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Napirendi javaslat

1. Az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Koreai Köztársaság közötti
Szabadkereskedelmi Megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat
nemzetközi szerződésről (T/3701. szám)
(Általános vita)

2. Egyebek
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Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Megjelent

Elnököl:Balla Mihály (Fidesz), a bizottság elnöke

Dr. Nagy Gábor Tamás (Fidesz), a bizottság alelnöke
Gyöngyösi Márton (Jobbik), a bizottság alelnöke
Dr. Braun Márton (Fidesz)
Dr. Gruber Attila (Fidesz)
Dr. Horváth János (Fidesz)
Mihalovics Péter (Fidesz)
Pintér László (Fidesz)
Dr. Draher Pierre (Fidesz)
Dr. Tilki Attila (Fidesz)
Vargha Tamás (Fidesz)
Dr. Vejkey Imre (KDNP)
Harangozó Gábor (MSZP)
Szabó Vilmos (MSZP)
Jámbor Nándor (Jobbik)
Vona Gábor (Jobbik)

Helyettesítési megbízást adott

Kovács László (MSZP) Szabó Vilmosnak (MSZP)
Kalmár Ferenc András (KDNP) dr. Vejkey Imrének (KDNP)
Dr. Nagy Andor (KDNP) dr. Braun Mártonnak (Fidesz)

Meghívottak részéről

Hozzászólók

Dr. Hóvári János helyettes államtitkár (Külügyminisztérium)
Vattai Tamás munkatárs (Külügyminisztérium)
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(Az ülés kezdetének időpontja: 12  óra 18  perc)

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása

BALLA MIHÁLY (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt
Bizottság! Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes. Bejelentem, hogy Nagy Andort
Braun Márton, Kovács Lászlót Szabó Vilmos, Kalmár Ferencet Vejkey Imre helyettesíti.

Kérdezem, hogy kinek van kérdése, észrevétele, bármilyen hozzátennivalója a
kiküldött napirendi javaslathoz. (Nincs jelentkező.) Ki támogatja a napirendi javaslatot?
(Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag egyetért a mai ülés napirendjével.

Az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Koreai Köztársaság közötti
szabadkereskedelmi megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat nemzetközi
szerződésről (T/3701. szám) (Általános vita)

1. napirendi pontunk az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Koreai Köztársaság
közötti szabadkereskedelmi megállapodás kihirdetéséről szóló T/3701. számú törvényjavaslat
megtárgyalása. Az általános vitára való alkalmasságról kell döntenie a bizottságnak.
Tisztelettel köszöntöm a Külügyminisztérium képviseletében megjelent Hóvári János
helyettes államtitkár urat. Öné a szó!

Dr. Hóvári János helyettes államtitkár (Külügyminisztérium) szóbeli kiegészítése

DR. HÓVÁRI JÁNOS helyettes államtitkár (Külügyminisztérium): Elnök Úr!
Képviselő Urak! Nagyon köszönöm a Külügyi bizottság rendkívül operatív közreműködését
abban, hogy az Európai Unió és tagállamai, másrészt a Koreai Köztársaság közötti
szabadkereskedelmi megállapodás minél előbb kihirdetésre kerüljön a Magyar
Országgyűlésben.

Mint bizonyára tudják, a felek a megállapodást 2010. október 6-án írták alá. A
megállapodást az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa jóváhagyta, és az Európai
Parlament 2011. február 17-ei ülésén hozzájárult a megállapodás ideiglenes érvénybe
léptetéséhez, és a megállapodás EU-vonatkozásokban 2011. július 1-jétől hatályba lépett.
Tudni kell, hogy ez egy kettős természetű, vegyes tartalmú megállapodás, amelyben vannak
európai uniós közös kompetenciák – ezek vannak többségben –, és a megállapodás e
tekintetben hatályba lépett.

Ebben a megállapodásban vannak olyan elemek is, amelyek a nemzeti kompetenciák
hatáskörébe tartoznak, és a nemzeti kompetenciák vonatkozásában a tagállamok döntenek
arról, hogy ezt a megállapodást elfogadják-e vagy sem. A tagállami ratifikációs folyamat
július 1-je után indult el. Szeretnénk, ha Magyarország az elsők egyike lenne azok között a
tagállamok között, amelyek ratifikálják ezt a megállapodást.

A megállapodás a ratifikáció kihirdetését követően nemzeti vonatkozásban is hatályba
lép, és ez Magyarország számára előnyökkel jár. Miután mind a 27 tagállamban megtörténik a
ratifikáció, megtörténik annak a jogi aktusnak a biztosítása az Európai Unió és a Koreai
Köztársaság között, amelyben ez a megállapodás teljes szövegében, teljes rendszerében
hatályba lép.

Magyarország szempontjából ez a megállapodás azért fontos, mert megszünteti a vám
és nem vám jellegű korlátozásokat, így könnyebb lesz a magyar gazdasági szereplők koreai
piacra juttatása, magyarul erősíti a Koreába irányuló exportunkat a mezőgazdasági termékek,
az élelmiszerek, a borok, a vegyipari termékek, a gépek, az elektronikai cikkek, a
gépjárművek és alkatrészeik vonatkozásában. Ez a megállapodás természetesen kedvező a
koreai beszállítóknak is. Tekintettel arra, hogy a Koreai Köztársaság Magyarországnak
rendkívül fontos gazdasági partnere, a két ország között hagyományosan rendkívül jó
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kapcsolatok vannak, nemcsak érdekünk, hanem rendkívül fontos baráti gesztus is a Koreai
Köztársaság felé, hogy Magyarország az elsők között legyen azon európai uniós tagállamok
között, amelyek kihirdetik ennek a megállapodásnak az ideiglenes életbe léptetését.
Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Kinek van kérdése, észrevétele? Horváth
János képviselő úr!

Kérdések, észrevételek, válaszok

DR. HORVÁTH JÁNOS (Fidesz): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Államtitkár Úr! A
kérdésem a szabadkereskedelem kutatója oldaláról hangzik el. Számos szabadkereskedelmi
deklaráció létezik a világban – OECD, az Európai Unió, amely egyben kereskedelmi vámunió
is –, azután kereskedünk olyan országokkal – Norvégia, Dánia –, amelyekkel nem olyan
kereskedelmi szerződéseink vannak, mint az Európai Unióval, nos mindezek a szövevények
kérdeztetik velem, hogy most egy újabb ösvény vágódik-e, vagy ez valamelyik formulába
beleillik. Egyáltalán miért van erre szükség? Hiszen annyiféle kereskedelmi ígéreteink vannak
egymással szemben szerte a világban! Hogy kereskedünk Kanadával vagy Brazíliával?
Valamilyen térképet vagy iránytűt szeretnék hallani arról, hogy hogyan is áll ez a dolog.
Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Amennyiben nincs több kérdés, államtitkár úré a
szó.

DR. HÓVÁRI JÁNOS helyettes államtitkár (Külügyminisztérium): Megadnám a szót
Vattai Tamás kollégámnak, a Külügyminisztérium Világgazdasági és Szabadkereskedelmi
Főosztálya munkatársának.

VATTAI TAMÁS munkatárs (Külügyminisztérium Világgazdasági és
Szabadkereskedelmi Főosztálya): Köszönjük szépen képviselő úr kérdését. Az Európai Unió
és a Koreai Köztársaság közötti szabadkereskedelmi megállapodás az egyik legambiciózusabb
az Európai Unió eddig megkötött megállapodásai közül. Ez alatt azt kell érteni, hogy olyan
széles skáláját liberalizálják az ipari és mezőgazdasági vámoknak, illetve olyan sok
szakterületre terjed ki a liberalizáció, amire még nem volt példa az EU történetében. A
szabadkereskedelmi megállapodások eddig vámok eltörlését vagy szolgáltatások
liberalizálását jelentették, ez a megállapodás azonban más területekre is kiterjed. Ilyen a
szellemi tulajdonjogok védelme, például az, hogy Koreában védik a magyar hungarikumokat,
mint a pálinkát, a szegedi szalámit a hasonló néven forgalmazott hamisítványokkal szemben.
Ezenkívül kiterjed a közbeszerzések révén történő piacra jutásra és befektetésekre, és kiterjed
arra is, hogy milyen gyorsan liberalizáljuk a vámokat. Az ipari termékek mintegy 98-99
százaléka vámmentességet élvez, de a mezőgazdasági termékek vonatkozásában is
nagymértékű a liberalizáció.

DR. HORVÁTH JÁNOS (Fidesz): Mennyiben különbözik ez a megállapodás a
Kanadával vagy Brazíliával kötött megállapodástól?

VATTAI TAMÁS munkatárs (Külügyminisztérium Világgazdasági és
Szabadkereskedelmi Főosztálya): Kanadával jelenleg is folynak a szabadkereskedelmi
megállapodásokra vonatkozó tárgyalások.

DR. HORVÁTH JÁNOS (Fidesz): És ez kedvezőbb lesz vagy liberálisabb lesz annál?
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VATTAI TAMÁS munkatárs (Külügyminisztérium Világgazdasági és
Szabadkereskedelmi Főosztálya): Ez túlmegy a jelenlegi kanadai megállapodáson, hiszen
most a WTO-n belüli liberalizáció szabályozza az Európai Unió és Kanada közötti
kereskedelmi kapcsolatokat, viszont a Koreával való kereskedelmi kapcsolat e megállapodás
következtében jóval túlmegy azon a liberalizáción, amit az EU a WTO-ban, illetve Korea az
EU-val szemben vállal.

Szavazás az általános vitára való alkalmasságról

ELNÖK: Köszönöm szépen. Ki támogatja a T/3701. számú törvényjavaslat általános
vitára való bocsátását? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatja a
törvényjavaslat általános vitára való bocsátását.

Előadót kell állítanunk a mai általános vitára. Ki vállalja, hogy a bizottság álláspontját
képviselje? (Dr. Horváth János.) Horváth János képviselő úr. Ki támogatja ebben
képviselőtársunkat? (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag támogatja.

Köszönjük szépen államtitkár úr és munkatársa segítségét. A napirendi pont
tárgyalását lezárom.

Egyebek
2. napirendi pontunk az egyebek. A mai ülés valószínűleg a nyári szünet előtti utolsó

bizottsági ülés, ezért most egy rövid statisztikai számsort elmondanék. 20 bizottsági ülést
tartottunk, 32 nemzetközi szerződést, 4 országgyűlési határozati javaslatot tárgyaltunk meg,
23 nagykövetjelöltet hallgattunk meg, 7 esetben kaptunk tájékoztatást aktuális külpolitikai
kérdésekről, meghallgattuk külügyminiszter úr éves beszámolóját, kihelyezett ülést tartottunk
a Külügyi Intézetben, számos delegációt fogadtam-fogadtunk, és számos delegációban
vettünk részt. Egy nagyon intenzív és kemény időszak van mögöttünk, előttünk van viszont a
nyár. Ezúton kívánok mindenkinek kellemes, feltöltődésben gazdag szünidőt. Ez azonban
még odább van, hiszen egyelőre folytatjuk a parlamenti munkánkat. Reméljük nem lesz
semmilyen olyan esemény, ami miatt újabb bizottsági ülést kellene összehívni.

Köszönöm szépen a jelenlétet, további szép napot kívánok mindenkinek és az ülést
bezárom.

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 31  perc)

Balla Mihály
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Soós Ferenc


