kapcsolatos irányelvtervezetet és a magyar-
horvát viszonylatban a Zrínyi emlékművel kapcsolatos főbb eseményeket is. Úgy 
hiszem, hogy a két ország parlamentjei között ez egy jó kezdet a kapcsolatok 
továbbfolytatásához.  

Bizottságunk szeretne a motorja lenni ezeknek a kapcsolatoknak. Annál is 
inkább, mert Firtl Mátyás képviselőtársam, mindig meg szoktam említeni, horvát 
származású, aki a horvát-magyar kapcsolatok támogatásában korábban is mindig 
kiváló szerepet játszott. Megállapodtunk elnöktársammal, hogy szorosabb konzultációt 
fogunk folytatni az elkövetkezendő időszakban. 

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

Az elnök felvezetője 

Tisztelt Bizottság! Hozzákezdünk az első napirendi pont megtárgyalásához: 
tájékoztató az EU-USA közötti transzatlanti kereskedelmi és beruházási megállapodás 
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létrehozására irányuló tárgyalások aktuális helyzetéről. Köszöntöm a napirendi pont 
előadóját, dr. Mikola Istvánt, a Külgazdasági és Külügyminisztérium államtitkárát.  

Tisztelt Bizottság! A TTIP legutóbb 2015 áprilisában szerepelt bizottságunk 
napirendjén. A tárgyalások legutóbbi fordulójára 2016. február 22-26. között került 
sor. A kétoldalú egyeztetések 24 területet fedtek le. Ezek közül egy tucat esetében 
létezik úgynevezett konszolidált szöveg, amely tartalmazza az EU és Amerika 
álláspontját is, valamint azt a közös alapot, amelyen megkezdődhet az egyezkedés. 
Egyelőre nem született végleges megállapodás a TTIP egyetlen fejezete terén sem.  

Információim szerint a tárgyalások következő, 13. fordulójára 2016. április 25-
29. között kerül sor. Jelenleg kizárólag az Európai Bizottság hozza nyilvánosságra a 
különböző fejezetekkel kapcsolatos javaslatait. Ezek közül azonban többet, noha nyílt 
elutasítás még nem történt, nem tartanak elfogadhatónak az Egyesült Államok egyes 
érdekképviseletei, például a mezőgazdasággal kapcsolatos uniós álláspontot, illetve az 
Európai Bizottság által 2015 végén javasolt befektetési bíróságot sem.  

Tisztelt Államtitkár Úr! Kérjük, hogy röviden tájékoztassa a bizottságot a 
tárgyalások aktuális állásáról, valamint az azzal kapcsolatos magyar álláspontról. Az 
államtitkár úr beszámolója után megnyitom a lehetőséget az esetleges kérdések 
feltételére, és utána visszaadom a szót, ha van kérdés, az államtitkár úrnak. Tessék 
parancsolni, államtitkár úr. 

Dr. Mikola István tájékoztatója 

DR. MIKOLA ISTVÁN államtitkár (Külgazdasági és Külügyminisztérium): 
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Tisztelt Jelenlévők! Talán azzal kezdeném a 
nagyon rövid összefoglalómat, hogy a tárgyalások a középső szakaszban vannak. Egy 
szabadkereskedelmi tárgyalás általában 4-5-6 évig szokott tartani. 2013 hetedik 
hónapban indultak a transzatlanti szabadkereskedelmi megállapodások első 
tárgyalásai, tehát körülbelül a középső szakaszban vagyunk most. 

Az eddigi eredményeket úgy lehet összegezni, hogy a tervezett 25 szövegből 12 
konszolidált, kész szövegrész állt eddig össze, ezek is súlyos belső ellentmondásokat 
tartalmaznak. Tehát a konszolidált szövegrész nem azt jelenti, hogy egyetértés van a 
két partner között, hanem rögzítették egymás álláspontját, és ilyen értelemben 
konszolidált a 12 lezárt, de ellentétes tartalmakkal bíró szövegrész. Valóban, ahogy 
elnök úr elmondta, túl vagyunk a 12. tárgyaláson, aminek a témája a public 
procurement, a közbeszerzések nagy kérdésköre volt, és a 13. előtt állunk, amely 
tárgyalás New Yorkban lesz nagyon rövid időn belül, ahogy itt elhangzott.  

Talán megemlíteném még azt, hogy Európa egy demanding pozícióban van, egy 
követelő pozícióban van pillanatnyilag. Európa és az Európai Bizottság komolyan 
szorgalmazza azt, hogy az év végére tető alá hozza ezt a megállapodást. Mi ezt 
lehetetlennek tartjuk, és az európai tagországok jelentős része is így van ezzel. Nem 
tartjuk szerencsésnek az Európai Bizottságnak és egyáltalán az Európai Uniónak ezt a 
követelő pozícióját, sürgető pozícióját a TTIP-tárgyalások tekintetében. Ez azt 
jelentheti, ha valóban ez folytatódik, és valamiféle elfogadottságot nyer, hogy az 
Egyesült Államok jó áron tudná megkapni a transzatlanti szabadkereskedelmi 
megállapodást. Ezt mi nem javasoljuk, de nem is látunk erre lehetőséget, hiszen az 
Egyesült Államok el van foglalva most még a csendes-óceáni megállapodás 
ratifikációjával, a TPP-vel, ami legjobb esetben ez év végén kerülhet egy kongresszusi 
elfogadással tető alá, de utána is szükséges még a részes államok parlamenti 
ratifikációja ehhez. Tehát józan számítások szerint is az Egyesült Államok 2018-ban 
tudja talán tető alá hozni a csendes-óceáni megállapodást. 
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Mi továbbra is - ahogy a korábbi bizottsági ülésen tárgyaltuk ezt, vagy éppen a 
parlamenti nyílt vitanapon - a szakmai alapon történő tárgyalások folytatását tartjuk 
szükségesnek.  

A múltkori bizottsági ülésen hangsúlyosan említettem a transzparencia 
kérdését, követelvén azt sok oldalról, hogy a tárgyalási folyamat átláthatósága 
valósuljon meg. Most egy lépés történt, ami talán kis optimizmussal tölthet el 
bennünket, megnyílt a TTIP-szoba, ez a mi minisztériumunk kebelében nyílt meg. 
Olvasószobáról van szó, amelyet parlamenti képviselők látogathatnak, ehhez azonban 
előzetes regisztrációra van szükség, és ha szabad, itt elmondom azt az e-mail címet, 
ahol be lehet jelentkezni a parlamenti olvasószoba igénybevételére: az 
olvasoszoba@mfa.gov.hu e-mail címen kell jelezni a látogatási szándékot. Ennek 
technikai okai vannak: a torlódás elkerülése végett szeretnénk egyeztetni az 
időpontokat. 

Mondtam, hogy enyhe optimizmussal vagyunk eltelve, de azért furcsa érzéseink 
is vannak az olvasószobával kapcsolatban, hiszen csak úgy szabad az olvasószobába 
bemenni, ha bejelentkezik a parlamenti képviselő, ha csak toll és egy papír van nála, a 
mobilt le kell tenni, fotó és mindenféle tájékoztatási eszköz bevitele tilos ebbe az 
olvasószobába, nem szabad szó szerinti jegyzetet készíteni, a konkrétumok nem 
hozhatók nyilvánosságra. Az Egyesült Államok kikötötte, hogy amennyiben 
konkrétumok nyilvánosságra kerülnek, és ez megismétlődik, akkor le fogja tiltani az 
olvasószoba használatát.  

Egy kicsit megalázónak tartjuk ezt az egész transzparenciára való törekvést, és 
emlékeimben él egy brüsszeli tárgyalás, ahol az egyik delegátus felállt, és azt mondta, 
hogy az életében nem teszi be a lábát az olvasószobába, ha ilyen feltételekkel kell 
megközelíteni az anyagot.  

Egyébként szeretném mondani, hogy a mostani tartalmakat illetően már kicsit 
elavult anyagok vannak az olvasószobában elhelyezve, tehát most van az a helyzet, ahol 
várjuk az újabb anyagokat, amelyek valóban a politikai döntéshozókat érdemben 
informálhatják. 

A közbeszerzések volt a legutóbbi téma. Ez nagyon fontos téma volt most 
februárban a brüsszeli tárgyalásokon, mert az európai piac liberalizált, és a követelés 
az, hogy az USA is nyissa ki a piacait, szövetségi szinten nyissa ki a piacait az európai 
termékek előtt. A tárgyalások során egyértelműen kiderült, hogy az Egyesült Államok 
nem támogatja a földrajzi eredetjelzők ügyét - képviselő urak tudják, miről van szó -, a 
földrajzi eredetjelzőket, mint például tokaji, szalámi és ezeket a tételeket különleges 
módon kívánja kezeltetni, az Egyesült Államok egyelőre nem ad zöld jelzést ezeknek, 
és komoly hiányosságok voltak a legutóbbi tárgyaláson a nyersanyagok liberalizációja 
területén is. 

Szeretném hangsúlyozni újra, hogy továbbra sem téma a GMO, a genetikailag 
módosított élelmiszerek kérdése, hiszen az Európai Bizottságnak, amely a Tanács 
felhatalmazásával tárgyal, nincs mandátuma GMO-ügyben tárgyalni, tehát ez a felület 
nyugvópontra jutott, itt semmiféle beavatkozásnak egyik oldal részéről sincs 
lehetősége. Magyarul ez azt jelenti, hogy meg tudjuk védeni a GMO-mentességünket. 

Törekvéseket tapasztalunk újra meg újra a környezetvédelmi, közegészségügyi, 
szociális és munkaügyi területek fellazítására vonatkozóan, ebben azonban az 
álláspontunk nagyon szigorú, ezeknek a fellazítását - és az európai álláspont ez - az 
Európai Unió nem támogatja.  

Ugyanakkor nagyon sok magyar javaslatot tettünk az állatjóléti, állat- és 
növényegészségügyi, az energiahordozókkal, nyersanyagokkal való szabad 
gazdálkodás, illetve az ezekhez való szabad hozzáférés - így mondhatom helyesen -, és 
ahogy említettem, a földrajzi eredetjelzők tárgyalási témák közé történő felemelésére 
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vonatkozóan. Egy helyen kifejezett sikert is elértünk: az audiovizuális szektor teljes 
kérdéskörét levettük a tárgyalási palettáról. A magyar tárgyalódelegáció, a szakmai 
delegáció továbbra is meglehetősen egységes, és a magyar álláspontokat, amikor 
lehetséges, akkor az európai megközelítésekkel együtt kezeli, képviseli. 

Az előbb említett területek, tehát a vámegyüttműködés, a 
kereskedelemkönnyítési kérdések, a kis- és középvállalkozások kérdései, 
kereskedelemtechnikai akadályok lebontása állat- és növényvédelmi, állatjóléti 
kérdésekben, származási szabályok, fenntartható fejlődés kidolgozása elkezdődött, 
ezekben a magyar delegáció nagyon aktív, és azt mondhatom, hogy eredményes is. De 
itt szeretném megjegyezni azt, hogy egyáltalán nem dőlt el, hogy ebből a 
megállapodásból valaha lesz-e valami. Aki követi az amerikai elnökválasztási 
kampányt, és hallotta például tegnapelőtt Sanders demokrata képviselő nyilatkozatát, 
hallani sem akarnak néhányan a szabadkereskedelmi megállapodás megkötéséről, 
tehát még amerikai oldalon is nagyon sok belső vita zajlik ezzel a gigantikus méretű 
megállapodással kapcsolatban. 

Hangsúlyozni szeretném röviden, hogy tovább folytatódnak a viták az ISDS, a 
vitarendezési mechanizmus körül. Az Európai Bizottság kidolgozott egy új módszert, 
tekintettel arra, hogy az európai tagországok is egyre inkább ellene vannak a 
vitarendezési mechanizmus korábbi variációjának, tehát ennek a bizonyos ISDS-nek a 
megállapodás keretében történő szerepeltetésével szemben. Az Európai Bizottság 
kidolgozott egy új programot, amit Investment Court Systemnek, ICS-nek nevezünk. 
Ez egy új megoldás lenne a vitarendezésekre, ami az európai tagországok által 
elfogadhatóbbnak tűnik, és ma az európai tagországok támogatják, majdnem 
egyhangúlag, ezt a vitarendezési mechanizmust. 

Ez azt jelenti, hogy fellebbviteli fórum lesz a jogeljárás során; közös 
bírókiválasztás történik; állandó bírák fogják a nemzetközi bíróságot képviselni, 
persze, ha lesz ebből valami; transzparens lesz az eljárás. És van egy right to regulate 
rendszer ebben az új ICS-megoldásban, ami azt jelenti, hogy a részes országoknak joga 
van a jogszabályok megváltoztatására. Ez egy nagyon jelentős kérdés a 
vitarendezésben, és valóban egy elfogadhatóbb megközelítést jelent. Ezen kívül a 
program tartalmazza több területen a nem kormányzati szervezetek, NGO-k bevonását 
is a nemzetközi vitarendezés keretébe.  

Továbbra is feszültség van a téren. Van egy olyan tábor az Európai Unióban, 
amelyik támogatja ezt az új típusú ICS-megoldást. Van egy szűk tábor, amelyiknek mi 
is részesei vagyunk, és a tárgyalásokon ezt hangsúlyozzuk, alapvetően 
megkérdőjelezzük a vitarendezési mechanizmusnak a TTIP keretében történő 
kezelését. (Dr. Józsa István megérkezik a bizottság ülésére.) 

Én több nagykövettel találkoztam az elmúlt évben, beszélgettünk erről, és 
nagyon sokan vannak, egyre többen vannak, akik azt mondják, hogy külön kellene 
választani a vitarendezési mechanizmust a szabadkereskedelmi megállapodástól, és 
külön kellene szabályozni.  

Most az a helyzet, hogy Európa kezd foglalkozni ezzel az új típusú ICS-
megoldással, de az Egyesült Államok nem veszi a lapot, egyelőre nem is válaszolt az 
Európai Bizottságnak erre az új kezdeményezésére. Feltehetően nem tetszik az 
Egyesült Államoknak ez az új típusú megoldás. Számára rendkívül fontos a korábbi 
vitarendezési mechanizmus életben tartása. Nem tudjuk még, mi lesz a következő 
lépés, de arra gondolunk, hogy ha az Egyesült Államok nem fogadja el ezt az új típusú 
megoldást, akkor azt is komolyan fel lehet vetni, újra, és megint, hogy célszerű lenne 
nem megmérgezni, hanem leválasztani az egész transzatlanti szabadkereskedelmi 
megállapodásról ezt a vitarendezési mechanizmus kérdést. 
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A magyar politikában természetesen, mivel tartjuk a kapcsolatot a különböző 
tárcákkal és a különböző szervezetekkel, nemcsak politikai, hanem civil szervezetekkel 
is, a vélemény az, hogy szuverenitást érintő kérdés a vitarendezési mechanizmus, 
bármilyen formáját is alkalmazzuk, és továbbra is tartja magát az az általános 
vélekedés, és szerintem jogos vélekedés, miszerint az európai uniós tagországok, mint 
az OECD tagországai, az OECD-be történő belépéskor a like-minded-feltételeknek való 
megfeleléskor igazolták azt, hogy nemzetközi viták esetén is bírnak azzal a 
jogrendszerrel, amelyik elbírálhatja a befektető és a befektetést fogadó közötti vitákat.  

Tehát ez a kérdés nem zárult le, ez még tovább fog folyni, és nem tudjuk, hogy 
mi lesz ennek a kimenetele. A józan megítélés szerint a transzatlanti 
szabadkereskedelmi megállapodás vitái még évekig el fognak húzódni. Mi 
elképzelhetetlennek tartjuk azt, hogy az év végére bármilyen anyag összejöjjön. Nem 
értünk azzal egyet, hogy megcsonkított vagy részmegállapodás szülessen, amivel 
esetleg ki lehet kerülni a parlamenti ratifikáció nagyon fontos utolsó bástyáját, 
védbástyáját. 

Tehát mi továbbra is úgy gondoljuk, hogy folytatni kell a tárgyalásokat, és 
valószínűsítjük azt, hogy évek el fognak telni, ameddig összejön egy olyan konszolidált, 
mind a 25 szövegrészt jelentő megállapodás-tervezet, amelyet érdemben lehet majd 
véglegesíteni, és meg lehet küldeni majd a Bizottság felől az Európai Tanácsnak. Az 
Európai Tanács megküldheti majd Strasbourgnak, és megküldhetik valamennyi 
tagállamnak, és valamennyi parlament előtt ez az anyag majd vitára kerülhet; és 
amennyiben a ratifikáció megtörténik, akkor lehet jogérvényű a transzatlanti 
szabadkereskedelmi megállapodás. 

Szeretném jelezni azt, hogy párhuzamosan fut több szabadkereskedelmi 
megállapodás is a világban, és egyértelműen lehet érezni azt az igényt, szinte 
mindenfelől, hogy az elsősorban nyitott gazdasággal és exportvezérelt gazdasággal bíró 
országoknak szükségük van a szabadkereskedelmi megállapodásra. Itt utalnék a 
miniszterelnök úrnak a parlament tavaszi ülésszaka nyitó ülésén a napirend előtti 
felszólalására, ugyanezt hangsúlyozta, a magyar gazdaság nyitott gazdaság, szüksége 
van kereskedelmi és szabadkereskedelmi megállapodásokra, de nem mindenáron, és 
nem akárhogyan. Tehát továbbra is azzal az attitűddel ülünk a brüsszeli és más 
tárgyalóasztalok mellett, hogy érdekünk fűződik a szabadkereskedelmi 
megállapodáshoz, de csak úgy, hogyha a vívmányainkat meg tudjuk védeni; hogyha ez 
kiegyensúlyozott, ha mind a két félnek a javát szolgálja, és amelyben hosszú távon a 
magyar kereskedelmi és egyéb érdekek, állatjólét védelme, sokféle, amiről már sokat 
beszéltünk, érvényre juthatnak és érvényesülni tudnak. 

Kritikus kérdése a Kanada és az Európai Unió közötti megállapodás, a CETA, 
amelyik egy vegyes megállapodás, és parlamenti ratifikáció előtt áll. Alá van írva, de 
parlamenti ratifikáció előtt áll. A magyar parlamentnek is szembesülnie kell majd ezzel 
a CETA-val. Annyit sikerült egyelőre tenni, és ez nem semmi a tárgyalóasztal mellett, 
hogy az ISDS-t negligáltuk, és ide is beemelték most pótlólag ezt az új típusú 
vitarendezési mechanizmust, amely, mint említettem a fellebbviteli fórumot, a közös 
bíró kijelölést és az előbb ezt az öt tételt elmondtam, majdnem alapvetően különbözik 
az eredeti ISDS-megoldástól.  

A parlamentnek szembesülnie kell majd a CETA-val. Magyarország számára 
fontos lenne a CETA elfogadása. Itt is egy kritikus pontot látunk pillanatnyilag, ezt a 
vitarendezési mechanizmust, ami, ha ebben az új formában is, de bekerült ebbe a 
megállapodásba, és amelyet Kanada el tud fogadni. Kétségkívül ennek az akciónak 
kihatása lesz majd a TTIP ratifikációjára is, tehát azért is említem és kötöm össze ezt a 
kettőt.  
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Én, csak ha kérdés van, akkor beszélnék a Trade in Services Agreementről, a 
TISA-ról, több ilyen szabadkereskedelmi megállapodás van Európa és Mexikó között 
éppen most folyamatban, Mercosur-kérdések. Tehát több ilyen nagykereskedelmi 
akció folyik, amelyeknek hatásuk van azért a TTIP-ra, hiszen párhuzamosan zajlanak. 
Ezekről is, ha szükséges, néhány szót később szólnék. Szakértőt hoztam magammal, 
aki szívesen segít a továbbiakban, hogyha kifejezetten szakértői kérdésekről van szó. 
Kőszeginé Máté Erikát tetszenek ismerni, ő többször volt már itt, a bizottság előtt.  

Elnök Úr! Ha szabad, akkor röviden befejezném, és ha van kérdés, akkor 
természetesen megpróbálok válaszolni rájuk. Köszönöm szépen. 

Kérdések, hozzászólások 

ELNÖK: Köszönjük szépen. Tisztelt Államtitkár Úr! Elsődlegesen engedje meg, 
hogy megköszönjem bizottságunk nevében is a kormánynak és önnek, mint a 
tárgyalások folyamatában részt vevő magyar küldöttnek azt, hogy a magyar érdekeket 
képviselik.  

Ezt többször megbeszéltük már bizottságunkban, hogy itt van három sarokkő, 
amiből mi nem engedünk, a génmódosított élelmiszerek, a parlamenti ratifikáció és a 
befektetési bíróság kérdése. Mi is várjuk azt, hogy mi lesz a tárgyalások eredménye. Egy 
biztos, hogy az asztal mellett ott kell ülnünk, nem megsértődve felállni, hanem várni 
azt, hogy a többi 27 tagállam például hogyan vélekedik. Számomra különösen nagyon 
fontos, mint Tokaj-Hegyalja képviselőjének, a földrajzi jelzéssel ellátott termékek jogi 
helyzetének a rendezése az Egyesült Államokban, nem véletlenül említette az 
államtitkár úr is. 

Tisztelt Bizottság! Megnyitom a vitát. Elsőként Józsa képviselő úr jelentkezett, 
és utána Bana alelnök úrnak adom meg a szót. 

 
DR. JÓZSA ISTVÁN (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Annyi világos, hogy 

ez egy hosszú tárgyalás még ezt követően is. Tehát eddig is hosszú tárgyalások voltak, 
kikristályosodott az a három megoldandó pont, amiket az elnök úr is említett.  

Ezt szeretném az Európai Unió által szinte egyhangúlag elfogadott állásponttal 
kiegészíteni, amiből én a szociális versenyképességnek nevezett részt emelném ki, ami 
igazából fordítva van, tehát a szociális ráfordítások révén Európa jelenleg 
versenyhátrányban van, és az uniós elfogadási követelményrendszerben szerepel egy 
ilyen pont, hogy a szociális versenyképesség olyatén történő kiegyenlítése, hogy az 
Egyesült Államok is bizonyítottan hasonló arányokat fordít, mondjuk, egészségügyi 
ellátásra, társadalombiztosításra, mint átlagosan az európai versenytársak. Tehát ezt 
én fontosnak tartanám, hogy amikor követelményekről beszélünk, akkor legalább ez az 
uniós szinten általunk és a Fidesz által is elfogadott követelményrendszer is 
megemlítésre kerüljön. 

Azt úgy körülbelül látjuk, hogy mi lesz azután, ha majd egyszer lesz TTIP. De az 
addig hátralévő, várhatóan nem túl kevés időben mi várható? Tehát az az érintett felek 
magatartása, hogy apró gesztusokkal, kölcsönösen haladnak a később elérendő cél felé, 
tehát hogy bizonyos apró lépéseket megtesznek már menet közben, vagy pedig pont 
fordítva, az álláspontokat úgy tartják erősíthetőnek, hogy bizonyos, ma még tartható 
vonalakat a végsőkig kitartanak, és nem engednek belőle? Tehát egy folyamatos 
közeledés a jellemző, vagy pedig a meglévő, nem akarom így mondani, mert a 
diplomáciában ezt nem szeretik, de zsarolási pozíciók fönntartása, keményítése látható 
a hátralévő időszakban? Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Bana alelnök úré a szó. 
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DR. MIKOLA ISTVÁN államtitkár (Külgazdasági és Külügyminisztérium): 
Köszönöm szépen… 

 
BANA TIBOR (Jobbik), a bizottság alelnöke: Ja, akkor előbb a válasz… 
 
DR. MIKOLA ISTVÁN államtitkár (Külgazdasági és Külügyminisztérium): 

Bocsánat, azt hittem… 
 
BANA TIBOR (Jobbik), a bizottság alelnöke: Nekem mindegy, így is jó, ha külön 

válaszol… 
 
ELNÖK: Alelnök úr, parancsoljon! 
 
BANA TIBOR (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm, elnök úr. Tisztelt 

Államtitkár Úr! Tisztelt Bizottság! Tisztelt Vendégeink! Először is szeretném 
megköszönni az államtitkár úr tájékoztatóját. Nemrégiben, amikor az Európai 
Bizottság munkarendje kapcsán alakítottuk ki az Európai ügyek bizottságának a 
véleményét, akkor én megtettem azt a módosító javaslatomat, amit szerencsére el is 
fogadtak a képviselőtársaim, hogy az EU-USA szabadkereskedelmi megállapodással 
kapcsolatban folyamatosan kaphassunk tájékoztatást, és ez legyen egy sarkalatos pont 
az idei évben a mi szempontunkból is, és kövessük itt az eseményeket.  

Az alapján, amit az államtitkár úr elmondott, azt is lehetne mondani, hogy az ön 
által képviselt álláspont elfogadható, és jó volt azt hallani, hogy ön is fenntartásokkal, 
erős fenntartásokkal kezeli az Európai Bizottságnak azt a hozzáállását, hogy ők nagyon 
sürgetően állnak ehhez a kérdéshez, és a tárgyalások mielőbbi lezárása irányába 
kívánnak javaslatokat tenni. Viszont azért ezzel szemben, ha megnézzük a kormányzati 
nyilatkozatokat, akkor ezek már jóval szerteágazóbbak, és azért az elmúlt időszakban 
is voltak olyan erős személyek, akik egyértelműen a TTIP mellett érveltek, gondolok itt, 
mondjuk, Fazekas miniszter úrra, vagy elég felhoznom azt, hogy az Európai 
Parlamentben is a Fidesz képviselői, amikor ez a téma szóba került, a szavazások 
kapcsán is egyértelműen támogató állásponton voltak. 

Amikor itt az Országgyűlésben a vitanapot lefolytattuk erről a kérdésről, azért a 
kormánypárti frakcióban voltak olyanok, akik nem ugyanazt fogalmazták meg, amit 
államtitkár úr, hogy mindenképpen részt kell vennünk a tárgyalásokon, és aztán majd 
az eredmény függvényében meglátjuk, hogy mi is lesz a végső álláspontunk, hanem 
egyértelműen amellett kardoskodtak, hogy igenis ezt majd el kell fogadnunk, még ha 
az ön által is kiemelt és elnök úr által is említett, legfontosabb és leginkább sarkalatos 
pontok tekintetében is végül számunkra nem pozitívan, a nemzeti szuverenitásunk 
szempontjából nem pozitívan alakulnak ezek a tárgyalások. 

Itt sok ellentmondásra figyelhettünk fel, azt hozzátéve még egyszer, hogy az 
államtitkár úr által elmondottak azért tényleg abba az irányba mutattak, hogy bizonyos 
ügyekben valóban igyekszünk - és ez nagyon helyes - a nemzeti érdekeinket 
érvényesíteni. De például az átláthatóság kérdése tekintetében, amit ön is említett, 
hogy végül is van átláthatóság, de a gyakorlatban még sincs átláthatóság, tehát a 
transzparencia irányába egyáltalán nem történtek itt olyan lépések, amelyek 
megnyugtatóak lennének, hiszen továbbra sem juthatunk hozzá érdemben az 
anyagokhoz. Úgyhogy én ebből a szempontból is szkeptikus vagyok, meg abból a 
szempontból is, hogy ezek a sarkalatos pontok - az állam-befektető vitarendezési 
mechanizmus, a GMO kérdése és a ratifikáció - számomra azért sem egyértelműek, 
hogy itt mi is lesz a folyamat vége. Tehát a kérdésem leginkább arra vonatkozna, hogy 
ha végigmegyünk a tagállamokon, akkor kik azok, akikben erős partnert találhatunk 
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abból a szempontból, hogy igenis ezekben a kérdésekben érvényesítsük az akaratunkat. 
Mert én bízom abban, hogy amit államtitkár úr itt elmondott, amellett következetesen 
és konzekvensen igyekszünk kiállni a tárgyalóasztalnál, és én kérem is erre a kormányt, 
de fontos lenne, hogy akkor ehhez megtaláljuk azokat a tagállami partnereket, akikkel 
közösen eredményt érthetünk el. Mert nekem azért vannak olyan félelmeim, hogy a 
végén bármely kérdésben, ami itt előjött, végül számunkra a rosszabb forgatókönyv fog 
életbe lépni, és ebben az esetben mi egyértelműen azt mondjuk - mint ahogy eddig is a 
Jobbik álláspontja következetes volt -, hogy semmiképpen nem tudjuk elfogadni ezt a 
megállapodást, és ilyenformán már nem mindegy az, hogy amikor a ratifikációra sor 
kerül, akkor milyen szöveg is kerül elénk.  

Tehát én azt kérem, hogy ezekben a kérdésekben valóban álljunk a sarkunkra, 
keressük meg a partnereket, és kérném államtitkár urat, hogy tényleg erről egy kicsit 
átfogóbb képet adjon, hogy ön hogyan látja ezt a helyzetet a többi 27 tagállam 
vonatkozásában, hogy ők hogy is állnak ezekhez a kérdésekhez.  

A másik része pedig az, hogy azért ezeket a több irányba mutató nyilatkozatokat 
is jó lenne, ha tisztába tennénk, mert én akár a múltkori alkalommal is - nagyjából egy 
évvel ezelőtt volt az ön utolsó tájékoztatója - örömmel vettem azt, hogy itt elmondta a 
véleményét, és hogy mit próbál a tárgyalóasztalnál képviselni, csak aztán ugyanúgy, 
mint most, több olyan kormányzati nyilatkozat is született, ami ezzel gyökeresesen 
ellentétes irányba mutatott. 

Persze a korrektség jegyében megjegyzem, hogy vannak olyan személyek is a 
Fideszen belül, akik határozottan elmondták, hogy ők nagyon ellene vannak ennek a 
megállapodásnak ilyen formában. Például az előbb említett Fazekas-féle nyilatkozat is 
egyértelműen azt mutatja, hogy sajnos, akik majd igazából a végső döntésnél 
komolyabb szerepet kaphatnak, ők meg mégis azt mondják, hogy ha esetleg nem tudjuk 
érvényesíteni a saját érdekeinket ezeknél a pontoknál, akkor is el kell fogadnunk ezt, 
hiszen ez mindenképpen jó lesz nekünk, és itt különböző háttértanulmányokra szoktak 
hivatkozni. Én is sok ilyen tanulmányt néztem meg, és egyáltalán nem látom akár 
gazdasági fejlődés szempontjából sem olyan pozitívan ezt a helyzetet még akkor sem, 
ha esetleg akár az ISDS kérdése, akár a GMO kérdése nyugvópontra kerül. É ezekre a 
felvetéseimre szeretném a választ megkapni az államtitkár úrtól. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Firtl Mátyás képviselő úré a szó. 
 
FIRTL MÁTYÁS (KDNP): Köszönöm a szót. Államtitkár úr felvezetését, ahogy 

az egész szabadkereskedelmi egyezménynek a magyar szempontból való 
megközelítését én teljesen elfogadhatónak tartom, különösképpen azt, hogy visszautalt 
arra is, hogy valóban egy nyitott gazdaságnak szüksége van ezekre az egyezményekre. 
Ami számomra is megdöbbentő, egyrészt az a fajta transzparencia, amit az USA ezzel 
kapcsolatban megkövetel, ezt csak azért kell kihangsúlyozni, mert ők általában annak 
a bajnokai, hogy minket kritizálnak, aztán kiderül, hogy ők mi módon próbálják 
befolyásolni, mi mindent nem lehet áttekinteni; az olvasószobára gondolok. 

De azért itt egy kérdés felmerül bennem, mert az államtitkár úr azt mondta, hogy 
a GMO-ügy elvileg nyugvóponton van. Pont ezek után, amikor ilyen bonyolult, 
szövevényes tárgyalások vannak, valóban ez már kijelenthető, hogy a GMO-ban más 
elmozdulás nem lesz? Ez lenne az egyik kérdésem. 

A másik kérdésem azzal kapcsolatos, hogy említette az államtitkár úr, hogy 
különböző szabadkereskedelmi egyezmények vannak napvilágon vagy terítéken. Ebből 
fakad számomra a fontos kérdés, ami a napokban látott napvilágot, és aktuális, hogy 
az Európai Unió és Ukrajna közötti szabadkereskedelmi egyezmény hogyan áll, hiszen 
Magyarország számára a mezőgazdaság vonatkozásában nem egy utolsó szempont, 
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hogy ez miként alakul, ráadásul úgy, hogy kormányzati szinten, amikor tárgyalási 
pozícióban vagyunk, összenézzük azokat a részeket. Tehát amikor kötjük Kanadával, 
Mexikóval vagy bármelyik országgal a különböző megállapodásokat, akkor 
összességében áttekintik-e, hogy ez tulajdonképpen Magyarország számára - most 
speciel a magyar mezőgazdaság számára - milyen kimeneti pontokat jelent a 
következőkben, mert akkor egy egészen új stratégiát kell a magyar mezőgazdaság 
számára is kidolgozni, ha megjelenik az ukrán mezőgazdaság az európai piacokon. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Államtitkár Úr! Engedjen meg néhány rövid 

megjegyzést.  
Az első a transzparencia kérdése. Az olvasószoba. Szerintem egy kiváló brit 

ügynököt kellene megbízni, James Bondot, hogy járjon el a mi ügyünkben, és hozza ki 
azokat az információkat, különösen a nemzeti államok parlamentjei képviselőinek, 
akik végül is dönteni fognak. Tudniillik a nagy kérdés az, hogy az Európai Bizottság 
folytatja a tárgyalást időről időre, és mi a helyzet, a Bizottság hogyan és miképpen 
tájékoztatja a tagállamok kormányait, képviselőit, hogy eljut-e az információ hozzájuk, 
időben eljut-e, ahogy említette az államtitkár úr is, hogy az olvasószobában elég régi 
információkat lehet kapni. Hogyan történik ez az információáramlás? Amikor a 
Bizottság egy-egy fejezetet letárgyal, tájékoztatja-e az illető tagország kormányát a 
helyzet állásásáról? Én úgy hiszem, hogy ez alapvetően fontos kérdés.  

A másik ilyen probléma vagy sarokpont a befektetési bíróság kérdése. A 
szabadkereskedelmi megállapodásról, illetve egyezményről a hazai szervezetek is 
időnként kapnak megfelelő információt. Az egyik sarokkő tehát a választott bíróság 
kérdése. Tudjuk azt, hogy az Európai Unió tagállamai folyamodnak leggyakrabban 
befektetési vitákkal a választott bíróságokhoz, azonban az európai uniós közvélemény 
bizalma alapjaiban rendült meg a vitarendezési kérdésekben jelenleg döntő választott 
bírósági modellben, és ez eleve kétségessé teszi a tárgyalások kimenetelét.  

Az államtitkár úr szerint hogyan vélekednek a tagállamok a 2015 
szeptemberében előterjesztett befektetési bíróságokról szóló javaslatokról? Mint 
említette, ez a javaslat ugyan nem nyerte el az Egyesült Államok tetszését, várható-e 
egy módosított javaslat az Európai Bíróság részéről, hogy továbblendüljünk a 
tárgyalásokon?  

És végül szeretném elmondani Bana alelnök úrnak, hogy fontos az, hogy mi ott 
üljünk a tárgyalóasztalnál, de ez mindenki előtt nyilvánvaló, hogy vannak olyan 
sarokpontjai a megállapodásnak, amik ha nem teljesülnek, akkor a Magyar 
Országgyűlés nem fogja ratifikálni. Tehát úgy hiszem, hogy ez az Egyesült Államok 
számára egy nyitott könyv, hogy mi mit képviselünk például a GMO-kkal kapcsolatban. 
És az nagyon fontos, hogy ezen álláspontok kapcsán lehet, hogy árnyaltan megjelennek 
vélemények, kommentátok, ugyanakkor szeretném elmondani, hogy a magyar 
álláspont a kezdetektől fogva változatlan. Tehát várjuk az amerikai fél 
kompromisszumkészségét, hiszen abban egyetértünk, hogy a tárgyalások úgy állnak fel 
eredményesen, ha mindkét fél részéről mutatható kompromisszum. Az európai fél 
többször megtette ezt a kompromisszumkészségét, de itt vannak olyan dolgok, amiket 
ha nem tudunk megtárgyalni, illetve egymással elfogadtatni, akkor nem lesz 
megállapodás. Az államtitkár urat kérem, válaszoljon röviden a kérdésekre. 

Dr. Mikola István válasza 

DR. MIKOLA ISTVÁN államtitkár (Külgazdasági és Külügyminisztérium): 
Köszönöm szépen, elnök úr. Azzal szeretném kezdeni, világos előttük, hogy nincs 
megállapodás, csak tárgyalások vannak. Magát a megállapodás szükségességét mind a 
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két oldalon megkérdőjelezik, az Európai Unió is újra, meg újra, és most látjuk az 
amerikai választási kampányban is újra, meg újra. Ugyanakkor mindenki érzi, hogy 
szükség van egy folyamatos kommunikációra, szükség van a liberalizált európai 
piacnak a kijutására az amerikai piacokra, itt elsősorban a startupokra, az innovatív 
cégek igényeire gondolok.  

Tehát van egy ilyen, szinte kényszerhelyzet, ami ugyan egy ilyen szkeptikus 
megközelítéssel kezeltetik, de abban mindenki egyetért, hogy tárgyalni kell. Szeretnék 
emlékeztetni arra, hogy az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok a világ GDP-
jének több, mint 40-42 százalékát adja, tehát a világ legerősebb gazdasági 
komplexuma, és a világkereskedelemnek is 34-35 százalékát. Tehát a népességéhez, a 
territóriumához képest irtózatos erőt jelent, és az Európai Uniónak évente 10 
milliárdos kereskedelmi többlete van az Amerikai Egyesült Államokkal szemben. Tehát 
ma a legerősebb gazdaság az Európai Unió gazdasága.  

Tehát mi továbbra is nyitottak vagyunk a tárgyalásokban, és ezért én ódzkodom 
is attól, hogy álláspontot hirdessünk, mert én is hallom Kövér László nyilatkozatát, 
halljuk a miniszterelnök napirend előtti nyitóbeszédében elhangzottakat, és a 
legkülönbözőbb helyről jönnek vélemények, tehát szórnak a vélemények a politikában 
is, sokszor attól függetlenül, hogy ellenzéki vagy kormánypárti oldalról szólalnak-e meg 
emberek, és szórnak a vélemények az Európai Unió képviselői között is.  

Szeretném még bevezetésképpen azt is elmondani, és aztán röviden válaszolok, 
hogy tartanak tőlünk, sokszor nem is szeretnek bennünket, ezt meg kell őszintén 
mondani, a tárgyalóasztalnál. A következő tárgyalásokon én magam is ott leszek, és 
szinte látom, amikor el fogom ezeket az álláspontokat mondani, hogy nem leszünk 
népszerűek. Nem vagyunk népszerűek Európai Unió-körben sem, és egyáltalán nem 
vagyunk népszerűek az Egyesült Államok körében. De vannak partnereink, és a 
kérdésre válaszolva, a partnerek között elsősorban a visegrádi négyek. Ma a visegrádi 
négyek komoly erő a tárgyalóasztalnál, mindenki figyel rá. Nagyon sok 
pluszpartnerünk van most már a visegrádi négyekhez, és mi igyekszünk összehangolni 
a megközelítésünket ebben a szervezetben, és úgy tűnik, hogy erre egyre inkább 
figyelnek. 

Dr. Józsa István képviselő úrnak szeretném mondani, hogy a szociális 
ráfordítások ügyében ez a terület benne van ebben a sustainable development, a 
fenntartható fejlődés nagy kérdéskörében. Tehát ez a tárgyalásnak egy nagyon fontos 
része. Nincs ez negligálva, sőt, ez egy nagyon fontos kérdés, főleg, miután az Egyesült 
Nemzetek Szövetsége megcsinálta a célrendszert, a 17 nagy fenntartható fejlődés 
célrendszerre gondolok, aminek az összeállításánál mi nemcsak társzerzők voltunk, 
hanem ennek a working groupnak… (Dr. Józsa István: Személyesen Kőrösi Csaba…) 
Mi ott ültünk az asztalnál, társelnöke voltunk ennek az előkészítésnek. Tehát ebben 
nagyon komoly érdemeink vannak, és ezt ők tudják is.  

Hogy mi várható? Lebénul-e a rendszer, ha jól értettem a kérdésedet, vagy megy 
tovább, fejlődik, vagy fékező hatása van éppen? (Dr. Józsa István: Addig mi lesz?) 
Most az a helyzet, hogyha létre is jön a megállapodás, az mint egy élő szervezet fog 
működni, tehát az folyamatosan fejlődik. Tehát a szabályozórendszerekben hozott 
változások a következő évtizedekre vonatkoznak, a szabályrendszer folyamatosan kezd 
változni, és egy 10-15-20 éves közelítés fog megvalósulni, a tervek szerint persze, a két 
nagy piac között.  

Ez azt is jelenti, hogy ha lesz is ilyen megállapodás, és az ratifikációra kerül, 
hatályba lép, akkor is 8-10-15 év múlva lesznek ennek a következményei észlelhetők. 
És akkor is folyamatosan minden tagállamnak majd a megállapodás szerinti további 
fejlesztéseket kell eszközölni, tehát a szabályozórendszereit hozzá kell igazítani ehhez 
a közös nevezőhöz, ami a megállapodásból majdan következik.  
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Tehát itt nem arról van szó, hogy születik egy dokumentum, és akkor azt 
végrehajtjuk, hanem egy olyan dokumentum születik, amelyik meghatározza a 
tagállamok, egyáltalán az európai és az amerikai piacnak a további szabályozását a 
fejlődés területén. Tehát úgy kell felfogni, mint valami irányadó, közös nevezőre 
törekvő, a szabályozások harmonizációját kikényszerítő, és reményeink szerint 
valamiféle közös előnyöket nyújtó megállapodást. Azonnali hatások, ha létrejön, akkor 
se várhatók ettől. A tárgyalások pedig nyilván technikai szinten folynak. Továbbra is 
azt gondolom, hogy ott kell lennünk; nagyon nagy baj lenne, hogyha felállnánk.  

Bana Tibor alelnök úrnak mondom, hogy az előbb már említettem, a 
kormányzati álláspontok és a politika is megosztott ebben a kérdésben. A partnerekről 
szóltam már néhány szót.  

Sajnos komoly gondot jelent az európai 28-ak között is, hogy van egy 
kormányváltás, és például a német delegátus véleménye egyik napról a másikra úgy 
megváltozott, hogy 180 fokkal, és nem is tudtam vele mit kezdeni. Most nem mondom 
a nevét az illetőnek, ott ül most is az asztalnál. Megkérdeztem, hogy: „Mondd, egész 
mást mondtál a múltkori ülésen.” Azt mondja: „Változott a kormány, változott az 
álláspontom.”  

Tehát ez a hosszú, 5-6 vagy akárhány éves tárgyalási időszak azt is jelenti, hogy 
lesznek politikai változások az egyes tagállamokban, új megközelítések, kritikus 
álláspontok jelennek meg. Tehát megint csak azt szeretném hangsúlyozni, hogy rajta 
kell lenni ezen a vonalon, mert igazán kiszámíthatóság még a saját európai 28-as 
körünkben sincs. (Dr. Józsa István: Államtitkár úr, csak a jegyzőkönyv számára: 
melyik kormányváltásra gondoltál? A németeknél nem volt kormányváltás.) 
Pozícióváltások voltak, bocsánatot kérek, a németeknél. Komoly pozícióváltások 
voltak. Hangsúlyeltolódások voltak, így helyes mondanom. Köszönöm szépen a 
megjegyzésedet. 

Fazekas urat említette az alelnök úr. Fazekas úr most elég nagy bajban van a 
Mercosur miatt, erről nem beszéltünk most itt részletesen, de az mélyen érinti az 
agrárviszonyokat, és ilyen értelemben Fazekas úr az agrárium védelmében az ilyen 
típusú megállapodásokkal elég keményen szemben áll. Tehát itt is attól függ, én azt 
gondolom, az ő álláspontja is, meg más álláspont is, hogy melyik megállapodásról, 
milyen keretekben történő tárgyalásokról van szó.  

Mi eltökéltek vagyunk ebben az értelemben - és ez az egyik legnehezebb kérdés 
-, hogy megvédjük a magyar agrárium értékeit, megvédjük azt a minőséget, amit 
élelmiszerbiztonság területén vagy éppen állategészségügyi, állatjóléti területen 
elértünk, és ebből nem is kívánunk engedni. Azt hiszem, jó esélyünk van arra, hogy ezt 
megvédjük.  

Itt szeretném mondani Firtl Mátyás úr kérdésére, hogy a GMO-t is megvédjük, 
és szerintünk egy nagy eredmény az, hogy nem képezi a tárgyalások témáját. 
Ugyanakkor az ön gyanakvásával teljesen egyetértek, hiszen az Egyesült Államok 
korábban jelezte, hogy be fog nyújtani egy új agrártechnológiák címet viselő, valamiféle 
programot, de máig nem nyújtotta be. De résen kell lennünk, mert ismerjük az Egyesült 
Államoknak a génmódosítással, hormonkezelésekkel kapcsolatos technológiáit, és 
Európa tart ettől, de a mai napig nem került ilyen benyújtásra, és a Bizottságnak nincs 
mandátuma GMO-ügyben tárgyalásokat nyitni. Tehát ez a kérdés egyelőre 
nyugvóponton van.  

Azt is szeretném hangsúlyozni, hogy a tárgyaló országok elfogadják azt a 
megközelítést, amit mi, magyarok vezettünk be a tárgyalások során, és amely valóban 
képviselhető is, hogy a GMO-mentesség egy nagyon nagy invesztíció a jövőbe, tehát 
nagyon felértékelődik a jövőben, és nemcsak azért - és talán a múltkori bizottsági 
ülésen erről már beszéltünk -, mert az emberi szervezetre valamilyen kárt jelentene, 
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hiszen erre nincsenek tudományos evidenciák, hanem azért, mert a biológiai 
környezetet, a biodiverzitást megváltoztatja, hiszen ha mindenhol génmódosított 
szóját meg repcét termesztenek, akkor kiszorulnak azok az ősfajok, amelyek a 
biológiában a biodiverzitást, az élővilág túlélési potenciálját jelentik vagy jelenthetik.  

Az EU-Ukrajna megállapodás január 1-jén ideiglenesen hatályba lépett, ez jó 
nekünk, meg kell mondjam, de ennek a lehetőségét még nem használtuk ki - hiszen itt 
van a minszki megállapodás -; ez egy további bonyolultabb, a politikával és a háborús 
helyzettel kapcsolatos tárgyalási folyamatot feltételez még, hogy mi kijuthassunk az 
ukrán piacokra, vagy éppen az ukrán élelmiszerek az európai piacokon való 
megjelenésükben hogyan érinthetik a mi agráriumunkat és a mi érdekeinket. 

Dr. Hörcsik Richárd elnök úrnak szeretném mondani, hogy az olvasószobával 
kapcsolatban én ugyanazokat érzem, mint aminek ő itt hangot adott, és azt mondom, 
hogy valóban egy kicsit megszégyenítő ez az egész látszattranszparencia, és 
valószínűleg túl sokra nem megyünk vele. Ez csak írott anyagokat tartalmaz, ott csak 
írott anyagok vannak, hetente ezeket frissíteni fogják. Ugyanakkor szeretném 
megjegyezni, hogy rengeteg anyag van fent az interneten. A kanadai megállapodás 
teljes anyaga lezárva rajta van az interneten, tehát ott már nincs probléma, azt 
mindenki elolvashatja, az egy kész anyag, és reméljük, hogy a TTIP-val kapcsolatban is 
azért előre fogunk lépni, és ha nem is real time, de valamiféle frissített anyagokat 
rendszeresen megjelentetve hozzá fogunk férni az információkhoz. De ez az 
olvasószoba nem ideális megoldás, ez teljesen egyértelmű.  

Az új típusú vitarendezési mechanizmussal - ez az ICS - kapcsolatban azt 
szeretném hangsúlyozni, hogy az USA még nem reagált, tehát az Európai Bizottságnak 
még nincs mit átdolgoznia, hiszen az Európai Bizottság elkészített egy anyagot, ezt 
megküldte az Egyesült Államoknak, és várja erre a reakciókat. Ha az Egyesült Államok 
ezt elutasítja, akkor nyilvánvalóan egy lépéskényszer van, akkor valami újat kell 
kitalálni, vagy - amiben mi reménykedünk - fel kell vetni azt a teljesen világos 
gondolatot, hogy ne legyen a továbbiakban a szabadkereskedelmi megállapodások 
része a vitarendezési mechanizmus. Ha ezt felvetjük, akkor persze ez újabb kérdéseket 
vet fel: mi legyen az életben lévő többi szabadkereskedelmi megállapodással? Hiszen 
tucatszámra vannak ma ilyenek a világban, ezeket újra kell-e gondolni, vagy egyszerűen 
tekintettel arra, hogy itt egy paradigmaszerű, óriási szabadkereskedelmi megállapodás 
születik, egyszerűen ki kell mondani, hogy olyan típusú változást akarunk, ami a 
továbbiakban már nem tartalmazza a szabadkereskedelmi megállapodások részeként 
ezt a vitarendezési mechanizmust. Várjuk az Amerikai Egyesült Államok reagálását 
erre az Európai Bizottság által kidolgozott anyagra. Köszönöm szépen, elnök úr.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Államtitkár Úr! Engedjen meg még egy 

kérdést, bár nem szokványos, hogy a kérdések lezárása után felteszek még egy kérdést, 
de ez alapvetően befolyásolja a következő napirendi pontunk tárgyalását is, Schiffer 
András képviselőtársam önálló javaslatát. Az EU-Kanada szabadkereskedelmi 
tárgyalás 2014 szeptemberében lezárult. Információink szerint az Európai Bizottság 
honlapján az olvasható, hogy a megállapodás nem minősül vegyes nemzetközi 
megállapodásnak. Ha jól emlékszem, államtitkár úr említette, hogy esetleg ennek 
ellene mond az az információ, hogy ezek szerint annak minősül, tehát vegyes 
nemzetközi megállapodásnak minősül. Hogy van ez most? Mi a legutolsó információ 
ezzel kapcsolatban?  

 
DR. MIKOLA ISTVÁN államtitkár (Külgazdasági és Külügyminisztérium): Az, 

hogy egyértelműen vegyes megállapodásnak minősül. Az Európai Bizottság ígéri, hogy 
ezt írásban meg fogja erősíteni a tagországok felé, erre várunk most, de az ígéret 
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egyértelmű: vegyes megállapodásnak minősül, ami pedig jogilag azt jelenti, hogy ennek 
a ratifikációja a nemzetállamok parlamentje előtt szükséges, ugyanúgy persze az 
amerikai kongresszus előtt és ugyanúgy a strasbourgi parlament előtt is.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Mindezt azért kérdeztem, mert ez a következő 

napirendi pontunkat érinti. 
Tisztelt Államtitkár Úr! Én szeretném megköszönni önnek és munkatársainak a 

kitartó munkát, hogy megfelelően képviseli az európai és természetesen, ami a 
legfontosabb számunkra, a magyar nemzeti érdekeket. Várjuk a folytatást. 
Remélhetőleg, ha újabb fordulóra kerül sor, akkor utána ismét szeretnénk majd 
meghallgatni az államtitkár urat. Köszönöm szépen.  

Arra kérem államtitkár urat, hogy maradjon még, mert a következő napirendi 
pont… (Jelzésre:) Bocsánat, információink szerint Schiffer András képviselő úr még 
nem érkezett meg, de azért maradjon, államtitkár úr. (Derültség.) 

A 3. napirendi ponttal folytatjuk a munkát, remélhetőleg, ez is lesz olyan 
érdekes. (Dr. Vitályos Eszter és Dányi Gábor megérkezik az ülésre.)  

Az állami projektértékelői jogviszonyról, valamint egyes kapcsolódó 
törvények módosításáról szóló T/10092. számú törvényjavaslat   
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Tisztelt Bizottság! Folytatjuk a 3. napirendi pont megtárgyalásával, ami az 
állami projektértékelői jogviszonyról, valamint egyes kapcsolódó törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat, amit képviselőtársaim T/10092. számon kaptak 
kézhez. Bizottságunk mint kijelölt bizottság tárgyalja az előterjesztést.  

A bizottságunk nevében köszöntöm a napirendi pont előadóját, Vitályos Eszter 
államtitkár asszonyt és Dányi Gábor helyettes államtitkár urat.  

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselőtársaim! A törvényjavaslat általános 
vitájára múlt kedden került sor, amelyen bizottságunk több tagja vezérszónoki szerepet 
vállalt.  

A törvényjavaslat új értékelési szaknévsort kíván felállítani, amelyben az 
értékelést elsősorban az állami alkalmazásban lévő, pályázat útján kiválasztott 
köztisztviselők, közalkalmazottak láthatnák el, segítve a transzparenciát, az 
átláthatóságot.  

A mai részletes vitánk két szakaszból áll. Elsőként a határozati házszabály 44. § 
(1) bekezdésében felsorolt feltételeket kell megvizsgálnunk. Ennek keretében 
bizottságunk kiemelten vizsgálja az európai uniós jogból eredő kötelezettségeknek való 
megfelelést.  

A vitát megnyitom. Elsőként a kormány képviselőjének szeretném megadni a 
szót. Kérem, hogy a házszabály 44. § (1) bekezdésének való megfelelőségről 
nyilatkozzanak. Tessék parancsolni, államtitkár asszony! 

Dr. Vitályos Eszter hozzászólása 

DR. VITÁLYOS ESZTER államtitkár (Miniszterelnökség): Köszönöm szépen a 
szót. Én tárcaálláspontot tudok mondani, merthogy kormányülés azóta, mióta a 
törvényjavaslat általános vitája lezárult, még nem volt. Így a Miniszterelnökség részéről 
az álláspontunk az, hogy mindkét módosító javaslat megfelel a házszabály idézett 
rendelkezéseinek. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Következnek a képviselői hozzászólások. A részletes 

vita második szakaszában a Gyopáros Alpár képviselőtársunk által T/10092/2. és 3. 
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számon benyújtott módosító javaslatokat kell megvitatnunk, és azokról állást 
foglalnunk.  

Elsőként megadom a szót a módosító javaslat előterjesztőjének, Gyopáros Alpár 
képviselő úrnak. Tessék parancsolni! 

Gyopáros Alpár hozzászólása 

GYOPÁROS ALPÁR (Fidesz) előterjesztő: Köszönöm a szót, elnök úr. Mind a két 
módosító javaslat a potenciális projektértékelői körre vonatkozik. Már az általános 
vitában ellenzéki képviselők részéről ellenzéki vezérszónoklatokban is felmerült ez a 
téma. 

Két oldalról befolyásolja a projektértékelői kört a két módosító javaslat. Az egyik 
egyrészt a törvényjavaslat személyi hatálya alól kivenné a helyi önkormányzati 
közszolgák körét, tekintettel arra, hogy itt, mondjuk úgy, finoman fogalmazva, hogy az 
esetleges érintettségi-összeférhetetlenségi esetek gyakrabban előfordulhatnak, és ez 
biztosítaná be ennek a kivételét.  

Másrészt pedig a másik módosító javaslat, tekintettel a specifikus szaktudás 
szükségességére, a K+F+I-programok esetére kivenné a tárgyi hatály alól a K+F+I-
programokat, mégiscsak beengedné azt a szakértői kört, amelyiknek a segítségére 
projektértékelés tekintetében itt szükség lehet. Röviden erről szól a két módosító 
javaslat. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tehát a vitát megnyitottam. Arra kérem 

képviselőtársaimat, azt vitassuk meg először is, hogy Gyopáros Alpár képviselő úr 
módosító javaslatairól mi a véleményük, illetve, hogy a törvényesség kapcsán az előbb 
említett törvényi megfelelősége a törvényjavaslatnak valóban így van-e. (Dr. Józsa 
István jelentkezik.) Józsa képviselő úr, tessék parancsolni! 

Kérdések, vélemények 

DR. JÓZSA ISTVÁN (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Nagy öröm 
számunkra, hogy az általános vita tapasztalatai esetleg oly módon is visszaköszönnek, 
hogy kormányoldali képviselő tollat ragad, és módosító indítványt terjeszt elő. Jelen 
esetben ez az örvendetes helyzet állt elő.  

Ez felidézi még katonakoromnak azt a kicsit anekdotikus mondását, ha szabad, 
elnök úr, ha megengedi idéznem, hogy miért van a seregben a sorompó a kapu előtt. 
Hát hogy nehogy a józan ész bemenjen. Ezt a sorompót most sikerült felnyitni. 

Úgy gondolom, hogy amit mondtunk a vitában a K+F szakértői tevékenységről, 
az meghallgatásra talált. Tényleg nem annyira kézenfekvő, hogy a törvény által 
leszabályozott főállású körben legyen minden irányú szakértő, tehát ez egy 
értelemszerű nyitás.  

A másik, amit az önkormányzati összeférhetetlenséggel kapcsolatban a 
képviselő úr kifejtett, ez meglátásunk szerint más szinten is előfordulhat, tehát ezt nem 
tartom annyira specifikusnak, hogy pont az önkormányzat az, ahol szignifikánsabban 
megjelenik az összeférhetetlenség lehetősége, mert más szinten is lehet valakinek olyan 
vállalkozó rokona, aki eredményesen pályázhat. Tehát ezt a részt én nem érzem annyira 
súlyosnak. Tehát ezeket én támogatom. 

Amikben továbbra is hiányérzetem van, azok a munkajogi hatásköri kérdések. 
Tehát azt szigorúan kikötni, hogy, régi használattal élve, csak másodállásos 
munkaviszonyban, tehát másodlagos jogviszony keretében végezhető ez a tevékenység, 
tehát mintha kizárná ez a törvény, hogy valaki főállású pályázati elbíráló legyen, ezt én 
túlzónak érzem. Tehát legalább a lehetőségét érdemes lenne megnyitni, hogy legyen a 
kormánynak egy olyan főállású pályázatértékelőkből álló csapata, mondhatni: 
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törzsgárdája, törzskara, amelyik képezi a többi pályázati elbírálót, állandóan szinten 
tartja azokat az ismereteket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy törvény szerint, tehát 
nemcsak szakmailag, hanem a törvényes előírásokat is megfelelő szinten figyelembe 
véve történjenek ezek a bírálatok.  

Tehát e tekintetben én szerencsésebbnek tartanám, ha nem lenne ennyire 
vaskalapos, tehát hogy lehetne főállású bíráló is valaki. Köszönöm, elnök úr. 

 
ELNÖK: Kérdezem képviselőtársaimat, van-e még hozzászólás. (Senki sem 

jelentkezik.) Nincs, nem látok ilyet.  
Akkor tisztelettel kérem a törvényjavaslat előterjesztőjét, az államtitkár 

asszonyt, hogy reagáljon a képviselői hozzászólásra, illetve majd nyilatkozzon arról, 
hogy támogatja-e a módosító javaslatokat. Tessék parancsolni! 

Dr. Vitályos Eszter reflexiói 

DR. VITÁLYOS ESZTER államtitkár (Miniszterelnökség): Köszönöm szépen a 
szót. Az általános vitát magam is meghallgattam, és mindenképpen támogatjuk a Józsa 
képviselő úr felvetésére a Gyopáros képviselő úr által benyújtott módosító javaslatot, 
különösen azoknál a projekteknél, amik a kutatás-fejlesztési és innovációs 
pályázatoknál előfordulhatnak, és specifikus tudást igényelnek. Tehát ebben az esetben 
mindenképpen a Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal által létrehozott 
szaknévsorból, illetve adatbázisból lehet majd értékelőt választani. Tehát e tekintetben 
a 3. számú módosító javaslatot a Miniszterelnökség támogatja.  

A 2. számú módosító javaslatot is támogatjuk. Józsa képviselő úr felvetésére, 
hogy ez nemcsak itt fordulhat elő: ez lehetséges, viszont azt gondoljuk, hogy itt vannak 
a legközelebb. Tehát az, hogy a helyi önkormányzati dolgozó és egy vállalkozó 
esetlegesen össze tud játszani, az ezen a szinten fordulhat elő a leginkább. Arról nem 
beszélve, hogy a törvény azt is lehetővé teszi, hogy adott esetben más pályázatoknál is, 
tehát más operatív programok tekintetében is lehessen majd alkalmazni ezt a fajta 
értékelést. Azt sem tartanánk szerencsésnek, hogy két szomszédos önkormányzat 
egymás projektjeit értékelje, ahol esetleg ők is versenyzők lehetnek. Úgyhogy erre ez a 
válaszunk. 

A főállással kapcsolatban pedig én azt gondolom, miután a kormánynak egy 
eléggé ambiciózus célkitűzése van a tekintetben, hogy 2017. év közepéig meg kell 
jelentetni az összes felhívást, illetve kötelezettségvállalásokat kell már tenni az 
intézményrendszernek, hogy ez a munka gyakorlatilag egy szezonális jellegű munka 
lesz. Tehát azoknak a kollégáknak, akik egyébként az értékelőket fogják képezni és a 
kiválasztásokat fogják biztosítani, nekik ez állandó munkájuk, és ez a főállásuk. De azt, 
hogy a projektértékelőknek főállásban kellene lenni, ezt nem tartjuk ennyire fontosnak, 
miután körülbelül 1,5 év lesz, amíg a projektek értékelése egyáltalán zajlik a 2014-
2020-as időszakban. Köszönöm szépen. 

Határozathozatalok 

ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár asszony. A vitát lezárom. Szavazások 
következnek.  

Az első szavazás: ki az, aki támogatja, hogy a mai részletes vita főbb 
megállapításait összefoglaló jelentést fogadjunk el, amelyben megállapítjuk, hogy a 
T/10092. számú törvényjavaslat és a módosító javaslatok megfelelnek a határozati 
házszabályi rendelkezés 44. § (1) bekezdésében foglalt követelményeknek? Kérem, 
szavazzanak! (Szavazás.)  

A jegyzőkönyv számára is megállapítom, hogy bizottságunk egyhangúlag 
elfogadta. 
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Most következik a Gyopáros Alpár képviselőtársam által benyújtott módosító 
javaslatokról történő szavazás.  

Az első az 1. § (2) bekezdésének a módosítása. Kérdezem a kormány képviselőjét. 
Támogatja a javaslatot, így nyilatkozott. (Dr. Vitályos Eszter: Igen.)  

Képviselőtársaim támogatják-e Gyopáros Alpár képviselőtársam említett 
módosító javaslatát? (Szavazás.)  

Megállapítom a jegyzőkönyv számára, hogy egyhangúlag elfogadtuk. 
A következőben az 1. §-t egy (6) bekezdéssel javasolja kiegészíteni a 

képviselőtársam. Az előbb hallottuk a kormány képviselőjét, hogy támogatja.  
Kérdezem képviselőtársaimat, hogy támogatják-e a képviselő úr javaslatát. 

(Szavazás.)  
A jegyzőkönyv számára is megállapítom, hogy bizottságunk egyhangúlag 

elfogadta. Köszönöm szépen.  
A hétvégén kaptunk egy tervezetet, egy javaslattervezet a törvényjavaslat 1. § (4) 

bekezdése módosítására; az 1. § (6) bekezdése vonatkozásában; és a törvényjavaslat 11. 
§-a d) és e) ponttal egészülne ki. Ezt képviselőtársaim a hétvégén megkapták.  

Kérdezem a kormány jelen lévő képviselőjének a véleményét a javaslatról.  
 
DR. VITÁLYOS ESZTER államtitkár (Miniszterelnökség): Én még nem láttam a 

javaslatot; esetleg, ha néhány percet kaphatnánk, hogy megnézzük.  
 
ELNÖK: Akkor pár perc türelmet kérek képviselőtársaimtól. Ezt 

képviselőtársaimnak hétvégén elküldtük. (Dr. Józsa István: Elnök úr, szünetet 
javasolok elrendelni.) Igen, önmagában ez azt jelenti, hogy szünet, csak ne menjenek 
el képviselőtársaim. (Rövid szünet.) 

 
DR. VITÁLYOS ESZTER államtitkár (Miniszterelnökség): Rendben vagyunk. 
 
ELNÖK: Kérem szépen, nyilatkozzon, rendben van-e. 
 
DR. VITÁLYOS ESZTER államtitkár (Miniszterelnökség): Igen. Támogatjuk a 

módosító javaslatot. Annyiban szeretném felhívni a bizottság figyelmét, hogy Gyopáros 
képviselő úrnak a 3. számú módosító javaslata is az 1. § (6) bekezdését módosítja, ily 
módon a bizottsági módosító javaslat 2. pontja, javasoljuk, hogy kerüljön a (7) 
bekezdésbe, és akkor így mind a kettőt be tudjuk fogadni. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor ez végeredményben egy technikai megoldás, 

hogy a 6-os szám helyére a 7-es szám kerül. 
Tisztelt Képviselőtársaim! Kérdezem képviselőtársaimat, van-e valakinek ezzel 

kapcsolatos hozzászólása, véleménye. (Jelzésre:) Józsa képviselő úr! 
 
DR. JÓZSA ISTVÁN (MSZP): Köszönöm, elnök úr. Elnök úr nagyvonalúan a 

legelső szavazásban megszavaztatta a házszabályszerűséget, de itt azért felmerülnek a 
házszabályszerűség kis kérdései, hogy ki látta, ki nem látta, ki írta, nincs aláírva, nincs 
szerzőség, szóval én ezt... (Firtl Mátyás: Bizottsági.) Hát akkor miért nem írja alá a 
bizottság részéről elnök úr?  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A hétfői nap már így kezdődött… (Derültség.)  
Tisztelt Bizottság! Én akkor azt javasolom - hogy ne legyen törvényességi 

kifogása egy képviselőtársamnak se -, hogy csütörtökön ül a TAB, és a TAB elé nyújtsa 
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be a kormány ezt a módosító javaslatot, és akkor így teljesül. És akkor most nem 
szavazunk róla. Köszönöm szépen.  

Tisztelt Bizottság! Utolsó teendőnk a részletes vita lezárásáról való 
döntéshozatal. Kérdezem képviselőtársaimat, ki az, aki egyetért azzal, hogy a T/10092. 
számú törvényjavaslat részletes vitáját bizottságunk ezennel lezárja. Kérem, 
szavazzanak! (Szavazás.)  

A jegyzőkönyv számára is megállapítom, hogy bizottságunk egyhangúlag 
megszavazta.  

Tájékoztatom képviselőtársaimat, hogy a bizottság véleményét, a mai vita 
eredményeit tükröző jelentést elnöki aláírásommal nyújtom be a házelnök úrnak. 
Köszönöm szépen. 

Köszönjük szépen a kormány képviselőjének a részvételét. Viszontlátásra! 

Az Európai Unió harmadik országokkal kötött kereskedelmi és 
beruházási megállapodásaival kapcsolatos követelményekről szóló 
H/9798. számú határozati javaslat   
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről)  

Tisztelt Bizottság! Folytatjuk a 2. napirendi pont megtárgyalásával. Köszöntöm 
Schiffer András képviselőtársamat, a napirendi pont előterjesztőjét. Az előterjesztő 
helyére tessék szíves lenni átfáradni. (Megtörténik.) Kérjük Mikola államtitkár urat is 
helyet foglalni az asztal túloldalán. (Megtörténik.) 

Tehát következik a 2. napirendi pont megtárgyalása, az Európai Unió harmadik 
országokkal kötött kereskedelmi és beruházási megállapodásaival kapcsolatos 
követelményekről szóló határozati javaslat, amit képviselőtársaim H/9798. számon 
kaptak kézhez. Köszöntöm Schiffer András képviselő urat. Most a bizottsági ülésen 
döntenünk kell a képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről. 

A határozati javaslat benyújtására 2016. március 25-én került sor, a házelnök úr 
március 30-án jelölte ki a bizottságunkat a képviselői önálló indítvány tárgysorozatba 
vételéről való döntésre.  

Tisztelt Bizottság! Ha megengedi képviselő úr, egy mondatban elmondom a 
könnyebb érthetőség kedvéért - mivel hétfő reggel van -, hogy a javaslat azt 
szorgalmazza, hogy a kormány álljon ki amellett, hogy az EU és Kanada közötti átfogó 
gazdasági és kereskedelmi megállapodásnak vegyes nemzetközi megállapodásnak kell 
minősülnie, vagyis létrejöttéhez minden egyes tagállamban a saját alkotmányos 
szabályoknak megfelelő ratifikációs eljárás szükséges. Tehát Schiffer András 
képviselőtársam javaslata arra kéri fel a kormányt, hogy ne támogassa olyan 
szabadkereskedelmi megállapodás létrejöttét, amely antidemokratikus vitarendezési 
eljárást tartalmaz, veszélyezteti a környezet- és egészségvédelmet, továbbá az 
élelmiszerbiztonság, valamint az emberi jogi, illetve a munkajogi garanciák jelenlegi 
szintjét.  

Tisztelt Bizottság! Megadom a szót Schiffer András képviselőtársamnak, az 
előterjesztőnek. Tessék parancsolni! 

Dr. Schiffer András hozzászólása 

DR. SCHIFFER ANDRÁS (LMP) előterjesztő: Köszönöm a szót, elnök úr. 
Elnézést a késedelemért, csak párhuzamosan folyt az Igazságügyi bizottság ülése. 
Először is szeretném azt hozzátenni, hogy én nemcsak a CETA-val, tehát a kanadai 
egyezménnyel, hanem a TTIP-val, tehát az Egyesült Államok és az Unió közötti, illetve 
a TISA-val, tehát a szolgáltatások szabad kereskedelemére vonatkozó, USA-Európa 
közötti egyezménytervezetekkel kapcsolatban is ugyanazt a javaslatot teszem, ráadásul 
a megfontolása ennek az indítványnak nem egyéb, mint amivel kapcsolatban a 
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miniszterelnök maga népszavazást jelentett be, tehát hogy tegyük világossá, hogy 
egyébként a szuverenitás határai hol húzódnak. Az aktualitását viszont valóban a 
Kanada és Európa közötti szabadkereskedelmi egyezmény adja. Ratifikáció előtt áll, a 
szövege készen van. Pontosan tudjuk, hogy ez a CETA, tehát a Kanada és az Európai 
Unió közötti szabadkereskedelmi egyezmény tartalmazza azt a vitarendezési 
mechanizmust, amivel szemben egyébként a magyar kormány feje is fellépett a magyar 
parlamentben. Tehát Orbán Viktor miniszterelnök maga közölte, hogy egy ilyen típusú 
vitarendezési mechanizmus elfogadhatatlan Magyarország számára, függetlenül 
egyébként az egyezmény egyéb tartalmi rendelkezéseitől. 

A másik, hogy a Kanada és az Európai Unió közötti szabadkereskedelmi 
egyezmény szövege világos és egyértelmű hadüzenet a GMO-mentességnek, a GMO-
mentes országoknak. Tudniillik senkinek ne legyen olyan illúziója, hogy egyetlen 
egyezmény sem fog tartalmazni olyan rendelkezést, ami kifejezetten megengedi a 
GMO-val szennyezett termékek behozatalát, és olyan rendelkezést sem, amelyik ezt 
egyértelműen tiltja.  

Arról van szó, hogy a CETA feloldja az elővigyázatosság elvét, ami nemcsak 
Magyarországon, egész Európában a környezetpolitika talpköve, tehát hogy ne 
lehessen addig alkalmazni olyan eljárásokat, olyan anyagokat, amikkel kapcsolatban 
nem lehet 100 százalékosan kizárni, hogy az emberi egészségre, a természeti 
erőforrásokra a későbbiekben, a jövő generációkban nem tartalmaznak káros 
következményeket. (Gyopáros Alpár távozik a bizottság üléséről.) 

Ezzel szemben a CETA már nem az elővigyázatosság elvét tartalmazza, hanem 
arról szól, hogy addig be lehet engedni Európába ezeket a biotechnológiai termékeket, 
amíg az ipar nem szolgáltat bizonyítékokat arra, hogy ezek károsak lennének az emberi 
egészségre.  

Nyilvánvaló, hogy ez nem egyéb, mint a biotechnológiai lobbinak a nyomulása, 
és ez egyértelmű hadüzenet annak a GMO-mentességnek, ami egyébként a magyar 
alaptörvényben is lefektetésre került. Tehát nem szajkózni kell az alaptörvény 
szakaszait, hanem akkor, amikor egy ilyen hadüzenetet kapunk, ezt egyértelmű 
válasszal kell illetni.  

Erre tartalmaz felhívást a határozati javaslat, nem utolsósorban azért, mert azok 
a tárgykörök, amiket ezek a szabadkereskedelmi egyezmények érintenek, ezek egész 
egyszerűen elveszik a nemzeti parlamentek hatáskörét. Régen nem, ha úgy tetszik, a 
hagyományos szabadkereskedelmi egyezményekről beszélünk, hanem úgynevezett 
unortodox szabadkereskedelmi egyezményekről, ahol már nem a vámtarifákat bontják 
le, hanem azokat az élelmiszer-biztonsági, munkajogi, környezetvédelmi, egészségügyi 
szabályozókat, amiket egyébként az európai államok kifejlesztettek hosszú évtizedek 
alatt. Tehát magyarul, ezek a szabadkereskedelmi egyezmények beavatkozást 
jelentenek a nemzeti szuverenitásba. Elfogadhatatlan az, hogy a nemzeti parlamentek 
megkerülésével, akár csak ideiglenesen is, hatályba léptesse ezeket az Európai Unió. 

És fontos felhívni arra is a kormányt, hogy ne támogasson, ezt a folyamatban 
lévő tárgyalásokon is jelezze, olyan szabadkereskedelmi egyezményeket, olyan 
szabadkereskedelmi tárgyalásokat, amelyek miatt Magyarország élelmiszer-
biztonsági, környezetvédelmi, munkajogi garanciái veszélybe kerülnek.  

És még valamit azért szeretnék elmondani. Itt nem titkos tanulmányról van szó. 
A miniszterelnök úr volt olyan szíves, és nekem még 1,5 évvel ezelőtt rendelkezésemre 
bocsátotta a Századvég tanulmányát. Én ebből szeretnék, csak nagyon röviden, idézni. 
A Századvég a kormány vagy a miniszterelnök felkérésére megvizsgálta a TTIP várható 
következményeit, és egyrészt megállapította azt, hogy: „Hazánk számára a 
kereskedelem radikális liberalizációja a legtöbb, számunkra fontos exporttermék 
esetében komoly versenyhelyzetet jelentene, amely helyzetet az egyenlőtlen felek 
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küzdelme jellemezne.” Nem igaz az az állítás, hogy a magyar versenyképesség 
szempontjából új exportlehetőségeket nyújtana ez a szabadkereskedelmi egyezmény. 
Ennek pont az ellenkezőjét támasztja alá a Századvég tanulmánya. Azt mondja, hogy: 
„A magyar élelmiszer-gazdaság külkereskedelmének szempontjából az USA szerepe 
marginális. Fő kiviteli cikkünk a toll, ami jelenleg is vámmentességet élvez, ezért a 
megállapodás nem javítaná ezen termék exportjának feltételeit. A többi termékünk 
esetében fő versenytársaink, a többi uniós tagállam számára is javulnának az 
exportfeltételek, ezért nem nagyon lehet arra számítani, hogy a megállapodás 
eredményeként jelentősen nőne az USA-ba irányuló magyar export.” 

Tehát a kormány számára készített tanulmány egyértelművé teszi, hogy előnyt 
nem, legfeljebb plusz gazdasági kockázatot jelentene a magyar agrárium számára az 
Amerikával kötött szabadkereskedelmi egyezmény. És annak, hogy az amerikai 
dömpingáru veszélyezteti egyébként a magyar termékek európai piacait, ennek a fő oka 
az, hogy az amerikai mezőgazdasági termékek 40 százalékát az európai 
közegészségügyi, élelmiszer-biztonsági előírások miatt ma Európában nem lehet a 
boltok polcaira tenni. Ez a helyzet. Ez a szabadkereskedelmi egyezmény hadüzenet 
Európa élelmiszer-biztonságának, Európa közegészségügyi, környezetvédelmi 
szabályainak.  

Egyetlen egy olyan szabályozási terület van, ahol egyébként szigorúbb az 
Amerikai Egyesült Államok, mint az Európai Unió, ez a pénzügyi szabályozás. És ma 
az európai bankok azért lobbiznak az amerikai kormánynál, hogy ezen a területen 
viszont Amerika menjen lefelé a szabályozások erősségét illetően. Tehát ezek a 
tárgyalások egyszerre jelentik az élelmiszer-biztonság, a környezetvédelem, a 
közegészség, a munkajog területén a visszalépést az amerikai szintre, ugyanakkor pedig 
utat engednek a pénzügyi buborékok és az adóparadicsomok számára azért, mert a 
pénzügyi válság után megszigorított amerikai pénzügyi szabályokat viszont európai 
szintre kívánják az európai bankcsoportok lobbistái legyengíteni.  

Én azt gondolom, hogy miután ezek az egyezmények alapvetően nem európai 
uniós, hanem nemzetállami hatásköröket vonnak el, ez egy lassított puccs, ahol globális 
nagyvállalatok bíróságokon fogják számon kérni azt, hogy a nemzeti parlamentek 
oktatási, egészségügyi, környezetvédelmi kérdésekben a választópolgárok 
felhatalmazása alapján milyen határozatokat hoznak.  

Ezért Magyarországnak, a magyar kormánynak kőkeményen ki kell állnia azért, 
hogy a nemzeti parlamentek ne legyenek megkerülhetőek, és világossá kell tenni, hogy 
Magyarország nem lesz partner abban, hogy a magyar termőföldet, a magyar 
természeti erőforrásokat végletesen el lehessen szennyezni.  

Erről szól ez a határozati javaslat. Én azt gondolom, hogy ha és amennyiben a 
parlamenti többség komolyan gondolja azt, hogy a kvótaügyben népszavazás kell azért, 
hogy a nemzetállami parlament hatáskörét ne lehessen elvitatni, én azt gondolom, 
hogy ez a kérdés még súlyosabb, mert horizontálisan a legkülönfélébb közpolitikai 
területekre kiterjedően kívánja elvonni, elperelni a nemzeti parlamentek 
kompetenciáit. Ezért kérem, hogy vegyék tárgysorozatba ezt a határozati javaslatot, és 
lehetőleg többpárti egyetértéssel a parlament fogadja is el. A dolog esedékességét 
pedig, mondom még egyszer, az jelenti, hogy május végén vélhetően döntés lesz már a 
CETA ratifikációja kapcsán Brüsszelben. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen a képviselő úr előterjesztését. Először kérdezem a 

kormány képviselőjét, és utána megadom a szót képviselőtársaimnak. Csak 
tájékoztatom Schiffer András képviselőtársamat, hogy az előző napirendi pontok 
egyike éppen az TTIP-ról történt részletes beszámoló volt. Mikola államtitkár úr 
következetesen képviseli a magyar érdekeket. Azt hiszem, ez már a negyedik vagy az 
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ötödik beszámolója, és továbbra is várjuk majd az államtitkár úr beszámolóját a 
tárgyalások folytatásáról. Tessék parancsolni, államtitkár úr. 

Dr. Mikola István hozzászólása 

DR. MIKOLA ISTVÁN államtitkár (Külgazdasági és Külügyminisztérium): 
Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselő Úr! Képviselő Urak! Én a 
Külgazdasági és Külügyminisztérium álláspontját szeretném ismertetni, hiszen az 
előző órában részletesen szóltam az aktuális szabadkereskedelmi megállapodásokról, 
a tárgyalások helyzetéről.  

Schiffer képviselő úr említette a CETA-t, amelyik kész van, és ratifikációra vár 
most ezzel az új vitarendezési mechanizmus betéttel. Szólt a TTIP-ról és a TISA-ról is. 
Én a TISA-ról nem szólnék, mert az nagyon incipiens állapotban van, WTO-
hatáskörben történik ennek a tárgyalása. Nagyon fontos természetesen. A TTIP nincs, 
a transzatlanti szabadkereskedelmi megállapodás nincs, pusztán tárgyalások folynak. 
Tehát én problematikusnak látom beszélni arról, hogy egyetértünk-e vele vagy sem 
Benne vagyunk a tárgyalások közepén, tárgyalnunk kell.  

Ezek az aggályok, amik itt az előbb a képviselő úr szájából felvetődtek, ezek az 
Európai Közösség tagországainak képviselői szájából is felvetődnek. Legutóbb az 
amerikai elnökválasztási kampányban Sanders képviselőre tessenek gondolni, szinte 
ugyanezeket a mondatokat mondta. Tehát mint ahogy az elmúlt órában szóltam arról, 
hogy természetesen nézeteltérések vannak a 28-ak között, nézeteltérések vannak a 
partnerek között is, és a 25 fejezetből pillanatnyilag 12-ben van konszolidált anyag, 
írott anyag, amelyen belül is, a 12 anyagon belül is komoly ellentétek vannak. Tehát egy 
tárgyalási folyamat közepén vagyunk, ami véleményünk szerint alakítható, és ennek az 
alakításáról nem is mondanánk le.  

A Külgazdasági és Külügyminisztérium megtárgyalta az előterjesztést, vagyis ezt 
a benyújtott képviselői javaslattervezetet, és a következő álláspontot alakítottuk ki: A 
tárgyalások jelenlegi helyzete alapján ezek a megállapodások az EU és a tagállamok 
hatáskörébe tartozó elemeket is tartalmaznak, így értelemszerűen az EU-tagállamok 
nemzeti parlamentjei saját alkotmányos szabályaikkal összhangban ratifikációs 
eljárásban fogadják a jövőben majd el az érintett megállapodásokat. Az EU és a 
harmadik országok között zajló kereskedelmi tárgyalásokhoz kapcsolódó nemzeti 
parlamenti ratifikáció OGY határozati javaslatban történő kikötését azért nem 
javasoljuk, mivel ennek nincs jogilag kötő jellege, az Európai Unió működéséről szóló 
megállapodás 207. cikke szerint kizárólag EU-s hatáskörbe tartozó közös 
kereskedelempolitikát érintő kérdések vonatkozásában. Ez az álláspontja a 
Külgazdasági és Külügyminisztériumnak. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megnyitom a vitát. (Jelzésre:) Józsa képviselő úré, 

aztán Bana alelnök úré a szó. 

Kérdések, hozzászólások, reagálások 

DR. JÓZSA ISTVÁN (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Először a tartalmi 
résszel kezdeném. Messzemenően egyetértek azzal, amit Schiffer András képviselő úr 
előterjesztésében felvezetett. Úgy gondolom, hogy ez a CETA a kisöccse a TTIP-nak, és 
ha a nagykapu mellett kinyitnak egy kiskaput, akkor azon már általában áramlás is 
szokott lenni. Tehát egyetértek azzal, hogy nem kellene most egy más ügyrend szerint 
kinyitni ezt a kiskaput, tehát én időszerűnek érzem, hogy a Külügyminisztérium 
elmozduljon arról az álláspontról, amit itt az államtitkár úr fölolvasott. Ha a TTIP-nál 
kézenfekvőnek tartják, hogy a nemzeti parlamentek fogadják el, akkor szerintem épp 
itt az idő, mondhatni, az utolsó pillanat, hogy ezt a lehetőséget kiterjesszük a CETA-ra 
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is, noha volumenét tekintve nem akkora, de jellegét tekintve ugyanaz, tehát akkor én 
teljesen indokoltnak tartom, hogy ugyanabban az eljárásrendben történjen.  

Ha ehhez egy országgyűlési határozati javaslat közelebb viszi a magyar 
kormányt, hogy azt mondhassa, hogy nekem itt van egy országgyűlési határozati 
javaslatom, kedves Brüsszel, tehát nekem ezt kell képviselnem, akkor nem tudom, hogy 
ettől miért zárkóznak el. Ha a menekültügyben az álláspontjuk megtámasztásához még 
egy népszavazást is elképzelhetőnek tartanak, hogy keményebben tudják azt a nem 
mindenki által egyformán értelmezett álláspontot képviselni - mert véleményünk 
szerint nagyon sok hangulatkeltés után jutottak önök el ehhez, hogy politikai 
lehetőséget látnak abban a népszavazásban -, akkor ez a kérdés nyugodtan kerüljön az 
Országgyűlés elé, szülessen egy ilyen országgyűlési határozati javaslat. Ha jól értem, a 
tartalmát tekintve mindenki egyetért ezzel, és akkor ez kerüljön megjelenítésre a 
kormány Brüsszelben képviselt álláspontjában is. Köszönöm, elnök úr.  

 
ELNÖK: Bana alelnök úré a szó. 
 
BANA TIBOR (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm, elnök úr. Tisztelt 

Képviselő Úr! Tisztelt Bizottság! Én is értetlenül állok az államtitkár úr által 
elmondottak előtt, hiszen pont az 1. napirendi pontban, amikor részletesen beszéltünk 
az EU-USA szabadkereskedelmi megállapodásról, azt ő is aláhúzta, hogy nagyon 
fontos, hogy a végén tagállami ratifikációra sor kerüljön. Ebből a szempontból nem 
értem, hogy a minisztérium miért nem tudja támogatni ezt az előttünk fekvő javaslatot, 
hiszen azért vannak olyan pontok akár a TTIP kapcsán - most nem akarom hosszan 
megismételni azt, amiről egy órával ezelőtt beszéltünk -, de akár az állam-befektető 
vitarendezési mechanizmus, akár a GMO kérdése vagy éppen itt is Schiffer képviselő 
úr hivatkozott a Századvég-tanulmányra, tehát akár a kormányhoz közel álló 
alapítványok által készített tanulmányok is abba az irányba mutatnak, hogy azért 
messze nem olyan pozitív lesz ennek a történetnek a végkicsengése gazdasági 
szempontból sem, mint ahogy az sokszor elhangzik kormányzati oldalról. Ráadásul, 
amikor annak idején elfogadtunk itt egy bizottsági véleményt, akkor azt támogatták a 
fideszes képviselőtársaim, hogy kerüljön bele ebbe a véleményünkbe az, hogy igenis a 
TTIP kapcsán szükséges legyen a tagállami ratifikáció, én tettem meg annak idején ezt 
a javaslatot. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ebbe a sorba illeszkedne az, ha ennek a 
tárgysorozatba vételét is támogatni tudnánk.  

Tehát én azt gondolom, hogy amit államtitkár úr is elmondott itt nemrégiben, 
és ami végül is kormányzati álláspontnak mutatkozott, azt támasztaná alá, hogy semmi 
probléma nem lenne, sőt, nagyon helyes lenne, ha elfogadnánk ezt az indítványt. 
Úgyhogy én azért bízom benne, hogy itt a kormánypárti képviselőtársaim ezt 
átgondolják, és remélem, hogy a bizottságunk úgy fog szavazni, hogy igenis erről 
elkezdődhet az érdemi vita. Ha esetleg van benne két olyan szó, amit ki kell cserélni, 
akkor cseréljük majd ki, de szerintem teljesen jó irányba mutat ez a javaslat. Úgyhogy 
én mindenképpen támogatni tudom. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Hallottuk a kormány véleményét, és 

képviselőtársaim is elmondták a véleményüket. Schiffer András képviselőtársam a 
javaslatát a CETA apropóján nyújtotta be. Hallottuk államtitkár úrtól, hogy a Bizottság 
szóbeli ígéretet tett - ami ugyan még hozzánk nem érkezett meg írásban -, hogy a 2014 
szeptemberében lezárult EU-kanadai szabadkereskedelmi tárgyalások vegyes 
nemzetközi megállapodásnak minősülnek. Ez számunkra megnyugtató, és én bízom 
benne, hogy a tárgyalás alatt álló EU-USA szabadkereskedelmi megállapodás is vegyes 
megállapodásnak fog minősülni. Csak szeretném megjegyezni képviselőtársaimnak, 
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hogy 2014 júniusában holland kezdeményezésre a kérdésről 20 tagállami parlamenti 
kamara bizottsági elnöke, köztük jómagam is közös véleményt juttatunk el az Európai 
Bizottság részére - úgy hiszem, ez elengedő súly -, annak a meggyőződésnek adtunk 
hangot, hogy a létrejövő EU-USA-megállapodást úgynevezett vegyes megállapodásnak 
kell tekinteni, mivel számos rendelkezése tagállami hatáskörbe tartozó kérdéseket is 
érint. 

Négy hónappal később megérkezett az Európai Bizottság válasza, amely szerint 
a megállapodás jellege csak a tárgyalások lezárása után, a végleges rendelkezések 
fényében ítélhető meg. Ugyanakkor emlékeztetem képviselőtársaimat arra is, hogy a 
Dél-Koreával létrejött szabadkereskedelmi megállapodás is vegyes megállapodás volt, 
amely esetében szükséges volt a tagállami ratifikációs eljárás lefolytatása.  

Tisztelt Bizottság! (Bana Tibor jelzi, hogy szólni kíván.) Csak két mondatot.  
 
BANA TIBOR (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Tényleg röviden 

annyit, hogy én is bízom benne, hogy ez így lesz, elnök úr, csak egyáltalán nem vagyok 
benne biztos. Az Európai Bizottság válasza pont nem ebbe az irányba mutat. Tehát 
most itt el lehet mondani azt, hogy majd a végén ez biztos vegyes megállapodásnak fog 
minősülni, és akkor szükséges lesz a ratifikáció, de továbbra sem értem azt, hogy miért 
ne lenne jó az, ha országgyűlési szinten ezt kimondanánk, meg a lehető legtöbb 
fórumon hangot adnánk ennek a véleményünknek, mert ez adna igazi súlyt szerintem 
ennek. Úgyhogy én továbbra is azt mondom, hogy mindenképpen jó lenne, ha ezt a 
javaslatot a bizottság elfogadná.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Schiffer képviselő úrnak adom vissza a szót, majd 

Mikola államtitkár úrnak.  
 
DR. SCHIFFER ANDRÁS (LMP) előterjesztő: Köszönöm szépen. Én elképedve 

hallom ezt az államtitkári és elnöki érvelést. Államtitkár úr, az a helyzet, hogy önök 
nem képviselik a nemzeti érdekeket. Itt nem porhintés kell, nem kell hülyének nézni a 
képviselőket meg a magyar állampolgárokat. Az önök miniszterelnöke megrendelt egy 
tanulmányt. Ez a tanulmány fehéren feketén rögzíti azt, hogy a magyar export, a 
magyar agrárium számára ez csak hátrányokkal jár. Egy. 

Kettő: ha egyszer - én úgy tudom - ugyanannak a kormánynak a tagja, amit 
Orbán Viktor vezet, Orbán Viktor bejelenti, hogy kvótaügyben népszavazást hirdet 
meg, és nem zavarja az, hogy egyébként érint uniós hatásköröket is a téma, akkor önt 
miért zavarja? Még nem népszavazásról van szó, de eljöhet az idő. Arról van szó, hogy 
a parlament világossá tegye, hogy milyen mandátumot ad a parlamentnek felelős 
kormánynak. Ez miért zavarja a Külügyminisztériumot? A miniszterelnök 
kvótanépszavazási bejelentése után hogy merészelnek önök azzal érvelni a parlamenti 
határozattal szemben, hogy ez uniós hatáskört érint? Miért, a menekültkvóta nem érint 
uniós hatáskört? Dehogynem! Orbán Viktor pontosan ezért jelentette be a 
népszavazást, mert van egy hatásköri vita, és ebben a vitában szeretné megtámasztani 
a kormány álláspontját. Ehhez képest itt egy szoftosabb intézményről van szó, mert 
még nem népszavazás, hanem csak hogy a parlament foglaljon állást. Ez önöket miért 
zavarja? Megsúgom, miért. Azért, mert a globális pókerjátszmájukban önök most 
éppen olyan lapokat vettek elő, ami alapján behódolnak az amerikai akaratnak. Erről 
van szó! Hát beszéljünk már világosan! Itt szó nincsen a magyar érdekek 
képviseletéről!  

Szeretném azt is jelezni, hogy Hollandiában már népszavazást kezdeményeznek 
a TTIP-val szemben, Románia bejelentette a vétót a kanadai egyezménnyel szemben. 
Én nem szeretném azt megvárni, hogy majd Bernie Sanders győzelme intézze el ezt az 
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egész rémálmot. Könnyen lehet, hogy ez fog bekövetkezni, de ez Európa szégyene lesz, 
hogy az Amerikai Egyesült Államokon belül kell megbuktatni ezt az egészen 
hajmeresztő kezdeményezést. 

És azt azért szeretném tisztázni, ami egészen félrevezetően hangzott el az 
államtitkári hozzászólásban, hogy itt nem arról szól a határozati javaslat, hogy 
egyetértünk-e a TTIP jelenlegi tervezetével, szó nincs erről. A határozati javaslat 
alapvetően arról szól, az 1. pontja arról szól, hogy tegyük egyértelművé, hogy 
nemzetállami hatásköröket érint, és a nemzeti parlamenti ratifikáció 
megkerülhetetlen. Elnök úr, ellentétben önnel, én a szóbeli ígéretet nem tartom egy 
európai jogi jogintézménynek, meg azt, hogy miben bízunk, miben nem, ez sem egy 
európai jogi kategória. Arról van szó, amit egy másik mondatában pontosan ön említett 
föl, nem is kell nekem elmondanom, hogy több európai bürokrata kifejtette azt, hogy 
majd amikor készen van a szerződés tervezete, majd akkor elbíráljuk, hogy ez 
mennyiben osztott hatáskör, vagy mennyiben uniós hatáskör. Hát itt van az eb 
elhantolva. Én nem vagyok erre kíváncsi!  

Ha magyar érdekeket akarunk képviselni, akkor most egyértelművé kell tenni a 
Magyar Országgyűlésnek a kormány és a külügyi bürokrácia számára is, hogy nem 
engedünk a negyvennyolcból szabadkereskedelmi egyezmények esetében. Miután ez a 
magyar parlament kompetenciáját érintő oktatási, egészségügyi, környezetvédelmi, 
munkajogi kérdésekben a magyar agráriumra végzetes következményekkel jár, éppen 
ezért Magyarország köti az ebet a karóhoz, és teljesen mindegy, hogy melyik 
bürokratikus vízfej Brüsszelben mit mond, ragaszkodunk ahhoz, hogy legyen 
parlamenti ratifikáció.  

A TISA-val kapcsolatban pedig még annyit, még egyszer, én tárgyalásokról 
beszélek, és arról, hogy ha a tárgyalások folyamán megszületik egy elfogadásra váró 
szövegtervezet, akkor mi legyen az eljárás. Erről szól a határozati javaslat 1. pontja. 

A TISA nem egy partikuláris kérdés. Arról szól, amire már történt nyomulás 
amerikai lobbicsoportok részéről a kilencvenes évek végén, az egész cirkusz 
Magyarországon a kórházprivatizációval kapcsolatban pontosan ennek volt 
köszönhető, Mikola államtitkár úr erre biztos tisztán emlékszik; abban nyomultak, 
hogy Magyarország is nyissa meg az oktatási, egészségügyi piacait. A WTO-n belül 
ment ez a GATS nevezetű förmedvény. Ezt akkor a különböző globalizációkritikus 
mozgalmaknak az ezredfordulón sikerült meghekkelni. Most köpönyeget váltottak, 
nem a GATS-tárgyalásokat folytatták, hanem különböző transznacionális 
paktumokban kívánják rábírni arra, elsősorban a periféria, a félperiféria országait, 
hogy züllesszék le az oktatást, züllesszék le az egészségügyet, és ezeket a piacokat úgy 
piacosítsák, hogy be tudjon nyomulni a multinacionális nagytőke.  

Ez alapvető kérdéseket érint: engedjük-e azt, hogy a magyar kórházakat, a 
magyar egyetemeket privatizálni lehessen. Erről szól a TISA, és ebben most kell világos 
álláspontot megfogalmazni, hogy ilyen egyezmények esetén nem tartjuk 
elperelhetőnek a nemzetállami parlamenti hatáskört. Ebben világosan kell fogalmazni, 
és itt nincs vagy/vagy, nincs maszatolós álláspont! Világossá kell tenni, hogy ki az, aki 
az amerikai lobbicsoportok érdekeit képviseli, és ki az, aki a magyar érdekeket 
képviseli. Ennyi a történet.  

A határozati javaslat 2. pontja pedig nem egyéb, mint egy tárgyalási mandátum, 
hogy milyen szellemben, milyen értékek mentén vegyen részt Magyarország az Európai 
Unió tagállamaként a most zajló tárgyalási folyamatokban. Nagyon csodálkoznék, 
hogyha ezzel problémája lenne például a kormánypártnak. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Államtitkár úr! 
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DR. MIKOLA ISTVÁN államtitkár (Külgazdasági és Külügyminisztérium): 
Köszönöm szépen. A nemzeti ratifikációt megkerülhetetlennek látjuk. Ebben 
harcolunk Brüsszellel, és eredményesen harcolunk, nem is fogunk ebből engedni. 
Tehát Schiffer képviselő úr nyugodtan bízhat abban, hogy a magyar delegáció, amelyik 
az asztal mellett ül, ezeket az elveket képviseli.  

Ugyanakkor megpróbálunk a diplomácia keretein belül erősen fogalmazni, de 
nem használunk förmedvény, globális, pókerjátszma, meg nem tudom én, hogy 
merészeljük, ilyen kifejezéseket nem használunk. Én magam mindig vallottam Bibó 
nagyon fontos mondatát, ami úgy szól, hogy: a túlfeszült lényeglátás és a hamis 
realizmus gyakorlatban történő együttérvényesülése megóv bennünket a túlzásoktól.  

Mi nem akarunk túlzásokba esni, tárgyalunk, és igenis képviseljük a magyar 
érdekeket. Én a Külgazdasági és Külügyminisztérium álláspontját ismertettem, 
egyetértek vele, azzal, hogy a nemzeti ratifikációra CETA-ügyben is sor fog kerülni, és 
ha valaha lesz TTIP, amiben egyáltalán nem vagyok biztos, akkor természetesen ennek 
a megállapodásnak a birtokában is sor fog kerülni. Köszönöm szépen. (Dr. Józsa 
István: Ha egyetért, akkor miért nem támogatják? Ezt nem értem.) 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Bocsánat, egy rövid reagálásra megadom a szót 

Schiffer képviselő úrnak, és utána szavazunk. 
 
DR. SCHIFFER ANDRÁS (LMP) előterjesztő: Államtitkár úr, önök a kettős 

beszédet képviselik, mást mondanak különböző parlamenti szózatoknál, és másként 
viselkednek akkor, amikor döntéseket kellene hozni.  

Csak megemlíteném azt, hogy a Bizottság most kezdeményezte az Európai 
Bíróságnál, hogy az Unió és Szingapúr közötti egyezmény kapcsán mondja ki a Bíróság 
azt, hogy ez nem vegyes. Tehát egyértelmű a szándék az európai bürokrácia részéről, 
amit egyébként lobbisták dolgoztak ki folyamatosan, hogy ezeknél az egyezményeknél 
mondják ki az Európai Unió szervei, hogy nem vegyes egyezmények, és nem kell a 
nemzetállami parlamentek hozzájárulása. Ennyit erről. Ezért fontos, hogy ez a 
határozati javaslat a Ház elé kerüljön.  

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönjük szépen. Tisztelt Képviselőtársaim! Tehát jelenleg az 
indítvány tárgysorozatba vételéről kell szavaznunk. Hallottuk képviselőtársamat, 
hallottuk a kormány képviselőjét, az érveket pro és kontra.  

Felteszem: ki az, aki támogatja képviselőtársam határozati javaslatát 
tárgysorozatba vételre. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Három igen szavazat. Ki az, 
aki tartózkodik? (Szavazás.) Négy tartózkodás. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 
Kettő ellenszavazat. Köszönöm szépen. (Dr. Józsa István: Nincs annyi helyettesítés! 
Nincs annyi képviselő…) 

A munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő 
kiküldetéséről szóló, 1996. december 16-i 96/71/EK európai 
parlamenti tanácsi irányelv módosításáról szóló európai parlamenti 
és tanácsi irányelvtervezet vonatkozásában az indokolt vélemény 
elfogadása feltételeinek fennállásáról szóló jelentés   
A munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő 
kiküldetéséről szóló, 1996. december 16-i 96/71/EK európai 
parlamenti tanácsi irányelv módosításáról szóló európai parlamenti 
és tanácsi irányelvtervezet vonatkozásában az indokolt vélemény 
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elfogadása feltételeinek fennállásáról szóló jelentés elfogadásáról 
szóló határozati javaslat 

Tisztelt Képviselőtársaim! Folytatjuk bizottsági ülésünket. Az utolsó napirendi 
pontunk rövid lesz. A negyedik napirendi pont a munkavállalók szolgáltatások nyújtása 
keretében történő kiküldetéséről szóló 1996. december 16-ai 96/71/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi 
irányelvtervezet vonatkozásában az indokolt vélemény elfogadása feltételeinek 
fennállásáról szóló jelentés, és a munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében 
történő kiküldetéséről szóló irányelv és a többi, elfogadásáról szóló határozati 
javaslatról szóló jelentés.  

Tisztelt Képviselőtársaim! A mai utolsó napirendi pontunk kapcsolódik a múlt 
keddi ülésünkhöz, amikor a jelentéstervezetet és annak a szubszidiaritás elvével 
kapcsolatos megállapításait áttekintettük. Képviselőtársaim a határozati javaslat 
tervezetét is kézhez kapták a múlt héten csütörtökön, és véleményezhették is.  

Szeretném jelezni kiegészítésképpen, hogy ma már a közép-kelet-európai 
országok több parlamentje vizsgálja a kiküldött munkavállalókkal kapcsolatos 
irányelvtervezetet, és indokolt véleményt fogadott el eddig a román, a cseh parlament 
képviselőháza. Továbbá a szubszidiaritás elvével való aggályok a lengyel, a lett és a 
litván parlamentben is napirenden vannak, remélhetőleg ott is hamarosan meghozzák 
a határozatot. Május 10-éig van egyébként lehetőség az indokolt vélemény 
elfogadására.  

Kérdezem képviselőtársaimat, hogy van-e észrevétele valakinek elsősorban a 
határozati javaslattal kapcsolatban. (Senki sem jelentkezik.) Amennyiben nincs, 
szavazást rendelek el.  

Határozathozatalok 

Kérdezem képviselőtársaimat, ki az, aki támogatja, hogy jelentést nyújtsunk be 
az Országgyűlésnek az indokolt vélemény elfogadása feltételeinek fennállásáról a 
kiküldött munkavállalókkal kapcsolatos irányelvtervezet vonatkozásában. Kérem, 
szavazzanak! (Szavazás.)  

Megállapítom a jegyzőkönyv számára is, hogy egyhangúlag elfogadta a 
bizottságunk. Köszönöm szépen, tehát megtörtént az első szavazás. 

A második: ki az, aki támogatja, hogy határozati javaslatot nyújtsunk be az előbb 
megszavazott jelentés elfogadásáról? (Szavazás.) Köszönöm szépen.  

A jegyzőkönyv számára ismét megállapítom, hogy bizottságunk egyhangúlag 
elfogadta.  

A két indítvány még a mai napon formálisan is benyújtásra kerül, így várhatóan 
a jövő héten kerül napirendre, és azok együttes általános vitája lesz az Országgyűlés 
plenáris ülésén.  

Köszönöm szépen képviselőtáraimnak a napirendi ponttal kapcsolatban 
kifejtett véleményüket az elmúlt viták során. 

Végül tájékoztatom képviselőtársaimat, hogy a bizottság soron következő 
ülésére 2016. április 26-án, tehát jövő héten kedden reggel 8 órától kerül sor ebben a 
teremben, nagykövetjelöltek meghallgatása lesz napirenden zárt ülés keretében. 
Sajnos, az Országgyűlés 9 órakor kezdődik, és csak országgyűlési plenáris ülésen kívül 
tudjuk tartani a bizottsági ülésünket, ezért ez a korai kezdés. Képviselőtársaim 
megértését kérem. Tudniillik, ha a bizottság ülését a napirendi pontok megtárgyalása 
után, az Országgyűlés plenáris ülése után tennénk, akkor még nehezebb lenne a 
képviselőtársaim helyzete, hiszen nem tudjuk, hogy mikor fejeződik be, teljesen 
kiszámíthatatlan a plenáris ülés rendje.  
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Az ülés berekesztése 

Köszönöm szépen a bizottsági megjelenést. A bizottsági ülést bezárom. 
Viszontlátásra! 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 22 perc)  

 
  

Dr. Hörcsik Richárd 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők:  Madarász Mária és Nánásiné Czapári Judit 
 


