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Napirendi javaslat 

 

1. A Városliget megújításáról és fejlesztéséről szóló 2013. évi CCXLII. törvény 
hatályon kívül helyezéséről, valamint a 2006. évi nemzetgazdasági 
szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításáról szóló törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/11328. szám)  
(Szabó Timea (független) képviselő önálló indítványa)  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

2. A környezethasználók által környezetkárosítás esetén biztosítandó kötelező 
garanciáról szóló törvényjavaslat (T/11855. szám)  
(Szabó Szabolcs (független) képviselő önálló indítványa)  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

3. A szennyező fizet elvének érvényre juttatásáról szóló határozati javaslat 
(H/11856. szám)  
(Szabó Szabolcs (független) képviselő önálló indítványa)  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről  

4. A parlagfű visszaszorításához szükséges intézkedésről szóló határozati javaslat 
(H/11993. szám)  
(Dr. Oláh Lajos (független) képviselő önálló indítványa)  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

5. Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. 
törvénynek a biológiai szúnyogirtás kiterjesztéséhez szükséges módosításáról 
szóló törvényjavaslat (T/11326. szám)  
(Sallai R. Benedek és dr. Szél Bernadett (LMP) képviselők önálló indítványa) 
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

6. Tájékoztatás a szabadkereskedelmi megállapodások - különös tekintettel a 
CETA és a TTIP - Magyarországot és az Európai Uniót érintő várható pozitív és 
negatív hatásairól  
Tájékoztatást ad:  
Dr. Szabó László, a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti 
államtitkára 
Dr. Szabó Marcel, az alapvető jogok biztosának a jövő nemzedékek érdekeinek 
védelmét ellátó helyettese  
Dr. Farkas István Tamás, a Magyar Természetvédők Szövetsége ügyvezető 
elnöke 

7. Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Kanada között az 
Átfogó Gazdasági és Kereskedelmi Megállapodás (Comprehensive Economic 
and Trade Agreement – CETA) aláírásával kapcsolatos álláspontról szóló 
határozati javaslat (H/12180. szám)  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  
(Vitához kapcsolódó bizottság) 

8. Egyebek 
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Az ülés résztvevői 

A bizottság részéről 

Megjelent 

Elnököl: Sallai R. Benedek (LMP), a bizottság elnöke 
Bencsik János (Fidesz), a bizottság alelnöke  
 
Dr. Turi-Kovács Béla (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Bartos Mónika (Fidesz) 
Manninger Jenő (Fidesz) 
Simonka György (Fidesz) 
Varga Gábor (Fidesz) 
Heringes Anita (MSZP) 
Kepli Lajos (Jobbik) 
 

Helyettesítési megbízást adott 
 
 Dankó Béla (Fidesz) Bencsik Jánosnak (Fidesz)   
 
Meghívottak 

 
Hozzászólók 

Szabó Szabolcs (független) országgyűlési képviselő, előterjesztő  
Dr. Oláh Lajos (független) országgyűlési képviselő, előterjesztő 
Dr. Szabó László államtitkár (Külgazdasági és Külügyminisztérium) 
Kovács Ádám Zoltán helyettes államtitkár (Külgazdasági és 
Külügyminisztérium) 
Dr. Szabó Marcel, az alapvető jogok biztosának a jövő nemzedékek 
érdekeinek védelmét ellátó helyettese  
Dr. Farkas István Tamás, a Magyar Természetvédők Szövetsége 
ügyvezető elnöke 

 
Megjelent 

Lédig Zoltán főosztályvezető (Külgazdasági és Külügyminisztérium) 
 

A bizottság titkársága részéről 
Hatvani Szabolcs, a bizottság munkatársa 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 04 perc) 

 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

SALLAI R. BENEDEK (LMP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó 
napot kívánok! Tisztelettel köszöntöm minden megjelent vendégünket, a bizottság 
tagjait, és azokat, akik figyelemmel kísérik munkánkat. 

Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes. Helyettesítés nem lett 
bejelentve. 

A 2016. október 3-ai ülésre kiküldött napirendi javaslatban a Városliget 
megújításáról és fejlesztéséről szóló 2013. évi CCXLII. törvény hatályon kívül 
helyezéséről, valamint a 2006. évi nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 
beruházások megvalósításáról szóló törvény módosításáról szóló törvényjavaslat 
szerepel első napirendi pontként. Viszont Szabó Timea független országgyűlési 
képviselő írásban kérte, hogy ennek megtárgyalását halasszuk el. Ezt az indítványt 
mérlegelnünk nem kell, tehát az első tervezett napirendi pont nem kerül 
megtárgyalásra.  

Az így módosult napirend tehát a következő: első napirendi pont a 
környezethasználók által környezetkárosítás esetén biztosítandó kötelező 
garanciákról szóló törvényjavaslat, önálló képviselői indítvány megvitatása. Szabó 
Szabolcs képviselőtársunk T/11855. számon nyújtotta be a tisztelt Ház elé. Ennek 
tárgysorozatba vételéről kell döntenünk. Második napirendi pont a szennyező fizet 
elvének érvényre juttatásáról szóló határozati javaslat. Szintén Szabó Szabolcs önálló 
képviselői indítványa, amely H/11856. szám alatt található a parlament informatikai 
hálózatán. Tárgysorozatba vételről kell döntenünk. A harmadik napirendi pontként a 
parlagfű visszaszorításához szükséges intézkedésről szóló határozati javaslat kerül 
megvitatásra. Dr. Oláh Lajos független országgyűlési képviselő önálló indítványa, 
amely H/11993. számon érhető el, és tárgysorozatba vételről kell döntenünk. 
Negyedik napirendi pont az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 
1991. évi XI. törvénynek a biológiai szúnyogirtás kiterjesztéséhez szükséges 
módosításáról szóló törvényjavaslat. Dr. Szél Bernadett és jómagam önálló képviselői 
indítványaként a T/11326. szám alatt érhető el az informatikai hálózatban. Szintén 
tárgysorozatba vételről kell döntenünk. Ezt követően térünk rá a nap véleményem 
szerint legfontosabb témájára, az Európai Unió tagállamai, másrészről Kanada 
közötti átfogó gazdasági és kereskedelmi megállapodás aláírásával kapcsolatos 
álláspontról szóló kérdésekre. Ötödik napirendi pontban elsőként tájékoztatásra 
kértünk fel szakembereket, különös tekintettel a CETA és a TTIP Magyarországot és 
az Európai Uniót érintő várható pozitív és negatív hatásaira. Dr. Szabó László, a 
Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára tud részt venni a 
kormány részéről, dr. Szabó Marcel az alapvető jogok biztosának jövő nemzedékek 
érdekeinek védelmét ellátó helyettese, illetve dr. Farkas István, a Magyar 
Természetvédők Szövetségének ügyvezető elnöke lesz a vendégünk. Ezt követően 
önálló napirendi pontként a határozati javaslat részletes vitáját kell lefolytatnunk a 
házszabály 44-45. §-a alapján. Hetedik napirendi pontként az egyebek kerül 
megtárgyalásra. 

Kérdezem tisztelettel a bizottság tagjait, hogy a napirenddel kapcsolatban van-
e kérdés, észrevétel vagy javaslat. (Senki sem jelentkezik.) Megállapítom, hogy nincs 
ilyen. Szavazunk a napirendről. Kérem, hogy aki a módosított napirendet támogatja, 
kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Megállapítom, hogy egyhangúlag elfogadtuk a 
napirendet. Köszönöm szépen.  
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A környezethasználók által környezetkárosítás esetén biztosítandó 
kötelező garanciáról szóló T/11855. számú törvényjavaslat 
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

A szennyező fizet elvének érvényre juttatásáról szóló H/11856. 
számú határozati javaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Ennek megfelelően megadom a szót Szabó Szabolcs képviselőtársunknak, 
független országgyűlési képviselőnek, hogy a környezethasználók által 
környezetkárosítás esetén biztosítandó kötelező garanciáról szóló törvényjavaslatot 
bemutassa. 

Szabó Szabolcs szóbeli kiegészítése 

SZABÓ SZABOLCS (független) előterjesztő: Köszönöm a szót, elnök úr. Jó 
reggel kívánok mindenkinek! Ha elnök úr hozzájárul, akkor az első két napirendi 
ponthoz, amely az én nevemben van, együtt fűznék magyarázatot, hogy gyorsítsam a 
dolgok menetét. A CETA fontos, nehogy elraboljam az időt. (Kepli Lajos megérkezik.) 

 
ELNÖK: Köszönöm ez irányú szándékát. Nyugodtan tegye meg, hogy 

mindkettőt egyszerre indokolja. Nekünk külön kell majd szavaznunk, de ennek 
megfelelően a bemutatásuk egyszerre lesz. Köszönöm szépen. 

 
SZABÓ SZABOLCS (független) előterjesztő: Rendben, köszönöm a lehetőséget. 

Azt gondolom, hogy a CETA nagyon fontos, és engem is érdekelne, hogy a szakértők 
majd mit mondanak.  

Ráadásul azért is gondolom, hogy nem kell különösebben részletes szóbeli 
magyarázatot fűznöm az előterjesztéshez, mert egyszer már egy nagyon hasonló 
tartalmú módosítót, illetve országgyűlési határozatot beadtunk. Akkor beszélgettünk 
is erről viszonylag hosszasan. Az elmúlt bő félévben is tapasztaltuk nem egyszer, hogy 
a környezetszennyezés mennyire komoly probléma Magyarországon még mindig, és 
az egyik legnagyobb probléma ezzel kapcsolatban, hogy a szennyező fizet elve nem 
érvényesül minden esetben. Ezért azt gondoljuk, hogy egy törvénymódosítással 
mindenképpen el kellene indulnunk abba az irányba, hogy biztosíték adására, illetve 
biztosítás kötésére kötelezzünk bizonyos tevékenységet végző cégeket. Ehhez 
kapcsolódik az országgyűlési határozati javaslat, amely pedig a kormányt kérné fel, 
hogy az ehhez szükséges részletes szabályokat kormányrendeletben dolgozza ki. Ezért 
ez a technikai megoldása ennek a dolognak, egyrészt egy törvénymódosítás, másrészt 
egy országgyűlési határozati javaslat kapcsolódik ehhez. Kérem a bizottság tagjait, 
támogassák ezt, hogy legalább beszélni tudjunk erről a Házban a plenáris ülésen. 
Köszönöm szépen. 

Hozzászólások 

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy a 
tárgysorozatba vétel során elsőként a környezethasználók által a környezetkárosítás 
esetén biztosítandó kötelező garanciáról szóló törvényjavaslat témájában van-e 
hozzászólás, másodrészben pedig a szennyező fizet elvének érvényesre juttatásáról 
szóló határozati javaslat kapcsán. Kérem, hogy jelezzék! (Heringes Anita jelentkezik.) 
Heringes Anita képviselő asszony! 

 
HERINGES ANITA (MSZP): Azt gondolom, hogy mindkettő felvetés komoly 

téma, amelyről a parlamentben is kell beszélnünk, hiszen az elmúlt időszakban 
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rengeteg ügy volt, ami érintette mindkét javaslatot. Éppen ezért szerintem az a 
minimum, hogy a tárgysorozatba vételt támogatja minden párt, és utána a 
parlamentben meg tudjuk vitatni, és ki tudunk alakítani egy olyan álláspontot, amely 
a kormánytöbbség számára is elfogadható. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e további hozzászólás? (Senki sem 

jelentkezik.) Amennyiben nincs, átadom az elnöklést Bencsik János alelnök úrnak, 
hogy szót tudjak kérni. 

 
(Az ülés vezetését Bencsik János, a bizottság alelnöke veszi át.) 

 
ELNÖK: Sallai elnök úré a szó! 
 
SALLAI R. BENEDEK (LMP), a bizottság elnöke: Köszönöm szépen. Szabó 

Szabolcs képviselőtársamat szeretném tájékoztatni, hogy Schmuck Erzsébet 
képviselőtársammal egy viszonylag hasonló tartalmú jogszabály-módosító javaslattal 
álltunk elő. Alapvetően rettenetes és elképesztően rossz tendencia az országban az, 
hogy egyre felelőtlenebb, egyre rosszabb környezetbiztonsággal, szétbomlasztott 
környezetvédelmi hatósági rendszerrel nem tudja a hatóság betartatni a 
környezetvédelmi szabályokat, és nincs a gazdaságnak semmilyen önszabályozó 
rendszere arra, hogy csökkentse ezeknek a kockázatot.  

Ennek megfelelően, miután a környezet- és természetvédelem területéről a 
Fidesz-KDNP nagyjából kapitulált, és abbahagyta az ezzel való szakmai foglalkozást a 
mindennapi kormányzati munkában, nem nagyon látunk más esélyt, mint hogy a 
biztosítási rendszerekkel, a gazdaság önszabályozó rendszerének helyreállításával 
próbáljuk megtenni a szükséges lépéseket. Őszintén sajnálom, hogy Szabó Szabolcs 
képviselőtársamnak a szennyező fizet elvének megvalósítására irányuló törekvése 
nemhogy önmagában nem valósul meg, de még az európai uniós alapelv sem kerül 
alkalmazásra. A 7. környezetvédelmi program óta az Európai Unióban általános 
érvényű alapelv, és Magyarországon a polgári jogi bíróságok is általánosan 
alkalmazzák a polgári jogi alapelveket, ez a környezetjogi alapelv viszont nem kerül 
alkalmazásra. Ugyanilyen az elővigyázatosság elve, ugyanilyen a megelőzés elve, egyik 
sem kerül alkalmazásra, holott ez a magyar hatóságok feladata lenne. Ennek 
megfelelően a Lehet Más a Politika mindkét tárgysorozatba vételt támogatja, és ha 
néhány kiegészítő javaslattal is, örülnénk annak, ha a képviselőtársunk indítványa 
tárgysorozatba vételre kerülne. Erre kérem a bizottság tagjait. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Visszaadom az elnöklési feladatokat Sallai úrnak. 
 

(Az ülés vezetését Sallai R. Benedek, a bizottság elnöke veszi át.) 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megkérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e 

további kérdés, javaslat. (Senki sem jelentkezik.) Megállapítom, hogy nincs ilyen. Az 
előterjesztőnek felajánlom a reakció lehetőségét. (Szabó Szabolcs: Nem, köszönöm.) 
Nem él a lehetőséggel. Köszönöm szépen. 

Határozathozatal 

Ennek megfelelően szavazásra teszem fel elsőként a 11855. számú 
tárgysorozatba vételi kezdeményezést, ez a környezethasználók által 
környezetkárosítás esetén biztosítandó kötelező garanciáról szóló törvényjavaslat. 
Kérem, hogy aki a tárgysorozatba vételt támogatja, az kézfeltartással jelezze! 
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(Szavazás.) Három igen szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Nincs ilyen. 
Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) Négy tartózkodással sajnos nem vette 
tárgysorozatba a bizottság. 

A következő szavazás a H/11586. számú határozati javaslat elfogadásáról szól, 
a szennyező fizet elvének érvényre juttatásáról, ennek tárgysorozatba vételéről kell 
döntenünk. Kérem, hogy aki támogatja a tárgysorozatba vételt, kézfeltartással jelezze! 
(Szavazás.) Három igen szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Senki sem jelentkezik.) 
Nincs ilyen. Ki tartózkodott? (Szavazás.) Megállapítom, hogy 4 tartózkodással sajnos 
nem került tárgysorozatba vételre.  

Köszönöm szépen képviselőtársunk ez irányú törekvését és munkáját. 

A parlagfű visszaszorításához szükséges intézkedésről szóló 
H/11993. számú határozati javaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Áttérünk a harmadik napirendi pontra, ez a parlagfű visszaszorításához 
szükséges intézkedésről szóló határozati javaslat megvitatása, amely az informatikai 
hálózatban H/11993. számon érhető el. Dr. Oláh Lajos független képviselő önálló 
indítványáról van szó, és döntést kell hoznunk a tárgysorozatba vételéről. Tisztelettel 
köszöntöm képviselőtársunkat, és kérem, hogy mutassa be az általa javasolt 
előterjesztést. 

Dr. Oláh Lajos szóbeli kiegészítése 

DR. OLÁH LAJOS (független) előterjesztő: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt 
Képviselőtársak! Tisztelt Jelenlévők! Nem olyan régen az EU egyik szakbizottsága 
tárgyalt a parlagfűről, és ott egy döntés alapján felkerülhetett volna a parlagfű az 
irtandó gyomnövények listájára. Ez azonban a magyar kormány döntésén megbukott, 
tehát nem engedélyezte a magyar kormány kvázi, hogy az Európai Unió ezt a növényt 
az irtandó gyomnövények listájára felvegye.  

Tette mindezt akkor, amikor másfél-kétmillió ember szenved parlagfűtől. Tette 
ezt akkor, amikor idehaza 46 millió forint áll rendelkezésre ebben az évben 
kormányzati forrásból. Tette ezt akkor, amikor az állami vállalatok saját maguk is 
bevallják, hogy nem tudnak eleget tenni forrás híján a parlagfű elleni védekezésnek. 
Mindannyian járunk kocsival, vonattal, és látjuk, hogy mi van az utak mentén. 
Látszik, hogy valóban nem tudják megcsinálni. Az önkormányzatok forráshiánnyal 
küzdenek. Nincs EU-s pályázat arra, hogy finanszírozzuk a parlagfű elleni küzdelmet, 
viszont van EU-s pályázat arra, hogy a parlagfűvel szennyezett agrárterületeket 
különböző támogatásban részesítsük. Ez a mostani javaslat egy töredékét oldja meg, 
igazából egy kezdeményezés, első lépés a tekintetben, hogy elinduljunk a parlagfű 
elleni küzdelem útján.  

Nagy tisztelettel kérem a bizottságot, hogy támogassa, hogy ez a Ház elé 
kerüljön, már csak azért is, mert ez talán végre lehetőséget ad arra, hogy másfél-két 
millió ember szenvedéseinek próbáljunk előbb-utóbb véget vetni. Amellett, hogy 
kérem, a bizottság ezt támogassa, azt is kérem, hogy a bizottság beszéljen majd arról 
is, hogy nagyon jó lenne, ha ezt a kormányzati döntést módosítaná a kormány. Tehát 
foglalkozzon vele a bizottság, és kérje meg a parlamentet is akár, hogy ebben hozzon 
határozatot, kérje meg a kormányt, hogy vizsgálja felül az álláspontját, a bizottság 
támogassa azt, hogy végre legyen kormánybiztos, hiszen ez egy tárcákon átívelő 
feladat. Teljesen tisztán látszik, hogy egy tárca ezt nem tudja megoldani. Támogassa a 
bizottság, és kezdeményezze, hogy legyen végre EU-s forrás a parlagfű elleni 
küzdelemre, legyen szorosabb az együttműködés a környező országokkal. Ez nemcsak 
azokkal szemben kötelezettsége a bizottságnak és a Háznak, akik szenvednek a 
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parlagfűtől, hanem mérhető nemzetgazdasági kárt is okoz egyébként a parlagfű. 
Beszélhetünk az agráriumban, a turizmusban, a gyógyszerekkel kapcsolatban, a 
táppénz területén jelentkező károkról. Az agrárium igazából a legnehezebben 
becsülhető tényező, de százmilliárd forint fölé teszik a parlagfű által okozott 
nemzetgazdasági kárt. Ennek figyelembevételével kérem a tisztelt bizottságot, 
támogassa, hogy a javaslatom a Ház elé kerülhessen. Köszönöm szépen, hogy 
meghallgattak. 

Hozzászólások 

ELNÖK: Köszönöm szépen a képviselőtársamnak, hogy bemutatta a 
tárgysorozatba javasolt határozati javaslatot. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy kinek 
van ezzel kapcsolatban kérdése, hozzászólása. (Heringes Anita jelentkezik.) Heringes 
Anita képviselő asszony. 

 
HERINGES ANITA (MSZP): Köszönöm szépen. Azt gondolom, ez a téma is 

azok közé tartozik, amely esetében minimum az, hogy a tárgysorozatba vételt 
támogatja a kormánytöbbség és ezt a parlamentben meg tudjuk tárgyalni. 
Amennyiben nem tennék ezt, akkor én még a mai napon kezdeményezem a Parlagfű 
kerekasztal összehívását, és megpróbáljuk, hátha eredménye lesz. A civilek is ezt 
kérték, hogy próbáljuk összehívni, próbáljuk végre egyszer a Miniszterelnökséget is 
ott meghívottként tekinteni úgy, hogy el is jönnek. Mert az elmúlt időszakban soha 
nem jöttek el, és nem mondták el a véleményüket a kérdésről. Oláh Lajosnak is azt 
tudom mondani, hogy jöjjön el, ha sikerül összehoznunk ezt a kerekasztalt. Nagyon-
nagyon remélem, hogy végre a kerekasztalon megvitatott kérdéseknek utána lesz 
folyománya. Mert sajnos az elmúlt időszakban hiába, hogy a szakma megjelent, és 
elmondta a véleményét, hiába, hogy a minisztériumok egy része megjelent, és 
elmondták a véleményüket, egy parttalan beszélgetés történt ott, amelynek soha nem 
volt folyománya, a szakma véleményét soha nem hallgatta meg a kormány úgy igazán. 
Éppen ezért nagyon remélem, hogy ha most összejön egy ilyen kerekasztalülés, annak 
lesz végeredménye, olyan végeredménye, ahol végre a szakma szavát is meghallgatják. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a képviselőtársaimat, hogy van-e 

további hozzászólás. (Senki sem jelentkezik.) Nem látok jelentkezőt. (Simonka 
György megérkezik.) Ezért átadom a levezetést Bencsik János alelnök úrnak, hogy 
szót tudjak kérni. 

 
(Az ülés vezetését Bencsik János, a bizottság alelnöke veszi át.) 

 
ELNÖK: Sallai elnök úré a szó! 
 
SALLAI R. BENEDEK (LMP), a bizottság elnöke: Köszönöm szépen a szót. 

Csinálhatnánk úgy, mintha ez egy igazi bizottság lenne, és mondhatnánk érveket, 
születhetnének döntések. Ha megengedi, képviselőtársam, most úgy csinálok, mintha 
ez történne.  

Azt gondolom, hogy alapvetően a célokkal teljes mértékben egyet lehet érteni. 
Ennek megfelelően a Lehet Más a Politika frakciója támogatja a tárgysorozatba vételt. 
De el kell mondanom, hogy az eszközökkel nem tudunk maradéktalanul egyetérteni. 
Tehát valószínűleg ennek a tárgysorozatba vételét követően módosító indítvánnyal, 
kiegészítő javaslattal élünk. 
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Esetleg megfontolásra hadd mondjam el mint gyakorló gazdálkodó, hogy a 
parlagfűvel szennyezett területek után uniós terület alapú támogatás nem 
igényelhető. Ilyen jellegű kezdeményezéseknek nyilvánvalóan lehet értelme, 
amennyiben a gazdálkodók saját felelőssége felróható. De amíg a mentesítést 
tárcsázással vagy más talajmechanikai eszközökkel történő munkákkal elvégzi a 
gazdálkodó, de közben a közútfenntartó sehol nem tesz eleget a mentesítési 
kötelezettségének, és ökológiai folyosóként fut végig mindenütt a parlagfűszennyezés 
annak az időszakában, addig nem lehet érdemi hatékonyságot elérni. Jelen 
pillanatban a kormányzat nem tesz eleget sehol a mentesítési kötelezettségének, 
ugyanakkor szankcionálni akarja a gazdálkodókat, ahova a fertőzés beterjed. Először 
a kormány tegyen eleget a saját területein, ahogyan hagyományosan mondjuk, 
mindenki először a saját háza táján sepregessen, és ha a kormányzat megtett mindent 
annak érdekében, akkor jöjjenek azok, akik elszenvedői a fertőzésnek egyébként 
abból adódóan, hogy területet használnak. 

A másik dolog a kormánybiztos. Őszinte tisztelettel vagyok képviselőtársam 
optimizmusa iránt, ha azt gondolja, hogy egy kormánybiztos ezt meg tudja oldani. 
Jelen pillanatban azt látjuk a gyakorlatban, hogy a kormánybiztosi hivatalok 
sóhivatalok, amelyek önmagukban nem jelentenek sajnos kellő garanciát egy-egy 
problémának a megoldására.  

Tehát miután a céllal egyetértünk, azt javasolnánk egy tárgysorozatba vételt 
követő általános vitában, hogy konkrétan kötelező érvényű jogszabállyal valósítsuk 
meg ennek a kezelését. Javasolnám ezt, ha egyébként nem lenne egy hatályos 
kormányhatározat, amely 1230/2012. VII. hó 6-ai számmal a parlagfű elleni rövid és 
középtávú védekezés akciótervéről már megszületett. De nem tesz eleget a kormány a 
saját kormányhatározatának. Tehát az, hogy mi lesz a megfelelő eszköz és módszer a 
képviselőtársam által javasolt célok megoldására, még számomra sem teljesen 
világos, mert ha jogszabály van rá, akkor nem csinálja meg a kormány, a 
kormánybiztosoknak nagyjából tudjuk a hatékonyságát, ugyanakkor a 
területhasználókat picit védeném azért, mert a kormány folyamatosan nem tesz eleget 
a saját kötelezettségeinek.  

Ennek megfelelően, mint elmondottam volt, a tárgysorozatba vételt 
támogatjuk hangsúlyozva a Földművelésügyi Minisztérium fokozott és általános 
felelősségét, azt, hogy elszabotál minden ilyen irányú munkát, ellopja az erre szánt 
pénzeket, és gyakorlatilag teljesen elfogadhatatlan állapotot teremt e területen, ezt 
folyamatosan hangsúlyoznom kell a téma tárgyalása során. A frakciónk támogatja a 
tárgysorozatba vételt, és kérem, hogy majd esetleges javaslatainkat megfontolni 
szíveskedjen, ha a tárgysorozatba vétel megvalósul. Köszönöm szépen a szót. 

 
ELNÖK: Visszaadom az elnöki feladatokat Sallai úr számára. 
 

(Az ülés vezetését Sallai R. Benedek, a bizottság elnöke veszi át.) 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Annyit szeretnék bejelenteni a jegyzőkönyvnek, 

hogy Dankó Béla képviselőtársunk jelezte távollétét, és Bencsik János alelnök urat 
hatalmazta meg helyettesítéssel. Ennyit változott jelenleg az állapot. 

Kérdezem képviselőtársaimat, hogy a parlagfű-mentesítéssel kapcsolatos 
határozati javaslattal kapcsolatban van-e még kérdés vagy hozzászólás. (Bartos 
Mónika jelentkezik.) Bartos Mónika képviselő asszony. 
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BARTOS MÓNIKA (Fidesz): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Azokat a 
célokat, amelyeket a képviselőtársaim megfogalmaztak, én is fontosnak tartom, mint 
a Parlagfű kerekasztal korábbi társelnöke. Köszönöm én is a kerekasztal munkáját.  

Úgy tudom, hogy jogszabály, EU-rendelet és FM rendelet foglalkozik azzal, 
amit képviselőtársunk elénk hozott most. Tehát azzal, hogy milyen kritériumok 
alapján lehet támogatást biztosítani a mezőgazdászoknak, milyen kultúrállapotban 
kell tartani ezeket a területeket. Úgy látom, van erre jogszabály, de lehet, hogy a 
megvalósítás nem egészen sikeres. Tehát azt jó gondolatnak tartom, amit 
képviselőtársam javasolt, hogy a kerekasztal foglalkozzon azzal, hogy a 
megvalósításnak milyen nehézségei vannak. Úgy látom korábbi munkám alapján is, 
amit a kerekasztalban végeztünk akkori társelnök kollégámmal és a kerekasztal 
szakértőivel, civilekkel is, hogy van egy közös akarat, és az FM részéről is látom ezt a 
közös akaratot. Az igaz, hogy ez egy óriási probléma, amit meg kell oldanunk. Úgy 
látom, hogy az elmúlt években történt előrelépés. De még nem tartunk a folyamat 
végén, és ezt a munkát kell folytatnunk. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy van-e még 

kérdés, hozzászólás. (Senki sem jelentkezik.) Amennyiben nincs, megadom a szót dr. 
Oláh Lajos képviselőtársunknak. 

Dr. Oláh Lajos reflexiói 

DR. OLÁH LAJOS (független) előterjesztő: Köszönöm szépen. Az a rossz 
hírem, hogy nincs előrelépés az elmúlt években. A pollenkoncentráció és minden 
egyéb ezt mutatja. Tehát fontos, hogy a tények talajáról közelítsük meg ezt a 
történetet. Egyetlenegy dolog befolyásolja: az időjárás. A hozzáadott kormányzati 
tevékenység nem befolyásolja a parlagfű pollenkoncentrációját, mert nincs olyan. 
Nem lehet 46 millióból ilyen tevékenységet kifejteni. Arra vonatkozó jogszabály nincs, 
tehát ha a fideszes képviselők meg akarják szavazni, nyugodtan megszavazhatják, 
mert olyan típusú jogszabály nincs, amely azt mondja, hogy parlagfűvel szennyezett 
területre ne legyen EU-s támogatás. Tehát ezt nyugodtan fel lehet tenni, erről lehet 
beszélni.  

Az elmúlt hat évben közel kétszáz írásbeli kérdésem volt parlagfű témájában, 
elég sokat foglalkoztam az üggyel, azt tudom mondani, hogy ha azt szeretnénk, hogy 
ne legyen előrelépés, akkor a Parlagfű kerekasztal tárgyaljon róla. Nagyon szomorú, 
hogy ott van minden civil, elmondja a véleményét, de utána senki nem foglalkozik 
vele, hogy a kerekasztal mit akar mondani. Ez a határozati javaslat egyébként élvezi a 
civil szervezetek támogatását. Tehát azt tudom mondani, hogy foglalkoznunk kell 
vele, már csak azért is, mert lehetőséget teremtene arra, ahogy elnök úr is mondta, 
hogy vitatkozzunk róla. Lehet, hogy nem ez a legjobb megoldás, de végre beszéljünk 
már a parlagfűről! Másfél-két millió embert érint, és ehhez képest, ismétlem, 46 
millió forint áll rendelkezésre. Ez nagyjából a felcsúti stadionban négy széknek az ára. 
Ehhez képest kell mérni, pedig másfél-két millió embert érint ez a történet. Nagyon 
örülnék, ha ezzel a témával az ombudsmani hivatal is fokozatosan nyomás alatt 
tartaná a kormányt, a parlamenti pártokat és mindenkit, akit kell, hogy legyen 
előrelépés. Még egyszer mondom, ami fontos lenne most a közeljövőben, hogy 
kezdeményezze a bizottság annak a döntésnek a módosítását, amit a kormány hozott 
az európai uniós szakbizottságában, miszerint a parlagfű ne legyen irtandó 
gyomnövény. Ezt kérem képviselőtársaimtól, hogy ebben menjünk előre, mert közös 
érdek. Köszönöm szépen a szót, elnök úr, és elnézést, hogy ilyen hosszú voltam. 
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Határozathozatal 

ELNÖK: Én is köszönöm szépen a határozati javaslatot. Kérdezem a bizottság 
tagjait, hogy van-e még kérdés vagy további reakció. (Senki sem jelentkezik.)  

Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel, a bizottság szavazni fog a parlagfű 
visszaszorításához szükséges intézkedésről szóló határozati javaslat tárgysorozatba 
vételéről, amelyet H/11993. számon ismerhettünk meg. Kérem, hogy aki támogatja a 
tárgysorozatba vételt, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Három igen szavazat. Ki az, 
aki nem támogatja? (Senki sem jelentkezik.) Megállapítom, hogy nincs ilyen. Ki az, 
aki tartózkodott? (Szavazás.) Hat tartózkodással a bizottság nem vette 
tárgysorozatba. Köszönjük szépen ez irányú törekvéseit és a kitartását. (Dr. Oláh 
Lajos: Köszönöm szépen. - Bartos Mónika jelentkezik.) Bartos Mónika képviselő 
asszony kért szót. 

 
BARTOS MÓNIKA (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Az a gondolat 

fogalmazódott meg bennem, hogy néhány évvel ezelőtt volt a Fenntartható fejlődés 
bizottságának, valamint a Mezőgazdasági és az Egészségügyi bizottságnak egy 
együttes ülése parlagfű témában. Úgy tudom, hogy az Egészségügyi bizottságból és a 
Mezőgazdasági bizottságból is vannak tagjai a Parlagfű kerekasztalnak. Tehát ezeket a 
témákat hangsúlyozva én is tartom, hogy beszéljünk róla, és esetleg egy együttes ülést 
meggondolhatunk valamikor, akár a Parlagfű kerekasztal javaslatait követően, és 
akkor lenne mód erről szakértőkkel beszélgetni. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen a javaslatot. Azt gondolom, hogy e 

kezdeményezésnek nem lesz semmi akadálya. Ígérem, hogy a kormánypárti többség 
szakmai kabinetjének titkárával felveszem ez ügyben a kapcsolatot, hogy lehet-e 
szavazatképesen összehozni ilyen együttes ülést. Alapvetően tájékoztatom a 
képviselőtársaimat, hogy az együttes ülésekre irányuló kezdeményezések általában a 
szavazatképesség biztosításának okán szoktak elmaradni. Tehát ha van képviselői 
aktivitás e téren, minden további nélkül meglesz ennek a lehetősége. Köszönöm 
szépen a javaslatot. Lépjünk ebben, hogy e javaslatnak legyen is konkrét előrelépése. 

Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. 
évi XI. törvénynek a biológiai szúnyogirtás kiterjesztéséhez 
szükséges módosításáról szóló T/11326. számú törvényjavaslat 
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

A következő negyedik napirendi pont az utolsó tárgysorozatba vétel. Ez az 
egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvénynek a 
biológiai szúnyogirtás kiterjesztéséhez szükséges módosításáról szóló törvényjavaslat, 
amely a T/11326. számon érhető el a parlament informatikai hálózatában. Dr. Szél 
Bernadett és jómagam önálló képviselői indítványaként van a bizottság előtt. 
Döntenünk kell a tárgysorozatba vételről. A napirendi pont tárgyalására Bencsik 
János alelnök úrnak adnám át a levezetést. 

 
(Az ülés vezetését Bencsik János, a bizottság alelnöke veszi át.) 

 
ELNÖK: Sallai úré a szó! 

Sallai R. Benedek szóbeli kiegészítése 

SALLAI R. BENEDEK (LMP), a bizottság elnöke, előterjesztő: Köszönöm 
szépen a szót, elnök úr. Gyakorlatilag mind a szakmai aktualitása, mind a politikai 
aktualitása mintha kicsit csökkent volna, de sajnos mégsem így van, ugyanis évek óta 
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nem történik semmilyen érdemi előrelépés az ügyben, hogy Magyarország 
változtasson azon a szemléleten, amely a szúnyogirtással kapcsolatos feladatokat 
előírná. Tudom, hogy ez most nem tűnik egy kiemelkedő jelentőségű dolognak, de 
tájékoztatni szeretném a bizottság tagjait, hogy a most használt szúnyogirtó szerek 
mindegyikéről már nagyjából bizonyított tény, hogy az embereknél 
egészségkárosodást okozhatnak, illetve sorra derül ki, egyre több bizonyíték van erre. 
Az EU-ban 2010 januárja óta nem engedélyezett a vegyszeres kullancsirtás sem, és mi 
ennek a hagyományait folytatjuk, sajnos nem lehetetlen, hogy Magyarország 
állampolgárai egészségének kockáztatásával. Tudniuk kell, hogy ezek a vegyszerek 
nem szelektívek. Tehát Magyarország Alaptörvényében rögzített feltételek a Kárpát-
medence biológiai sokféleségének megóvására nem tudnak megvalósulni ezen szerek 
alkalmazásával. Ezért nagyon fontos lenne, hogy ettől eltérjünk. Nyilvánvalóan 
miután teljes táplálékláncokról van szó, itt nemcsak az alacsonyrendű állatokról 
beszélünk, hanem a magasabb rendűekről is, például tudományos tény, hogy a 
gerinctelen fajok visszaszorulása az oka, mondjuk, a fecskék eltűnésének és kritikus 
megfogyatkozásának. A légi permetezés esetén a kiszórt méregfelhő fentről lefelé 
haladva nagyjából csak a levegőben, tehát repülő rovarokra hat, közvetlenül a levelek 
fonákján lévőkre nem. Tehát kisebb a hatékonysága úgy, hogy közben egy halom más, 
levegőben lévő rovart el tud pusztítani.  

Érdekes számadat, amit kutatás támasztott alá, hogy az elhullott rovarok 
között a célcsoportot jelentő szúnyogok aránya egytized százalékot tesz ki az 
összeshez képest. Ez azt jelenti, hogy 99,9 százalékban teljesen más, az emberek és 
életminőségük szempontjából kevésbé jelentős rovarokat pusztít el. Ezek között 
vannak a méhek is, amelyeknek az ökológiai funkciói, illetve ökoszisztéma-
szolgáltatási tevékenysége mind közismert, nagyon-nagyon magas, és egyre több 
olyan konkrét bejelentés érkezett méhészek részéről, amelyek ezt támasztják alá. 
Nyilvánvalóan e rovarölő szerek megjelenése a vízbázisunkban folyamatosan 
biztosított. 

Azt gondolom, hogy időszerű lenne megvitatnunk ezt, miután minden 
tudományos bizonyíték, a Magyar Tudományos Akadémia ez irányú publikációi is 
megerősítik azt, hogy szükséges lenne ezzel kapcsolatos szemléletváltozás. Ezért a 
képviselőtársammal benyújtott törvényjavaslat megvitatásával és tárgysorozatba 
vételével itt lenne mindenféle politikai aktualitás. Szeretném elmondani, hogy 
gyakorlatilag éves jelleggel az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 
központosítottan hajt végre ilyen jellegű védekezéseket körülbelül másfél milliárd 
forint/éves költséggel, ugyanakkor a témának semmilyen törvényi szintű 
szabályozása jelen pillanatban nem áll rendelkezésre. Kérem, nézzék el nekem, hogy 
politikailag nem tűnik ez forró témának, ugyanakkor meggyőződésem szerint, 
amennyiben a bizottság tagjai Magyarország állampolgárainak alapvető jogát az 
egészséges környezethez fenn akarják tartani, ilyen jellegű intézkedésekkel lehet 
érdemben hozzájárulni, sok ilyen apró intézkedéssel lehet hozzájárulni ezen alapjog 
biztosításához. Ennek megfelelően hajlok arra, hogy kormánypárti képviselőtársaim 
javító szándékú módosításait akár befogadjam vagy megvitassuk azokat. Ezért lenne 
szükséges a tárgysorozatba vétel. Ehhez kérem támogatásukat. Köszönöm szépen a 
szót, elnök úr. 

 
ELNÖK: Az elnöki feladatokat visszaadom Sallai úr számára. 
 

(Az ülés vezetését Sallai R. Benedek, a bizottság elnöke veszi át.) 
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Hozzászólások 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Megnyitom a tárgysorozatba vétel vitáját. 
Heringes Anita képviselő asszony. 

 
HERINGES ANITA (MSZP): Nagyon szépen köszönöm. Azt gondolom, jó, 

hogy most kezdünk el beszélni erről a témáról, mert igaz, hogy most ennek a 
szezonnak lassan vége van, de mire jön a következő, addig hátha valami történik, 
hátha addig meg tudjuk vitatni, és tudunk döntést hozni, mert azt gondolom, hogy 
sok ember életét megkeserítő problémáról szól. Éppen ezért az MSZP frakció részéről 
azt tudom mondani, hogy támogatjuk a tárgysorozatba vételt. 

Elnézést szeretnék kérni azért, hogy el kell mennem, a Gazdasági bizottságban 
előterjesztő vagyok. Sajnos egyszerre két helyen nem tudok lenni, de támogatjuk. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Eddigi munkáját is köszönöm. További jó munkát kívánok! (Heringes 

Anita távozik.) Folytatjuk a napirendi pont tárgyalását. Kepli Lajos képviselő úr! 
 
KEPLI LAJOS (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Azért kértem szót, mert 

nálunk, a Balatonnál minden évben fokozott problémát jelent a szúnyogok irtása, 
nemcsak a biológiai, hanem a kémiai gyérítés is, illetve ha nem érkezik időben, és 
nem kifejezetten a szúnyoglárvákra ható biológiai gyérítésről van szó, akkor 
későbbiekben már csak a kémiai permetezés jöhet csak szóba, amely valóban nem 
szelektív, és sok más rovarfajra is igen káros hatással van. Sokszor az a probléma, 
hogy a források a biológiai gyérítésre nem érkeznek meg időben, és ezért a 
későbbiekben, amikor nem lárvaállapotúak ezek a szúnyogok, nem lehet használni. 
Úgyhogy mindenképpen támogatandónak tartom, hogy a parlament elé kerüljön egy 
ilyen javaslat, és természetesen csak olyan gyérítő vegyszereket lehessen felhasználni, 
amely sem az emberre, sem pedig a biológiai sokféleségre nem jelent különösebb 
veszélyt. Ez nyilván megoldható, csak szándék, illetve valamennyire anyagi források 
kérdése, de mindenképpen érdemes arra, hogy a plenáris ülésen is beszéljünk róla. 
Köszönöm. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, hogy további képviselői hozzászólás, 
javaslat van-e. (Senki sem jelentkezik.) Megállapítom, hogy nincs ilyen.  

Talán megengednek annyit, hogy előterjesztőként megköszönjem a támogató 
hozzászólásokat. Kérem, hogy erről szavazzunk. Kérem a bizottság tagjait, hogy aki 
támogatja az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. 
törvénynek a biológiai szúnyogirtás kiterjesztéséhez szükséges módosításáról szóló 
T/11326. számú törvényjavaslat tárgysorozatba vételét, az kézfeltartással jelezze! 
(Szavazás.) Két igen szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Senki sem jelentkezik.) 
Nincs ilyen. Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) Megállapítom, hogy 6 tartózkodással 
nem került tárgysorozatba vételre. Köszönöm szépen a szavazást. 

Tájékoztató a szabadkereskedelmi megállapodások - különös 
tekintettel a CETA és a TTIP - Magyarországot és az Európai Uniót 
érintő várható pozitív és negatív hatásairól 

Ezzel áttérünk a kiemelt aktualitású és jelentőségű bizottsági témára a mai 
napon, az 5. és 6. napirendi pont megtárgyalására, az Európai Unió és tagállamai, 
másrészről Kanada között az átfogó gazdasági, kereskedelmi megállapodás, angolból 
jövő mozaikszóval a CETA, aláírásával kapcsolatos álláspontról szóló határozati 
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javaslat részletes vitájára. A H/12180. számon a parlament informatikai hálózatában 
elérhető javaslatot a házszabály 44. és 45. §-a alapján tárgyalnánk meg, de mielőtt a 
részletes vitára sort kerítünk, kértük, hogy legyen tájékoztatás ennek az Európai 
Uniót és hazánkat érintő pozitív és negatív hatásairól. Erre a tájékoztatásra kértünk 
fel témában illetékes és kompetens szakembereket és szerveket. Elsőként is 
köszöntöm a Külgazdasági és Külügyminisztérium képviseletében dr. Szabó László 
államtitkár urat és munkatársait, Kovács Ádám Zoltán helyettes államtitkár urat és 
Lédig Zoltán főosztályvezető urat. Szintén hasonló és megkülönböztetett tisztelettel 
köszöntöm dr. Szabó Marcelt, az alapvető jogok biztosának a jövő nemzedékek 
érdekeinek védelmét ellátó helyettesét. Kérem, hogy foglaljon helyet körünkben. 
Illetve dr. Farkas Istvánt, a Magyar Természetvédők Szövetségének ügyvezető elnökét 
annak a szervezetnek a képviseletében, aki több mint száz civil szervezet aláírását 
terjesztette elénk.  

Egyben tájékoztatni szeretném a bizottság tagjait, hogy az asztalra 
elhelyeztünk munkatársainkkal néhány anyagot minden bizottsági tagnak. Elsőként is 
volt egy általános levél, amelyet Schmidt Hajnalka a Greenpeace Magyarország 
képviseletében, Roszík Péter a Magyar Biokultúra Egyesület képviseletében, szintén 
Farkas István, a Magyar Természetvédők Szövetségének képviseletében, Kelemen 
András a Magyarországért Egyesület képviseletében és Újszászi Györgyi a Védegylet 
képviseletében juttatott el bizottságunkhoz. Kérem, hogy a mérlegelésük során majd 
ennek a tartalmát is szíveskedjenek mérlegelni. Illetve a Magyar Természetvédők 
Szövetségétől kaptunk egy részletes háttéranyagot, amely stílusosan Szabó Marcel 
idézettel kezdődik, és ennek a háttéranyagnak a tanulmányozása is segítheti a 
döntésünket, illetve a European Public Health Alliance, EPHA nevezetű szervezet 
főtitkára küldött még egy kiegészítő anyagot ehhez. Szintén kitettük az asztalra, 
kérem, hogy ezeket is mérlegeljék a vita során, illetve a beszélgetés során az első 
részben. Ötödik napirendi pontként a tájékoztatások között elsőként megadom a szót 
Külgazdasági és Külügyminisztérium munkatársainak, hogy véleményükkel segítsék a 
bizottságunk munkáját.  

Dr. Szabó László tájékoztatója 

DR. SZABÓ LÁSZLÓ államtitkár (Külgazdasági és Külügyminisztérium): 
Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Nagyon röviden adnék egy 
összefoglalót arról, hogyan állunk a dolgok mai állása szerint.  

A CETA egy közel ötéves tárgyalási folyamat eredménye, amely most már 
szinte végleges formátumban érhető el, és elég sok a pozitív hangulat, vibráció az 
egész Európai Unióban és Kanadában ezáltal. Szeptember végén részt vettem 
Pozsonyban a Külügyek Tanácsán, ahol egy elég komoly egyeztetés történt CETA- és 
TTIP-ügyben is. Ez alapján látszik, hogy az európai uniós tagországok túlnyomó része 
nagyon pozitívan áll ehhez a CETA-egyezményhez. Érdekes módon a TTIP egy jóval 
negatívabb konnotációban fordult elő. Tehát mindenkit kérek, hogy véletlenül se 
keverje össze a kettőt. A TTIP-ről nagyon-nagyon komoly negatív vélemények vannak 
ebben a stádiumban. Sigmar Gabriel német gazdasági miniszter még azt is mondta, 
hogy egy jó CETA-megállapodás egy rossz TTIP ellen fogja védeni az Európai Uniót. 
Nagyon sokan a TTIP-tárgyalások elhalasztását kérték, illetve azt, hogy várjuk meg, 
amíg az Obama-adminisztráció befejezi működését, és majd az új amerikai 
adminisztrációval kellene elkezdeni a tárgyalásokat. Ennyit a TTIP-ről. 

A CETA-ról annyit, hogy talán az eddigi legambiciózusabb szabadkereskedelmi 
megállapodása lehet az EU-nak, ha jóváhagyjuk. Természetesen fontos azt látni, hogy 
akár egyetlen EU-s tagország is megakadályozhatja a CETA érvénybe lépését. Éppen 
ezért nagyon fontos, hogy gondosan nézzük át és értsük meg a tartalmát. 
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Véleményünk szerint, summásan összefoglalva, a jelenlegi kanadai–magyar 
bilaterális megállapodásnál sokkal előnyösebb, sokkal kedvezőbb feltételeket 
teremthet Magyarország számára a CETA. Természetesen a tárgyalásaink során végig 
azt tartottuk szem előtt, hogy a magyar embereknek, a magyar gazdaságnak egy 
előnyös szerződés jöhessen létre. Úgy érezzük, hogy a szerződés közel végső formája, 
amivel most rendelkezünk, igenis egy előremutató szabadkereskedelmi megállapodás 
lesz. Engedjék meg, hogy Freeland miniszter asszonyt idézzem, aki a kanadai 
fejlesztési miniszter, és részt vett Pozsonyban a tárgyaláson. Azt mondta, hogy ha az 
EU ezt a szabadkereskedelmi megállapodást nem tudja aláírni, akkor semmilyen 
szabadkereskedelmi megállapodást nem fog tudni aláírni a jövőben. Ugyanis a 
kanadai fél teljesen egyértelműen minden egyes felvetésre, megjegyzésre pozitívan, 
nyitottan és flexibilisen válaszolt. Úgy érezzük, hogy mindaz a felvetett aggodalom, 
amely egyébként valószínűleg a mai nap is fel fog merülni, megtárgyalásra került, és 
úgy érezzük, hogy megnyugtató formába tettük a megállapodást.  

Azt is érdemes még látni, hogy a jelenlegi állapotban az, hogy aláírjuk a 
szerződést és az ideiglenes alkalmazását, még nem kötő hatályú az Európai Unió 
számára. Az ideiglenes alkalmazás természetesen elindul, viszont a végső 
nemzetállami parlamenti ratifikációja még hátra van. Még lesz alkalom arra, hogy 
végleges formában, teljesen részletes, alapos átvizsgáláson még egyszer átmenjen ez a 
megállapodás, és természetesen a parlament elé is fog kerülni majd ez a 
megállapodás, mielőtt a magyar kormány végleg ezt ratifikálná. Ez feltehetőleg még 
egyébként éveket fog igénybe venni. Viszont ha nem írjuk alá, az nem csupán 
Magyarország számára, hanem az Európai Unió gazdasági egészsége számára is egy 
nagyon negatív eredményt jelentene. Gyakorlatilag az európai gazdaságpolitika 
szavahihetősége is megkérdőjeleződik. Valóban nehéz olyan partnert találni a 
világgazdaságban, aki Kanadánál pozitívabban, nyitottabban közeledne az Európai 
Unióhoz. Tehát borzasztó fontos látni, hogy ennél jobb partnerünk valószínűleg nem 
lesz a világgazdaságban, mert ők tényleg nagyon nyitottak voltak minden 
felvetésünkre. 

Szeptember 23-án a Külügyi Tanács ülésén gyakorlatilag négy ország vetett 
még fel fenntartásokat a megállapodással kapcsolatban. Ausztria, Belgium, Szlovénia 
és Magyarország. A magyar felvetés azzal volt kapcsolatos, hogy amíg a magyar 
parlament nem hatalmazza fel a tárgyaló feleket, hogy pozitívan vagy negatívan 
viszonyuljunk az aláíráshoz, illetve az ideiglenes alkalmazáshoz, addig nem tudjuk a 
voksunkat letenni. Erre remélhetőleg még október 18-a előtt sor kerül a magyar 
parlamentben. Október 18-a azért borzasztóan fontos időpont, mert akkor lesz egy 
olyan ülése Külügyek Tanácsának, ahol a végső döntésnek meg kell születnie ahhoz, 
hogy aztán majd a Kanada–EU csúcs létrejöjjön és ott az aláírások megtörténjenek. 

Ezen kívül elhivatottságunkat fejeztük ki annak irányában, hogy egy közös 
nyilatkozat formájában az EU a különböző CETA-val kapcsolatos aggodalmakat 
adresszálja. De egyértelmű volt a megállapítás minden ország számára, hogy ez nem 
egy újraszövegezése, újramagyarázata lenne a CETA-nak, hanem a lényeges elemek 
kiemelése, pontosan azért, hogy a nemzeti parlamentek, illetve a közvélemény 
tisztában legyen a tartalmával, ugyanis rengeteg mítosz, rengeteg félreértés, rengeteg 
pletyka kering a levegőben a CETA-val kapcsolatban. Ezeknek a túlnyomó része, úgy 
érzem, nyugodtan mondhatjuk, kezelve van a szövegben. Tehát szerintünk ez 
aggodalomra nem ad okot. 

Summásan összefoglalva: szerintünk ez egy jó megállapodás. Szerintünk a 
magyar parlamentnek jóvá kellene hagyni most a továbblépés irányát, és lesz még rá 
alkalom, hogy abszolút részletesen, betűről betűre minden egyes kérdést alaposan 
újratárgyalva a parlament majd végső jóváhagyást adjon. Lehet, hogy évek múlva fog 
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megtörténni ez a jóváhagyás, de ahhoz, hogy most továbblépjünk, és hogy a 
kredibilitását egyrészt Magyarország, másrészt az EU ne veszítse el, szerintünk 
nagyon fontos, hogy pozitívan döntsünk ebben a témában. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen a felvezetését. Hadd kérdezzem meg az államtitkár 

urat, hogy volt tervben az, hogy helyettes államtitkár úr vagy főosztályvezető úr 
kiegészíti, vagy ez tekinthető most a tájékoztatásnak.  

 
DR. SZABÓ LÁSZLÓ államtitkár (Külgazdasági és Külügyminisztérium): Úgy 

érzem, most az lenne praktikus, ha akkor adnám át a szót, ha majd olyan specifikus 
kérdés lesz, amit én esetleg nem ismerek. 

 
ELNÖK: Rendben, köszönöm szépen. Akkor mennénk tovább. Megkérem dr. 

Szabó Marcelt, a jövő nemzedékek képviseletét ellátó biztost, hogy szintén ossza meg 
velünk gondolatait és segítse a bizottsági munkánkat. 

Dr. Szabó Marcel tájékoztatója 

DR. SZABÓ MARCEL, az alapvető jogok biztosának a jövő nemzedékek 
érdekeinek védelmét ellátó helyettese: Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Nagyon röviden, 
csak megjegyzés jelleggel szeretnék utalni arra, hogy az ombudsmani hivatalunk 
foglalkozott a különböző szabadkereskedelmi jellegű megállapodásokkal, amelyeket 
az Európai Unió kötött. Azt az általános megjegyzést hadd tegyük, hogy nem a 
nemzetközi kereskedelem volumenének további fejlődése véleményünk szerint az út a 
jövőben, hanem a helyi kereskedelemnek, a helyi kapcsolatoknak, a lerövidített 
szállítási útvonalaknak a megvalósítása, mert még tovább terheljük a környezetünket, 
még nehezebb feltételeket teremtünk a gyermekeink, unokáink számára. Tehát van 
egy alapvető koncepcionális ellentétünk is a dolog kapcsán, de ezt úgyis tetszenek 
ismerni, tisztelt hölgyeim és uraim. Úgyhogy erre nagyon röviden utalnék csak. 

Amit jelen helyzetben fontosabbnak látok megindokolni, az az, hogy úgy 
gondolom, jelenleg van az a helyzet, amelyben Magyarországnak az utolsó esélye van 
valamilyen módon belekapcsolódni abba a folyamatba, amellyel egy más típusú 
megállapodás köthető. Azt gondolom, hogy az aláírás az a pont, vagy az aláírást 
megelőző lépések az a pont, ahol Magyarországnak esélye van még lépéseket tenni, 
hiszen gyakorlatilag az ideiglenes hatálybalépés a nemzeti ratifikációt teszi 
tulajdonképpen feleslegessé. Tehát szimbolikussá teszi a ratifikációs jogkörünket, ha 
a nélkül is alkalmazzák az egyezményt. Azt gondolom, nem olyan nehéz ezzel a tétellel 
egyetérteni. 

A másik, hogy nyilvánvalóan, ahogyan azt egyébként államtitkár úr is mondta, 
a CETA modellként szolgál a NAFTA részére. Tehát igazából felerősödtek azok a 
hangok, amelyek szerint esetleg nem szükséges az Európai Uniónak és az Egyesült 
Államoknak szabadkereskedelmi megállapodást kötni egyáltalán. Ha megkötésre 
kerül a kanadai–európai szabadkereskedelmi megállapodás, az továbbgörgeti az 
egyébként most függőben vagy egyre inkább kétségekkel övezett módon fennálló 
amerikai–európai szabadkereskedelmi megállapodást. Muníciót adunk valamihez, 
amit még kevésbé szeretnénk, mint a CETA-t. Az aláírással kapcsolatosan rögtön 
mondanám a két fő gondolatomat: egyértelműen és tízszeresen aláhúzom, hogy teljes 
mértékig ellenezzük magának a megállapodásnak a megkötését. De ezen túlmenően 
Magyarországnak olyan lépésekre van lehetősége, amelyek teljes egészében 
eurokonformak, és amelyek lényegesen jobbá tehetik a kanadai–európai 
szabadkereskedelmi megállapodást. 
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Tisztelt hölgyeim és uraim, az ombudsmani hivatalos munkám mellett tíz éve 
az európai jogi tanszék vezetője vagyok, és minden évben tanítjuk a gyerekeknek, 
hogy a nemzetközi szerződések ex ante vizsgálata az európai bíróságnak az egyik 
reguláris, rendes eljárása. Tehát amikor valamelyik szerződéses partner úgy gondolja, 
hogy van egy olyan kérdés, amelynek a kapcsán bizonytalanságot érez, akkor az 
európai bírósághoz fordulhat, ami nem egy peres eljárás, hanem egy tanácsadó 
véleményes eljárás. Ebben az európai bíróság véleményét kikérheti arról, hogy egy 
bizonyos rendelkezése egy tervezett nemzetközi szerződésnek összhangban áll-e az 
európai uniós jogrenddel vagy sem. Ebben semmilyen Unió-ellenes dolog nincs, ez 
egy tanácsadó véleményes eljárás, amelyben csak megkérdezi a tagállam, a Tanács, a 
Parlament, tehát valamelyik uniós szerv, hogy egy tervezett nemzetközi szerződés 
rendelkezése összhangban áll-e az uniós jogrenddel vagy sem. Mi azt gondoljuk, hogy 
a jelenlegi vitarendezési mechanizmus, amely az európai–kanadai egyezményben 
belefoglaltatik, nincs összhangban az európai uniós joggal.  

Bizonyára figyelték a tisztelt képviselő hölgyek és urak, hogy az európai bíróság 
nagyon érzékenyen őrködött a felett, hogy az uniós jogot más bírói fórum ne 
értelmezhesse. Ezt még a strasbourgi emberi jogi bíróságnak sem tette lehetővé, ezért 
hiúsult meg gyakorlatilag az Európai Unió csatlakozása de facto a strasbourgi emberi 
jogi egyezményhez. Tehát azt gondolom, hogy egy olyan bírói fórumnak a 
létrehozatala, amelynek alapvetően részben az uniós jogrend megítélése is feladata 
lenne, az európai uniós bíróság előtt nem menne át a szűrőn. Egyelőre azonban nincs 
olyan potenciális beadványozó fél, tehát tagállam, az Európai Parlament, Tanács vagy 
Bizottság, amely ezt megkérdezné tőle. De ha ezt a kérdést valamelyik tagállam 
megkérdezné, akkor egész biztos vagyok benne, hogy az európai bíróság szűrőjén ez 
nem menne át azon elvek alapján, ahogy a strasbourgi emberi jogi bírósággal 
kapcsolatos kérdésben döntést hozott. Ebben az esetben sem menne át az európai 
bíróság szűrőjén az, hogy a választott bírói panel európai jogot értelmezhessen. 

Szeretném jelezni, hogy az alapvető és legfontosabb problémánk ennek a 
választott bírói testületnek a működésével van. Nem külső befolyástól mentes, nem 
közszolgálatban dolgozó, nem közpénzzel alkalmazott egyének döntenek valamely 
nagy befektető és adott esetben hazánk közötti viszonylatban felmerült ügyben, 
hanem egy olyan testület, amelynek tagjai, ha az Amerikai Egyesült Államok területén 
működő szabadkereskedelmi választott bíróság működéséhez hasonlítjuk, olyan 
személyek, akik az egyik ügyben bírák, a másik ügyben ügyvédként járnak el, és a 
szokásos bírói függetlenség egyetlen elemét sem gyakorolják, és a legfinomabb 
jogelméleti fogalmazásban is befektetőbarátnak minősülnek. Ez nagyon konkrét 
veszélyeket jelenthet Magyarországnak. Az egészségügyi, a munkaerő alkalmazásával 
kapcsolatos és a környezetvédelmi előírásokat rendre az a fajta jogi megközelítés 
felülírhatja, amire csak nagyon röviden mondanék két példát. Ez a NAFTA keretei 
között felmerülő vitarendezésben merült fel. Kanada meg kívánta tiltani azt, hogy 
toxikus vegyi hulladékokat exportálni lehessen a területéről, amellyel nyilván a 
környezet jobb létéhez járult volna hozzá a világban. Azonban egy amerikai cég ezt 
megtámadta kereskedelemi veszteségére hivatkozva, minekután ő pont ilyen toxikus 
hulladékot dolgozott fel, és meg is nyerte a pert. Szintén kanadai történet, hogy egy 
benzin-adalékanyagot, egy ólommal sújtott adalékanyagot váltott volna fel egy 
ólommentessel, annak cseréjére vonatkozó kanadai előírást megtámadta egy amerikai 
cég, amely pont ezt az adalékanyagot forgalmazta és ezáltal üzlettől esett el. A 
választott bíróság ezt szintén megítélte. Tehát alapvetően az egészségügyi, a 
környezeti és a munkaerő alkalmazására vonatkozó előírásokat egy másfajta 
környezet alááshatja.  
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Szeretném említeni, hogy a kanadai–európai szabadkereskedelmi 
megállapodással nemcsak a kanadai piacot kapjuk meg, hanem legalábbis részben a 
NAFTA piacát. Minden olyan termék vonatkozásában, amelyet Kanada nagyon 
olcsón, nyilván a NAFTA keretei között, beszerez ebből a térségből, és valamilyen 
módon feldolgoz, tehát van saját hozzáadott értéke, azt utána kanadai termékként 
forgalmazhatja a kanadai–európai szabadkereskedelmi megállapodás keretei között. 
Tehát nemcsak a kanadai piacot kapjuk meg, hanem ennél egy bővebb piacot. Azt 
gondolom, ez is jelentős kockázatokkal jár. 

A GMO-mentesség kérdését meghagynám Farkas István kollégámnak annak a 
megelőlegezésével, hogy az általa mondottak tartalmát ismerem, és azokkal 
maximálisan egyetértek. Egyetlenegy dolgot szeretnék mondani. Ha most nincs is 
esetleg konkrétan olyan rendelkezése, amely egyértelműen bizonyíthatóan a GMO 
irányába mozgatja a dolgokat, van egy olyan teleologikus célja az egyezménynek, 
amely egyértelműen kimondatik. Tehát hogy a szerződés szövegét idézzem: a 
biológiai, biotechnológiai termékekre vonatkozó nemzeti szabályozások által a 
kereskedelemre gyakorolt negatív hatásokat minimalizálni kell. Ez a szerződés egyik 
célja. A szerződés egy rezsimet, egy együttműködési rezsimet teremt, ahogy az 
államtitkár úr is mondta, egy ambiciózus valamiről van szó, amely egy folyamatot 
irányoz elő, és a folyamat eredményeképpen ennek a teleologikus célnak a 
megvalósításán kíván majd dolgozni Kanada.  

Ennek összefüggésében azt is fontosnak tartom, hogy hazánk olyan 
fenntartásokat fogalmazzon meg, mert a nyilatkozat, amelyet az államtitkár úr 
említett, nem jogi dokumentum, de a magyar államnak joga van olyan jogi 
dokumentumot csatolni a megállapodás szövegéhez, amelynek az a lényege, hogy 
Magyarország mit hogyan értelmez. Ebben például egyértelművé tehetjük, hogy 
például az olyan rendelkezések, amelyek arra vonatkoznak, hogy Magyarország 
támogatást ad arra, hogy a GMO-mentes termékeket lehessen Magyarországon 
termelni és forgalmazni, nem ütközhetnek a kanadai–európai szabadkereskedelmi 
megállapodásba. Nehezen élhetjük bele magunkat abba a jogi logikába, amellyel a 
szabadkereskedelmi megállapodások működhetnek, de elképzelhetőnek tartom 
például azt, hogy a nemzetközi kereskedelmi partnerek számára piactorzítónak 
minősülnek azok a rendelkezések, amely például a GMO-tartalom feltüntetésére 
kötelezik a külföldi partnert. Ha pedig esetlegesen ilyen megfogalmazás előfordulhat, 
akkor ez szimbolikussá vagy igazából funkcionálisan nem működővé teheti a saját 
GMO-mentes rendszerünket. Így tehát azt gondolom, hogy nagyon pontosan körülírt, 
nagyon határozottan a magyar érdekeket képviselő jogi eszközöket, fenntartásokat 
szükséges a magyar fél részéről a szerződéssel kapcsolatban leszögezni, hogy később, 
ha nem tudjuk útját állni a vitarendezési mechanizmus megvalósulásának, az ne 
lehessen olyan módon értelmezhető, amely Magyarország érdekeire hátrányos. 

Összegezve a mondanivalómat: alapvetően a hivatalunk nem támogatja az 
egyezmény aláírását, de az a két ötlete, amelyet javasolt, nincs ellentétben az 
aláírással. Az egyik arra vonatkozik, hogy nagyon pontos jogi eszközbe foglalt 
fenntartással írjuk körül a magyar igényeket. Másrészt, hogy Magyarország fontolja 
meg, annak a kérdését, hogy a kanadai–európai szabadkereskedelmi megállapodásba 
belefoglalt vitarendezési mechanizmussal kapcsolatban forduljon az európai 
bírósághoz tanácsadó véleményt kérve, amely kötelező, és amely módosíthatja az 
egyezmény szövegét, esetleg ezen vitarendezési fórum kikerülhet belőle, amely nagy 
előrelépés lenne. 

Itt meg kell jegyeznem, hogy természetesen tudok róla, hogy létezik jelenleg 
egy magyar–kanadai szabadkereskedelmi megállapodás, amely egy sokkal rosszabb 
vitarendezési módot tartalmaz. Ez valóban igaz. Ennek ellenére van még lehetőség és 
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esély, hogy a vitarendezési mechanizmus ilyen formában megváltozott tartalommal 
vagy talán teljes egészében kikerülhessen a kanadai–európai megállapodásból. Talán. 
Ebben hazánk aktív szerepvállalása előremutató és hasznos lépés lehet. Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Én is köszönöm szószóló úrnak, hogy megosztotta a gondolatait 

velünk. Anélkül, hogy bárkire bármilyen nyomást szeretnék tenni, tájékoztatom a 
bizottság tagjait, hogy nem kaptunk engedélyt a plenáris idején való ülésezésre, ezért 
11-kor, amikor a miniszterelnök napirend előtt fog felszólalni, be kell fejeznünk az 
ülést. Tehát úgy kell beosztanunk az időnket, hogy 11-re a plenáris ülésre 
érkezhessenek az országgyűlési képviselők. Farkas Istvánnak adom meg a szót. 

Dr. Farkas István tájékoztatója 

DR. FARKAS ISTVÁN TAMÁS ügyvezető elnök (Magyar Természetvédők 
Szövetsége): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt Képviselő Asszony, Képviselő 
Urak! Államtitkár Úr! Nagyon köszönjük a lehetőséget, hogy több civil szervezet 
nevében megszólalhatunk a bizottsági ülésen a CETA-val kapcsolatban. Az 
államtitkár úr említette, hogy van vibráció az Európai Unióban a CETA-val 
kapcsolatban; nemcsak pozitív, hanem negatív vibrációt is tapasztalhatunk. Több ezer 
civil szervezet, gazdaszervezet, szakszervezet emelte fel a hangját az elmúlt 
hónapokban. Sőt Magyarországon is 107 magyar civil szervezet írt levelet a parlament 
döntéshozóinak, és több mint ötezer állampolgár küldött levelet a frakcióvezetőknek 
az elmúlt héten.  

Van néhány konkrét felvetésünk a CETA-val kapcsolatban, ezért csak erre 
koncentrálnék a mostani mondanivalómban. Ez a génmódosítás ügye és a befektetési 
bírósági rendszer kérdésköre. De emellett felmerülnek más szempontok is. Csatoltuk 
az egyik anyagot, az Európai Népegészségügyi Szövetség levelét, amelyet éppen most 
küldtek el pénteken Mikola István államtitkár úrnak. Ebben ők is egészségügyi 
szempontból is problémásnak látják az egyezményt.  

Mit gondolunk, hogy miért vannak felmerülő kérdések a génmódosítás 
körében? Itt jegyezném meg, hogy az első ilyen felvetésünket 2014-ben kezdtük, még 
az előző Orbán-kormány ideje alatt tartottunk, pont az ombudsmani hivatalban egy 
olyan tanácskozást, ahol a Külügyminisztérium képviselői is részt vettek. Tehát nem 
most, az elmúlt hónapban jövünk az érveinkkel.  

Egyrészt Kanada mint partner, habár a génmódosítás terén rugalmas és 
barátságos országnak tűnik, azért megemlíteném, hogy a világ negyedik GMO-
termelője. Közel 12 millió hektáron termelnek génmódosított repcét, kukoricát, szóját 
és cukorrépát. Kanadának magának is fontos az európai piac GMO szempontból. Ez a 
barátságos ország 2003-ban a WTO-n keresztül vitarendezési eljárást 
kezdeményezett az Európai Unió ellen Argentínával és az Egyesült Államokkal 
közösen. Emiatt is akadozik az európai uniós GMO-szabályozás. Amit a legnagyobb 
problémának látunk, az az egyezmény a 25/2. pontja, ahol közös célkitűzéseket 
fogalmaz meg az Európai Unió és a kanadai fél között. A WTO vitarendezési eljárás 
csak arra kötelezné a két területet, a két kontinenst, hogy párbeszédet folytasson, de 
itt nem párbeszédről van szó, hanem együttműködésről, és ez az együttműködés 
kiterjed szabályozási együttműködésre, ahogy ombudsman úr is említette. Ennek az 
együttműködésnek a célja a szükségtelen szabályozási különbségek csökkentése és a 
párhuzamos szabályozási követelmények csökkentése. Ahogy a CETA leírja, fontos, 
hogy ne teremtsenek indokolatlan akadályt a kereskedelem előtt ezek a szabályok. 

Miért gondoljuk azt, hogy ez veszélyes az Európai Unió génmódosítással 
kapcsolatos szabályaira? Azért, mert ugyanez a paragrafus leírja az elveit ennek az 
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együttműködésnek, amely elvek a kanadai fél elveivel egyeznek meg, nem pedig az EU 
elveivel. A GMO-k alacsony szintű jelenlétét preferálják a zéró toleranciával szemben, 
és a tudományos megközelítést hangsúlyozzák az elővigyázatosság elvével szemben. 
Ezek kicsi különbségnek tűnnek, mert Európában is tudományosan közelítünk meg 
kérdéseket, de tudni kell, hogy egészen más az engedélyezési eljárás Kanadában és az 
Egyesült Államokban. Nincs például kockázatelemzés. A lényegi azonosság elvével 
dolgoznak. Ha egy GMO-s növény nagyon hasonlít magához a nem GMO-s 
növényhez, akkor engedélyezni lehet. Kanadában már olyan mértékű a szennyezés, 
hogy nagyon sok terméket, például repcemézet, nem tud exportálni, mert 
kimutatható benne a GMO-szennyezés. Ezért akarja az alacsony szintű jelenlétet 
elérni, ami szemben van, mondjuk, Magyarország elveivel. 

Azt gondoljuk, hogy egy együttműködés, amely az egyezmény alapján 
létrejönne, szükségszerűen a GMO-szabályok lazításához vezetne. Ezt több levél is 
bizonyítja, például Dallinak, az EU egészségügyi és fogyasztóvédelmi biztosának a 
levele, aki megelőlegezte már a repcetermesztés engedélyezését a kanadai félnek. 
Illetve múlt héten, egy hete volt itt Malmström biztos asszony, aki a civil dialóguson 
elmondta, hogy habár ő tiszteletben tartja Magyarország igényét a GMO-mentes 
termelésre, de értsük meg, hogy az Európai Unió más tagországai üzletelni akarnak 
Kanadával és az Egyesült Államokkal. Mindenképpen attól tartunk, hogy ha ilyen 
keretrendszerben elindul egy együttműködés, azt nem fogja tudni Magyarország úgy 
korlátozni, hogy ne lazuljanak fel ezek a szabályok. Elképzelhető, hogy Magyarország, 
mondjuk, átmeneti intézkedéseket vezessen be a kereskedelem korlátozására, de a 
WTO SPS jegyzőkönyv csak átmeneti korlátozásokat enged meg az elővigyázatosság 
elvére hivatkozva. És mint tudjuk, nekünk hosszú távú, alkotmányban rögzített 
célunk a GMO-mentesség. Sőt azt mondom, ha még sikerülne is elérni ebben a 
tárgyalási szakaszban, hogy a jegyzőkönyvben megvédjük a GMO-mentességünket 
mint tagállami vétót, akkor is egy idő után el fog esni a magyar GMO-mentes 
mezőgazdaság, mert ha egy lazuló engedélyezési eljárás lesz a többi tagállamban, 
akkor egy idő után be fog jönni ez a szennyezés. Tudjuk, hogy milyen nehéz tagállami 
eszközökkel megfogni egy nyitott piacon a GMO-s vetőmagok terjedését például. Az 
agrárminisztérium most is küzd ezzel a problémával. Egyszerűen el fog esni ez hosszú 
távon. Nem azt gondoljuk, hogy holnapután fog betörni a GMO Magyarországra, 
hanem egy folyamat indul el, ráadásul, miután maga az egyezmény egy élő 
egyezmény, ennek részletkérdései folyamatosan lesznek kidolgozva a magyar 
parlament ellenérzése nélkül. 

A vitarendezési eljárásokkal kapcsolatban nem tartjuk megnyugtatónak azokat 
a fejlesztéseket, amelyeket az Európai Bizottság tett a befektetői bíróságok rendszere 
alapján. Több nagy civil szervezet elemezte azokat a nagy pereket, amelyeket az 
elmúlt években az ISDS alapján lefolytattak és azt gondolják, hogy az ICS alapján is 
lefolytatható. A bírók igazságosságáról kételyek merülnek fel, eseti fizetésük lesz a 
bíróknak, nem lesz kellő összeférhetetlenségi szabály. A kiválasztási szabályok az 
európai bírók magna chartájának nem felel meg az európai bíróság szerint.  

Mi is támogatjuk az ombudsman úr felvetését. Menjen Magyarország az 
európai bíróságra, mérje meg ezt az ICS-rendszert az európai bíróság jogi szűrőjén. 
Ha ezt csinálná Magyarország, akkor nem kellene most nemet mondani akár a CETA-
ra. Ez egy udvarias, diplomatikus lépés, bár tudjuk, hogy feszültségeket keltene, mert 
maga a Bizottság, több tagállam is, Kanada is szeretné aláírni ezt az egyezményt. De 
félünk attól, hogy elindulnak ilyen perek a jövőben. Most jelenleg nyert egy portugál 
cég ISDS pert Magyarország ellen. Még nincs meg a kártérítési összeg, de 35 milliárd 
forintra pereli ez a cég, egy kekszgyártó Magyarországot. Lehetséges, hogy majd a 
jövő évi költségvetésben önöknek számolniuk kell ezzel az összeggel, mert 2017 
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tavaszán lesz a per befejezése. A TransCanada 15 milliárd dollárra perli az Amerikai 
Egyesült Államokat, mivel az Obama-adminisztráció leállított egy kőolajvezetéket.  

Amikor felmerül a TTIP és a CETA összehasonlítása, komoly kérdésem az, 
hogy ha Magyarország most elfogadja ezt a kompromisszumot GMO-kérdésben, ha 
Magyarország elfogadja a befektetési bírósági rendszert, akkor milyen jogalapon fogja 
majd a TTIP-nél ezeket ellenezni. Ha az Európai Bizottság egy multilaterális 
befektetői bírósági rendszert akar kialakítani, becsatornázni az összes ilyen 
szabadkereskedelmi egyezményt ebbe a rendszerbe, ami egy külön jogi fórum lesz a - 
cégek nem a magyar bíróságokon fogják megvédeni az igazukat, nem az európai 
bíróság fogja megmondani, hogy mik a problémái egy ilyen pernek, hanem egy külön 
multilaterális bírósági rendszer -, akkor ez a mostani CETA ICS rendszer fog 
uralkodni a kormányokon, azt gondoljuk. Ezért kérjük a parlamenttől, hogy utasítsa 
el a CETA aláírását. Úgy gondoljuk, hogy a 25/2. paragrafust ki kellene venni az 
egyezményből, és a befektetési bírósági rendszert is. Nagyon köszönöm a figyelmet és 
a lehetőséget. 

Hozzászólások 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Emlékeztetőül mondom a bizottság tagjainak, 
hogy jelen pillanatban az ötödik napirendi pontban a tájékoztatásról van szó. Tehát a 
határozati javaslat részletes vitáját még nem kezdtük meg. A tájékoztatással 
kapcsolatban esetleg kérdés, hozzászólás merül-e fel előadóink és vendégeink 
részére? (Jelzésre.) Bencsik János alelnök úr. 

 
BENCSIK JÁNOS (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm a szót, elnök úr. 

Tisztelt Államtitkár Úr! Szószólóhelyettes Úr! Ha jól emlékszem, az első befektetői 
megállapodást 1992-ben írtam alá polgármesterként külföldi gazdasági társasággal. 
Azóta két tucat jelentősnek mondható, jelentős tőkeerővel és piaccal rendelkező 
gazdasági társasággal sikerült hasonló megállapodásokat aláírni, és a befektetett tőke 
értéke megközelíti az ezermilliárd forintot, a foglalkoztatottak száma pedig bőven 
meghaladja a tízezret. Tehát nem lehet azt mondani, hogy nincs rálátásom a 
nemzetközi gazdasági társaságokkal való együttműködés tekintetében.  

Hozzá kell tennem, hogy soha nem állapodtunk meg választott bíróság előtti 
vitarendezés kérdésében, hanem a magyar jogrend szerinti vitarendezés mellett 
foglaltunk állást. Nem is kellett egyetlen egy alkalommal sem a vitás kérdéseket, akár 
még a magyar igazságszolgáltatás elé vinni, és ott elrendezni, hanem mindig meg 
tudtunk állapodni. Időközben természetesen változtak az európai uniós szabályok, az 
adózásra vonatkozó szabályok. Azt is meg kellett tapasztalnunk, hogy a korábban 
megkötött megállapodásaink ellenére a helyi közösség kisebb bevételekkel számolhat, 
mint ahogy azt korábban a szerződés megkötésekor rögzítettük. De elindult a 
transzferárazás kérdése, hogy egy vállalatcsoporton belül az anyavállalat a 
leányvállalatai irányába ad megrendeléseket nemcsak könyvelési vagy jogi 
feladatokra, hanem minden más feladatra. Egymás között számolnak el, jelentős 
mértékben csökkentve azt az adóalapot, amely alapján a helyi közösség az iparűzési 
adót kivetheti. Ez volt az első kör. Ma már ott tartunk, hogy minden egyes 
tevékenységet kiszerveznek, pontosabban hazaszervezik az anyavállalathoz és azon 
keresztül történik meg a bérmunka megrendelése. Ugyanis a telephelyeken ma már a 
legtöbb helyen csak bérmunka van. Ez azt jelenti, hogy felére-harmadára csökken az 
adóalap, és ennek következtében a helyi közösségek adóbevétele. Ezt csak mondom, 
hogy menet közben változnak szabályozások, ami az eredeti szempontokat árnyalja 
egy fogadó helyi közösség részéről, de ez akár egy ország, egy nemzetállam esetében is 
így lehet. 
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Alapvetően az a baj ezzel a szabadkereskedelmi egyezménnyel, hogy a 
gazdasági érdekeket, a magánérdekeket a közérdek elé helyezi. De a szabályozott 
kereskedelem az, ami a közérdeket is alapvetően figyelembe veszi. Minden 
szabadkereskedelmi megállapodás arra törekszik, hogy a gazdasági, a 
magánérdekeket próbálja érvényesíteni a közérdekkel szemben. Problémája ennek a 
megállapodásnak az is, hogy vannak benne, úgymond, fekete dobozok, amelyek 
későbbi megegyezések keretébe utalnak növény- és állategészségügyi 
szabályozásokat, hogy azok majd fejlődnek. Egy élő szerződésről, élő megállapodásról 
van szó, ez benne szerepel a megállapodásban. Tehát folyamatosan fejlődik. Nem a 
tagállamok fogják majd ezt a fejlődést kontrollálni, hanem erre létrejön egy belső 
tanács, amely a CETA ügyeiben ezeket a szabályozásokat továbbfejleszti. 

Fontos az is, hogy a WTO SPS megállapodásban, amelyre hivatkozik a CETA, 
csak ideiglenes védelmi intézkedéseket tehet egy tagállam a GMO-mentességre 
vonatkozóan. Tehát csak ideiglenes védelemre van lehetőség. Ez a belső szabályozás, 
mint élő szerződés, majd szépen felhívja a figyelmét a tagállami szabályozóknak, hogy 
az ideiglenesség lejárt, és ennek megfelelően kell módosítani a nemzeti álláspontokat. 
Nagyon érdekes és árulkodó, hogy 1600 oldalas a szöveg. Egyetlenegy oldalon sem 
található egyetlen egy esetben sem az elővigyázatosság elve. Ez a szó, hogy 
elővigyázatosság, nem szerepel, holott az európai kultúra és gazdasági kultúra is az 
elővigyázatosság elvére épül szemben az amerikai típusú kockázatalapú 
megközelítéssel.  

Kereskedelmi korlátok felszámolásáról beszélünk. Ha a GMO-t az európai 
tagállamok egy része fogadja azzal a lelkesedéssel, mint amit már ma is tapasztalunk, 
akkor a határon átterjedő szennyezések megállapítására aligha lesz lehetősége sziget 
üzemmódban Magyarországnak. Nekünk erre is oda kell figyelni. Sokan azt mondják, 
hogy a húspiac szabaddá tétele, mondjuk így, még ha kvóták megállapítására kerül is 
sor, nem fogja veszélyeztetni és nem fogja befolyásolni az európai agráriumot és azon 
belül az állattenyésztési ágazatot. Megítélésem szerint a családi gazdálkodókat fogja 
érinteni. Ott van a NAFTA példaként, a Kanada-Egyesült Államok-Mexikó közötti 
megállapodás. Külön érdemes lenne erről is beszélni, ennek a keserédes 
tapasztalatairól akár a kanadaiak szemszögéből nézve, de elég csak megnézni azt, 
hogy ez a megállapodás milyen integrációt indított el az agrárvállalkozások körében. 
Kiölték a kisvállalkozásokat, a családi vállalkozásokat kiszorították inputoldalon, 
egyre drágábban biztosították a vetőmagokat és a mezőgazdasági termeléshez 
szükséges adalékokat, kemikáliát, műtrágyát, növényvédő szereket. A másik oldalon, 
a felvásárlási oldalon pedig ezek az integrátorok egyre inkább nyomták lefelé az 
árakat. Ennek következtében számos kis- és közepes gazdálkodónak kellett 
felszámolnia a mezőgazdasági tevékenységét, és magát a földalapot is kénytelen volt 
átadni az integrációban működő nagy mezőgazdasági társaságoknak, amelyek 
iparszerű keretek között állítják elő az alapanyagokat, amelyből élelmiszer, mondjuk 
úgy, hogy élelmiszer készül, nem élelem, amelyre jó esély van, hogy elárasztják 
Európát. Több mint 400 multi- és transznacionális amerikai társaság rendelkezik 
telephellyel Kanadában, Mexikóban is. Tehát a termelés a viszonylagosan még mindig 
olcsó mexikói bérszínvonalon történik. A nem hagyományos energiakitermelés 
következtében a kanadai és az egyesült államokbeli energiaárak jelenleg a felén állnak 
az európai energiaáraknak. Ha ezeket összerakjuk az ipari méretű mezőgazdasági és 
élelmiszer-előállító infrastruktúrával, akkor el lehet képzelni, hogy Európában a kis- 
és közepes családi gazdálkodók esetében milyen következményekkel fog járni. Nem 
fognak tudni versenyezni. Ez viszont azzal fog járni, hogy ki fog ürülni az egész 
európai vidék. Láttuk egyébként, hogy a kolhozosítás idején mi történt 
Magyarországon és a kelet-európai blokkban. Ez egy jó kísérlet volt. Azt látom, hogy 
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tulajdonképpen ennek a bevált kísérletnek a Nyugat-Európában történő 
hasznosítására nyit lehetőséget a CETA. Erre is oda kell figyelnünk, ha már valamiféle 
európai belső közösségi szolidaritásról beszélünk. 

A beruházásvédelem kiterjed a hitelnyújtásra és a szellemi jogokra is. Ezzel 
nem nagyon szoktunk foglalkozni. Tehát a szellemi jogokra és a hitelnyújtásra is 
kiterjed a beruházásvédelem. Ez azt jelenti, hogy a befektetők jogos elvárása ezen a 
területen is érvényesíthetővé válik a vitarendezés során. Olyan vitarendezés során, 
amelyre nekünk olyan nagy befolyásunk nincs, és nemzetállami szinten, tagországi 
szinten a bírók kiválasztásába nincs beleszólásunk. Ezt is tegyük hozzá. 

Számos olyan intézkedést és döntést hozott a magyar kormány az elmúlt 
években, amelyek népegészségügyi célokat szolgáltak. Számos különadó, szabályozás 
csomagolásra, beltartalom feltüntetésére tekintettel előremutató döntés volt. Most 
ezeknek a tarthatósága kérdésessé válik. Akkor kérdés az, hogy számunkra valóban 
fontosak-e ezek a népegészségügyi célok vagy sem. Én azt gondolom, hogy igen, 
éppen ezért elővigyázatosnak kell lenni a szerződés megkötésével kapcsolatosan. 
Tehát nem véletlen, hogy májusban olyan módosító indítványt terjesztettem be az 
Országgyűlés számára, amely magában foglalta az ideiglenes hatálybaléptetés 
blokkolását, ezt el is fogadta az Országgyűlés, köszönettel. A másik része a módosító 
indítványnak pedig éppen a beruházási viták rendezésével kapcsolatos kérdés volt, 
miszerint korántsem biztos, hogy az európai jogokkal harmonizáló jogi megoldásról 
van szó. Éppen ezért Magyarországnak célszerű lenne az európai bírósághoz fordulni 
egy előzetes kontroll tekintetében, hogy harmonizál-e a vitarendezési eljárás az 
európai jogokkal. A magam részéről ezt fenntartom.  

Tudom, hogy ez már a részletes vitára vonatkozik. De akkor talán ez az a pont, 
ahol el kell mondani, hogy nehéz helyzetben vannak a kormánypárti képviselők. Azért 
vagyunk nehéz helyzetben, mert nyílt vita folyik a Fidesz-KDNP frakciószövetségben 
a CETA aláírhatóságával kapcsolatban. Ma délután ül össze az az eseti bizottság, 
munkacsoport, amelyet létrehozott a képviselőcsoport. Bekértük a különböző 
szakértői véleményeket, álláspontokat, a kormány különböző minisztériumainak 
véleményét. A természetvédők szövetsége, ombudsmani hivatal, mindenkinek a 
véleménye itt van, össze van dolgozva. Ma délután fogjuk áttekinteni, és holnap tart a 
Fidesz-KDNP frakciószövetség rendkívüli frakcióülést. Tehát nincs álláspont, így 
nagyon nehéz lesz majd a bizottsági módosító indítvánnyal kapcsolatban szavazni. 
Mindenki ennek megfelelően el fogja dönteni a szavazatát. Én könnyű helyzetben 
vagyok a saját szavazatommal. Dankó úréval nem, azzal nem sáfárkodhatom, mert itt 
szóltak, hogy helyettesítsem, és ez olyan horderejű szuverenitási kérdés, ahol az ő 
nevében nem nyilatkozhatom, azt gondolom. De a személyes szavazatom 
egyértelműen azt az irányt fogja képviselni, amelyet május, illetve június során a 
parlamenti vita, illetve szavazások keretében is követtem, illetve amilyen 
megközelítésű felszólalásom volt az általános vita során az elmúlt héten. Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, alelnök úr. Emlékeztetni szeretnék mindenkit, 

hogy 11-től sajnos fel kell függesztenünk az ülést. Dr. Turi-Kovács Béla alelnök úr. 
 
DR. TURI-KOVÁCS BÉLA (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. 

Nagyon rövid leszek. 
Egy kérdésem, aggodalmam van. Vajon van-e olyan sürgető tényező, amely 

miatt, valamely oknál fogva az Országgyűlésnek sürgősen és most kell majd 
valamilyen döntést hoznia az aláírásról? A kérdés ugyanis felveti azt a problémát, 
hogy vajon az Európai Unión belül hány országgyűlés az, amely ebben az ügyben már 
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állást foglalt, milyen módon és miféle észrevételek merültek fel. Ezeknek az értékelése 
meggyőződésem szerint nagy segítség lehet a magyar Országgyűlés számára is, ha 
ismerjük és akár pró és akár kontra ezek jelentenek érveket majd a szerződés mellett 
vagy ellen. 

Rövid észrevételem van, de azt gondolom, hogy ez érdemi és lényegbe vágó. Ez 
a befektetői bíróságokkal kapcsolatos alapvetően. Az én meggyőződésem, hogy a 
rendszer e tekintetben egy újabb olyan lépés lesz, amely alapján - bármennyire 
régiesnek fog tűnni, ahogyan én ezt megfogalmazom - a tőke egy olyanfajta pozícióba 
kerül az állammal szemben, amely a munkavállaló számára sehol semmilyen módon 
nem látszik egyáltalán még csak felvillanni sem. Azt jelenti, hogy a tőke és a 
munkavállaló közötti egyensúly, amely az európai békét és a társadalmi békét a 
társadalmon belül alapvetően meghatározza, ezzel a szerződéssel meggyőződésem 
szerint megint egy lépést tesz abba az irányba, amely egyre inkább lehetetlenné teszi 
ennek a kiegyenlítését. Azt kell mondanom, jogilag is, de elsősorban társadalmilag 
elfogadhatatlannak tartom, ha a beruházó - tehát nevezzük nevén, azért nevezem 
tőkének, mert erről van szó a beruházó esetében - a tőke hozamára vonatkozóan 
rendelkezik előjogokkal, miközben az egyszerű munkavállaló, akinek a tőkéje a 
munkája, amit befektet, majd termel, létrehoz értéket, semmilyen további védelmet 
nem élvez. Ezt olyan alapvető ellentétnek tartom, amely minden ilyen szerződés 
esetében, egy jogállamban vizsgálandó.  

De ezen túlmenően is súlyos jogi fenntartásaim vannak a befektetői bírósággal 
kapcsolatban. A magyar bírói rendszerbe sem illeszthető ez semmilyen formában 
sem, nem csak az európai uniósba. Az a helyzet, hogy ez teljes egészében kiveszi a 
jogrendszerből a maga döntéshozási mechanizmusát. Ez gyakorlatilag azt jelenti, 
hogy egy olyanfajta bíróság jön létre, amire sem az államnak, sem a társadalomnak 
igazán rálátása nincs. Következésképpen ilyenkor az erősebb, a nagyobb befolyás akár 
tetszik, akár nem, a döntéshozatalokat alapvetően befolyásolja. Erre számos példát 
lehet felhozni. Itt már volt is példa erre, amikor egy-egy roppant tőkeerős és az egész 
világban érdekelt nagytőke érdekeltség olyan nyomást képes kifejteni nem egy akkora 
méretű országra, mint Magyarország, hanem ennél sokkal nagyobb országokra is, 
mint mondjuk Argentína, amely elől nem tud kitérni. Azt gondolom, hogy ezeket a 
helyzeteket elkerülni kötelességünk.  

A GMO-ra vonatkozó észrevételeket én azért nem kívánom tovább és most 
ezen a területen érdemben vizsgálni, mert a GMO-helyzet meggyőződésem szerint 
elsősorban Európai Unión belül dől el. Azon áll vagy bukik, hogy az Európai Unión 
belül mennyire lehet ezt érvényesíteni, mennyire tudunk ehhez támogatást és 
támogatókat kapni. E tekintetben némileg szkeptikus vagyok, az voltam már akkor is, 
amikor az alkotmánnyal kapcsolatos döntés is megszületett. Meggyőződésem, hogy 
tudományos kérdések nem a jog világába illesztendők, mert ha a jog világába 
illesztjük, akkor önmagunk számára emelünk béklyókat, és lehetőségeket zárunk ki, 
amelyek egyébként vizsgálandók lennének. A GMO fenntartása Magyarország 
számára érdek, ennek a fenntartása nyomatékosan olyan, amely támogatandó, de 
még egyszer hangsúlyoznám, nem ezen a szerződésen fog állni vagy bukni 
meggyőződésem szerint, hanem azon, hogy az Európai Unión belül mit tudunk ezen a 
területen elérni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kepli Lajos képviselő úr.  
 
KEPLI LAJOS (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Tudom, hogy ez még nem 

a részletes vita, de egyrészt szeretném, ha jelenlévő előadóink, amennyiben 
szeretnének, tudnának reagálni az általam elmondottakra, másrészt nem fogom a 
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részletes vitában újra elismételni már csak időspórolás végett sem, hanem az itt 
elmondottak lesznek irányadóak számomra. 

A Jobbik alapvetően semmilyen szabadkereskedelmi egyezményt nem 
támogat. Ez egy elvi kérdés, elvi hozzáállás részünkről, ahogy már itt 
ombudsmanhelyettes úr részéről elhangzott, a lokális gazdaságélénkítésben, a 
protekcionista gazdaságpolitikában látjuk inkább a jövőt. Ez nem egyfajta bezárkózást 
jelent, csak az ország érdekeinek hatékonyabb védelmét. Mint nemzeti gondolkodású 
párt, nyilvánvaló, hogy nem is tehetnénk mást, és nagyon örülök annak, hogy a 
Fidesz-KDNP pártszövetség is megosztott ebben a kérdésben. Nagyon remélem, bár 
őszintén szólva túlzott reményt nem táplálok, de remélem, hogy sikerül majd ennek 
az álláspontnak, ami a bizottsági tagok részéről elhangzott, a kormány álláspontjában 
is megjelenni. 

Államtitkár úr a kanadai miniszter asszonytól idézte, hogy ha az Európai Unió 
ezt az egyezményt nem tudja megkötni, akkor a többit sem fogja tudni, mert annyira 
rugalmas volt a kanadai partner. Én erre azt mondom, hogy akkor így legyen. Tehát 
sem ezt, sem a többi egyezményt ne tudja akkor az Európai Unió megkötni, és ne 
kösse meg, hiszen ezek az egyezmények véleményem szerint és a tapasztalatok szerint 
soha nem az egyes országok vagy az egyes országok állampolgárainak érdekeit 
képviselik, hanem annak a néhány tucatnyi óriás multinacionális cégnek, akik ezeket 
a szabadkereskedelmi egyezményeket általában kiharcolják vagy rákényszerítik a 
kormányokra és a nemzetközi szövetségekre, mint az Európai Unió. Így sem 
ideiglenes, sem végleges formájában nem tudjuk ezt támogatni, ahogy már az 
általános vitában is elmondtuk, nem árulunk ezzel zsákbamacskát. Ha megnézzük az 
észak-amerikai szabadkereskedelmi egyezményt, a NAFTA-t, amiről már többször szó 
esett, ott is látható volt, hogy Kanada maga is milyen változásokon ment át, milyen 
negatív folyamatokat élt meg ennek az egyezménynek a következtében. Jó néhány 
anyagot elolvastam ezzel kapcsolatban, és láttam egy jó összefoglaló videót talán az 
alfahir.hu hírportálon, ahol megvolt konkrétan, hogy milyen folyamatok 
következtében és hogyan csökkentek le, hogyan vesztek el munkahelyek ezrei, mert a 
multinacionális vállalat először Kanadából az Egyesült Államokba, majd az Egyesült 
Államokból Mexikóba helyezte át székhelyét. Mindig ahol olcsóbb a munkaerő. 

Nos, Orbán Viktor miniszterelnök úr többször kampányol azzal külföldi útjai 
során, hogy Magyarországra érdemes jönni a befektetőknek, mert nálunk olcsó a 
munkaerő. Azt gondolom, hogy ha létre is jön ezáltal néhány száz vagy ezer 
munkahely, alapvetően tovább erősíti a magyar gazdaság kitettségét, hiszen ezek 
többségében olyan munkahelyek, amelyek már most is nagy számban vannak jelen 
Magyarországon. Multinacionális cégek összeszerelő üzemei, akik, ahogy már Bencsik 
képviselő úr részéről is elhangzott, különböző módszerekkel igyekeznek elérni, hogy 
minél kevesebb adót kelljen befizetniük és a profitot minél nagyobb mértékben ki 
tudják vinni az országból. Tehát ez semmiképpen nem követendő gazdaságpolitika a 
részünkről. 

Nagyon jól hangzott ombudsmanhelyettes úr, illetve Farkas István részéről is, 
hogy a génmódosított szervezetekkel, a befektetővédelmi bíróságokkal kapcsolatban 
milyen Alaptörvénnyel ütközések és milyen európai uniós jogrendszerrel való 
ütközések valósulnak meg vagy merülnek fel, amik miatt egyébként sem volna 
célszerű ezt az egyezményt, a CETA-t támogatni, és amiatt sem, hogy a TTIP-nél 
utána milyen kifogással, milyen indokkal fogjuk elutasítani magát a befektetővédelmi 
bíróságok rendszerét, ha most nem tesszük azt.  

Szóba került, hogy volt egy kezdeményezés, amelyet száz civil szervezet írt alá, 
amelyben kérik a kormányt, hogy ne támogassa és ne írja alá a Kanada és az Európai 
Unió közötti szabadkereskedelmi egyezményt. Én a Zöld Válasz nevű civil szervezet 
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elnökeként szintén részese voltam, illetve az egyesületem része volt ennek a 
kezdeményezésnek csatlakozóként. Nagyon örülök neki, hogy részesei lehettünk, de a 
Jobbik Magyarországért Mozgalom szakpolitikusaként sem tudom semmilyen 
formában támogatni, és természetesen a pártomnak sem tudom javasolni, hogy az 
egyezmény aláírását támogassa. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, hogy további kérdés van-e a 

tájékoztatással kapcsolatban? Akkor csak azért, hogy haladjunk, nem adom át a szót. 
Nagyon egyszerű tisztázó kérdést szeretnék feltenni. Elnézést kérek 

ombudsmanhelyettes úrtól és ügyvezető elnök úrtól, de viszonylag tiszta volt minden, 
ezért csak államtitkár úrtól kérdeznék. Azt tetszett volt mondani, hogy előnyös 
szerződés jöhessen része Magyarország állampolgárai részére. Megköszönném, ha 
tisztázná, hogy miben lesz előnyös és kinek. Nagyon jó lenne konkrétumokat 
tudnunk. Mert részletes anyagokat látok folyamatosan a negatív hatásokról, azokat 
tudom mérlegelni. De kinek lesz ez jó, melyik ágazatnak, hány embernek, hogyan 
fognak jelentkezni ennek az előnyei? Miben változik a magyar emberek élete? Nekem 
vagy a mellettem ülő köztisztviselőknek miben változik, mitől lesz ettől jobb? Nagyon 
jó lenne, ha erre valami konkrétumot tudnánk mondani az általános politikai 
véleménynyilvánításon felül annak figyelembevételével, és ez nekem is meglepő adat, 
hogy az Európai Unióban 508 millióan élnek, négyzetkilométerenként 112 ember. 
Van egy ilyen piac. Meg van egy olyan piac, ahol 35 millióan élnek és 3 ember él 
négyzetkilométerenként. Tehát piac szempontjából kinek lehet ez jó? Ha a 35 milliós 
tömeg megnyer egy 508 milliós piacot vagy fordítva? Tehát ennek tükrében 
szeretnék, ha lehetne, valami konkrétumot hallani az időkorlátok figyelembevételével. 

Megkérdezem, hogy van-e még képviselői kérdés a tájékoztatást adókhoz. 
(Senki sem jelentkezik.) Amennyiben nincs, megadom a szót. Államtitkár úr, egyetért, 
hogy ugyanebben körben legyen egy válaszadói kör? (Dr. Szabó László: 
Természetesen!) Rendben. Akkor ugyanebben a körben rövid reakciókat várnék. 

Dr. Szabó László válaszadása 

DR. SZABÓ LÁSZLÓ külgazdasági és külügyminisztériumi államtitkár: Egy 
nagyon rövid összefoglalást próbálunk adni, csak azért, mert rövid az idő. Talán az 
elnök úr felvetésére reagálnék először. Úgy érzem, realistának kell lennünk. Csak a 
kanadai–magyar viszonylatban még a mostani, szerintünk nagyon hátrányos 
szabadkereskedelmi megállapodás ellenére is csak az elmúlt évben körülbelül 15 
százalékkal nőtt a külkereskedelmi forgalmunk, illetve a magyar export is ilyen 
százalékban nőtt. Amikor például a Dél-Korea és az Európai Unió közötti 
megállapodás létrejött, és ott is van egy diszkrepancia például a populációban, csak az 
ideiglenes alkalmazás idején abban a néhány évben, ha jól emlékszem, 70 milliárd 
eurónyi európai export keletkezett és több tízezer új európai uniós munkahely jött 
létre. Szerintem ezt nem szabad alábecsülni. Illetve azt se felejtsük el, hogy nyilván 
vannak ellenvélemények, de a CETA és az EU közötti konkrét gazdasági hasznot vagy 
károkat elemző tanulmányok túlnyomó része egyértelműen GDP-növekedést és 
munkahelyek létrejöttét jelenti.  

Még egyszer szeretném elmondani mindenkinek, hogy természetesen lehet 
nagyon negatív példákat hozni az ISDS, illetve a NAFTA kapcsolatában. Pontosan 
ezért nem egyeztünk bele az ISDS alkalmazásába, illetve nyilván nem a NAFTA-t 
fogjuk létrehozni Kanada és az Európai Unió között. Vannak védelmi 
mechanizmusok. Szerintünk az elővigyázatosság elve pozitív és előremutató 
konstrukció. Az újfajta vitarendezés szerintünk az egyik legjobb, ami most létezik a 
világgazdaságban. Az ex ante vizsgálatra két évünk volt eddig. Gyakorlatilag senkitől 
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nem indult el ilyen kezdeményezés. Tehát nem értjük, hogy ezt miért az utolsó 
pillanatban kellene megtennünk. És még egyszer szeretném elmondani, hogy a 
részletes vitára, az argumentumok összevetésére lesz időnk. Pontosan ettől jó az 
ideiglenes alkalmazás, hogy meg tudjuk nézni, mi az, ami működik, mi az, ami valós 
félelem, mi az, ami nem, és még akkor is mondhatjuk, hogy nem, ha már láttuk a 
szabadkereskedelmi egyezmény gyakorlati megvalósulását. Most ezzel átadom a szót 
Kovács Ádám Zoltán helyettes államtitkár úrnak. 

Kovács Ádám Zoltán válaszadása 

KOVÁCS ÁDÁM ZOLTÁN helyettes államtitkár (Külgazdasági és 
Külügyminisztérium): Köszönöm szépen, államtitkár úr. Nagyon-nagyon röviden 
megpróbálom összefoglalni.  

A szabadkereskedelmi megállapodások, úgy gondoljuk, nagyon pozitívak, 
hiszen a gazdasági integráció mellett nagyon hangsúlyosak a geostratégiai és a 
biztonsági motivációk is, amelyek hajtják a tagállamokat. Az EU az elmúlt 30 évben 
37 szabadkereskedelmi megállapodást kötött. Azt gondolom, hogy a környezet-
egészségügyi és a fogyasztóvédelmi szintek csak erősödtek, nemhogy romlottak volna. 
Ugyanezt gondoljuk a mostani megállapodással kapcsolatban, hiszen ez a magas 
szintű védelem, amely ezeket a területeket illeti, az EU alapító okirataiban szerepel. 
Tehát kifejezetten úgy gondoljuk, hogy ez nemcsak az EU hitelességének megtartása 
miatt fontos, hanem igenis külgazdasági szempontok is érvényesülnek, ebben a 
globális versenyben muszáj lenne a versenyképességi kihívásokra válaszolni. Ezzel a 
szabadkereskedelmi megállapodással lehetőség nyílna nemcsak a magyar 
vállalkozások számára, hanem közvetetten is, a termelési értékláncokba való 
beágyazottság miatt is lehetőség lenne a GDP növekedésére, illetve munkahelyek 
teremtésére. 

Többször felmerült az ICS kérdése. Többször szóba került, hogy állandó bírák 
lesznek választva mindkét fél részéről. Azonban ami nagyon fontos, az nem került 
szóba, vagyis az, hogy ez teljesen transzparens eljárás. Tehát nem zárt ajtók mögött 
történik. Van fellebbviteli része. Ami szintén nem hangzott el, de nagyon fontos, hogy 
az államok szabályozási jogosultsága, joga megmarad a közpolitikai célok érdekében. 
Ha elolvassák a megállapodást, annak a VIII. fejezeten belül a 8/9. pontja ezzel 
kezdődik. Tehát konkrétan le van fektetve, hogy az államok szabályozási joga 
megmarad. Azt gondolom, ez mindenképpen nagyon fontos. Tehát nem fogja erodálni 
az egészségügyi, környezet- és fogyasztóvédelmi vívmányokat, amelyeket az EU-nak 
sikerült elérnie. 

A GMO-mentességünkkel kapcsolatban itt is elhangzott kérdésként, hogy a 
kormányzat milyen erőfeszítéseket tesz, hiszen az EU-n belül van több olyan 
tagállam, amely liberalizálná a GMO-t. Azt gondolom, itt a Bizottság is a mi 
oldalunkon áll, hiszen még 2015-ben egy új irányelvvel módosította a korábbi 2001-es 
irányelvet, és kiterjesztette a tagállamok jogát széles körű termesztési moratóriumok 
bevezetésére. Azt gondolom, hogy ez egy jó megállapodás, átfogó megállapodás.  

A NAFTA többször szóba került. Azt gondolom, annak is vannak pozitív 
oldalai. Egyébként ez említésre is került például Mexikó részéről.  

Nagyon fontos és szeretném aláhúzni, amit államtitkár úr is elmondott. Az 
ideiglenes alkalmazás alatt, az aláírás után még van a tagállami ratifikáció, ami igenis 
blokkolhatja ezt az egész megállapodást. Erre természetesen megvan a lehetőség. 
Illetve amit szeretnék hangsúlyozni, hogy ezeket az érzékenységeket, amelyek 
felmerülnek, mindenképpen szeretnénk ebben a közös deklarációban megjelentetni. 
Van más olyan tagállam, amely például az elővigyázatosság elvével kapcsolatban 
ugyanolyan állásponton van, mint mi. Nagyon szépen köszönöm. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Másik két előadónkat megkérdezem, hogy 

kívánnak-e egy-két percben reagálni. (Dr. Szabó Marcel: Nem. – Dr. Farkas István 
jelentkezik.) 

Dr. Farkas István reflexiója 

DR. FARKAS ISTVÁN ügyvezető elnök (Magyar Természetvédők Szövetsége): 
Csak nagyon röviden szeretnék néhány kérdésre reagálni. 

Először is, gazdasági érvekbe nem akartunk belemenni, ezért csak annyit 
mondanék, hogy úgy tudjuk, az EU hatástanulmánya szerint 0,08 százalék GDP-
növekedés várható a térségben. Nem biztos tehát, hogy akkora gazdasági előnyt jelent 
az egyezmény. 

Milyen politikai lehetősége van Magyarországnak? Nem hiszek abban, hogy a 
magyar parlament nem fog ratifikálni egy egyezményt, ha most aláírja a kormány. 
Politikailag nagyon lehetetlennek látom, hogy amikor huszonvalahány tagország 
végigmegy ezen a folyamaton, akkor álljon le Magyarország. Én személyesen nem 
tanácsolnám Magyarországnak, hogy mondja azt most a CETA-ra, hogy nem, így en 
bloc, hogy sohasem fogjuk aláírni. De egyrészt a befektetési bírósági rendszert soha 
nem támogatta Magyarország. Egészen az elejétől kezdve az ISDS-t sem támogatta. 
Ezt Mikola úr elmondta egy hete a civil dialóguson, azt mondta, hogy most sem 
támogatja Magyarország, amitől kicsit Malmström asszony szerintem szívrohamot 
kapott. Tehát van egy jogalap erre hivatkozni, hogy miért fordulunk az európai 
bírósághoz, és miért kérünk halasztást az aláírásra, mondjuk, tavaszig. 

GMO-ügyben pedig a 25/2. fejezet újratárgyalását kérhetjük. Úgy tudom, 
Magyarország a tanácsi diszkusszió keretében soha nem támogatta az ideiglenes 
hatálybalépést. Szóval van jogalapja arra, hogy Magyarország most azt mondja, hogy 
nem, halasszuk el az aláírást, tárgyaljuk ki ezeket a kérdéseket. Az államtitkár úr 
említette, hogy Szlovéniának, Belgiumnak is voltak fenntartásai. Ausztriában 
szerintem még nem is dőlt el a dolog. Lehet, hogy Ausztria egymaga blokkolhatja az 
egész kezdeményezést. És Németországnak, Lengyelországnak is voltak fenntartásai. 
A németeket a kiegészítő jegyzőkönyv valószínűleg kezelni fogja. De ha őszinték 
vagyunk, mi német szervezetekkel is kapcsolatban vagyunk, nem fogja tudni igazán az 
SPD fenntartásait is kezelni. Elnézést kérek, hogy ilyen hosszan szóltam hozzá. 

 
ELNÖK: Én kérek elnézést, hogy ennyire rosszul ütemeztem a bizottsági ülést, 

hogy a részletes vitára egyszerűen nem áll rendelkezésre elegendő idő, viszont sajnos 
az ötödik napirendi pontot le kell zárnom. Megköszönöm valamennyi előadónknak és 
vendégünknek, hogy segített a munkánk végzésében.  

Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Kanada 
között az Átfogó Gazdasági és Kereskedelmi Megállapodás 
(Comprehensive Economic and Trade Agreement – CETA) 
aláírásával kapcsolatos álláspontról szóló H/12180. számú 
határozati javaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Ezzel át is kell térnem a 6. napirendi pontra, az Európai Unió és tagállamai, 
másrészről Kanada között az átfogó gazdasági és kereskedelmi megállapodás, a CETA 
aláírásával kapcsolatos álláspontról szóló H/12180. számú határozati javaslat 
részletes vitájának kapcsolódó bizottságként történő lefolytatására kerül sor. 
Megnyitom a vita első szakaszát, amelyben meg kell vizsgálnunk a házszabály 44. § 
(1) bekezdésének a), b), c) és d) pontja alapján meghatározott szempontokat. 
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Megfelel-e az Alaptörvényből eredő követelményeknek, a jogalkotás szakmai 
követelményeinek és a nemzetközi szerződésekben vállalt kötelezettségeknek? 
Kérdezem, hogy a vita első szakaszában képviselőtársaimnak van-e hozzászólása, 
javaslata. (Senki sem jelentkezik.) Megkérdezem, hogy az előterjesztőnek van-e 
kiegészítése. (Dr. Szabó László: Nincs.) Amennyiben nincs, átadom az ülés vezetését 
Bencsik János alelnök úrnak. 

 
(Az ülés vezetését Bencsik János, a bizottság alelnöke veszi át.) 

 
ELNÖK: Sallai úré a szó. 
 
SALLAI R. BENEDEK (LMP): Köszönöm szépen. Szeretném jelezni az első 

szakaszban, hogy jelen pillanatban az országgyűlési határozati javaslat ebben a 
formájában szerintem nem felel meg az Alaptörvényből eredő jogalkotási 
követelményeknek. Részben azért, mert ellentétes az idén júniusban elfogadott 
országgyűlési határozattal, tehát egy korábban elfogadott azonos szintű jogszabály 
egyértelműen meghatározza azt, hogy nem szabad támogatnunk olyat, ami a 
gazdaságunkat, társadalmunkat és környezetünket veszélyeztetni. Ez júniusban 
elfogadott országgyűlési határozat. Mindamellett meggyőződésem szerint jelenlegi 
formájában a CETA több esetben sérti az ország Alaptörvényből eredő 
kötelezettségeit, a Kárpát-medence biológiai sokféleségének, GMO-mentességének 
védelmét és társadalmi berendezkedésének védelmét veszélyezteti. Ennek 
megfelelően jelzem az első szakaszban, hogy nem értek egyet ennek az országgyűlési 
határozati javaslatnak az elfogadásával. 

Ki szeretném egészíteni ezt a véleményemet azzal, hogy konkrétan 
megkérdeztem államtitkár urat, kinek lesz ez jó. Elhangzott, hogy már múlt évben is 
15 százalékos exportnövekedést könyvelhettünk el. Ez azt támasztja alá, hogy 
gyakorlatilag a CETA nélkül is képes a magyar gazdaság ilyen produktumra. Illetve 
amikor azt kérdeztem, hogy konkrétan a magyar embereknek mivel lesz jobb, akkor 
csak ez volt a válasz, hogy 15 százalék. Azért én nem fogok valamit támogatni, hogy 
Csányi Sándor többet adjon el külföldre. A magyar állampolgárok túlnyomó többsége 
szerintem nem tud részesedni ennek az esetleges pozitívumaiból. Emiatt véleményem 
szerint a jogalkotó azon kötelezettségeknek, amelyeket az Alaptörvény rá kiró, nem 
tud megfelelni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Az elnök úré a szó. 
 

(Az ülés vezetését Sallai R. Benedek, a bizottság elnöke veszi át.) 
 
ELNÖK: Kérdezem, hogy a vita első szakaszában van-e még kérdés vagy 

hozzászólás. (Senki sem jelentkezik.) Amennyiben nincs, megkérdezem az államtitkár 
urat, hogy kíván-e reagálni? 

 
DR. SZABÓ LÁSZLÓ államtitkár (Külgazdasági és Külügyminisztérium): Igen, 

csak nagyon röviden. Elnök úr, éppen az ön által felemlített okok miatt kell aláírnunk 
a szerződést szerintem. Tehát az az argumentáció, amit ön használt, pontosan azt 
szolgálja, hogy egy jó megállapodást igenis van értelme aláírni. Azzal kapcsolatban 
pedig engedje meg, hogy erősen kételyemet fejezzem ki, hogy Magyarország 
exportnövekedése csak egyes cégeknek lenne jó. Nézzük meg azt, hogy 2010 óta mi 
történt a foglalkoztatásban, mi történt a magyar emberek nettó jövedelmében, az 
életszínvonal növekedésében. Azt hiszem, hogy egyedülálló európai sikernek számít, 
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ami Magyarországon történt, és ez többek között a magyar export sikerének is 
köszönhető. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Én is köszönöm szépen. Figyelembe vettem, hogy mi történt 2010 óta. 

Én állok a lángososnál sorban, a kocsmában beszélgetek emberekkel, és a boltban is 
szoktam sorban állni. Ezért nyilván ezt a folyamatot, ami 2010 óta történik, tudom 
mérlegelni.  

Köszönöm szépen, a vita ezen részét lezárom és a házszabály 44. § (1) 
bekezdése után áttérnénk a részletes vita második szakaszára. A második szakaszban 
a benyújtott módosító indítványok megvitatására kerülne sor, de miután ilyen nem 
volt, a legutóbb elfogadott bizottsági határozatnak megfelelő határidőben 
benyújtottam egy bizottsági módosító indítványt. A módosító indítványról kell a 
második szakaszban tárgyalnunk. A benyújtott módosító indítványt bizottsági 
módosító javaslatként szeretném elfogadtatni. Kérdezem, hogy van-e kérdés vagy 
hozzászólás. (Senki sem jelentkezik.) Amennyiben nincs, átadom a levezetést, hogy 
nagyon röviden tudjak mellette érvelni. 

 
(Az ülés vezetését Bencsik János, a bizottság alelnöke veszi át.) 

 
ELNÖK: Sallai úré a szó. 
 
SALLAI R. BENEDEK (LMP): Köszönöm szépen. A módosító indítványban 

egyértelműen mindössze annyit tettem, hogy a júniusban elfogadott országgyűlési 
határozat szellemében kiszedtem azt a formulát a határozati javaslatból, amely 
egyetért azzal, hogy a kormány a megállapodást aláírja és csak a „nem” maradt ott. 
Tehát „nem ért egyet azzal”, így javaslom a parlament előtt megtárgyalni ezt az 
országgyűlési határozatot. Kérem a bizottsági tagtársaimat, hogy ezt támogassák. 

Nem szeretnék politikai lózungokkal jönni önöknek. Mindannyian tisztában 
vannak azzal, hogy a tegnapi kvótareferendumhoz képest ez az, ami igazán a nemzeti 
szuverenitásról szól, hogy kinyitjuk-e a határainkat és az Unió határait egy más 
kontinens teljes rendszere előtt, kiszolgáltatottá tesszük-e az Unió és Magyarország 
állampolgárait egy ilyen szabadkereskedelmi megállapodással. A magam részéről 
viszonylag határozott álláspontot képviseltem az általános vitában. Ezt szeretném 
megerősíteni, és ehhez szeretném kérni a bizottsági támogatást. 

Mindazonáltal teljes mértékben tiszteletben tartva Bencsik János alelnök úr 
véleményét, egyetértve az általa elmondott gondolatokkal, csak a bizottsági 
jegyzőkönyv kedvéért megemlítem, hogy vajon valamennyien országgyűlési 
képviselőként konzultáltak-e a választóikkal, vajon megvalósul-e Magyarországon a 
képviseleti demokrácia alapvető elvárása úgy, hogy délután egy frakció kezd el 
beszélni erről, miközben a társadalom elutasítottságát igazán mérlegre kellene tenni 
és tudni kellene azt, hogy a magyar választók hogyan vélekednek ezekről a 
rendszerekről. Amennyiben majd a képviseleti demokrácia és a részvételi demokrácia 
elveinek érvényesülésével a magyar állampolgárokat képviseljük ebben az ügyben, 
akkor minden bizonnyal egyértelműbb lesz a Fidesz-frakció álláspontja, és 
könnyebben lehetőséget teremt arra, hogy tudjon választani az európai uniós 
liberálisok és az Együtt, illetve az általunk képviselt vélemény között az ügyben, hogy 
szabad-e támogatni vagy sem. Köszönöm szépen, és kérem, hogy a módosítót 
támogatni szíveskedjenek. 

 
ELNÖK: Visszaadom az elnöki feladatokat. 
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(Az ülés vezetését Sallai R. Benedek, a bizottság elnöke veszi át.) 
 
ELNÖK: Bencsik János alelnök úr. 
 
BENCSIK JÁNOS (Fidesz), a bizottság alelnöke: Csak az lenne az észrevételem, 

hogy a mi frakciószövetségünkben egyáltalán nem találkoztam eddig olyan tiltással, 
hogy a frakció tagjai, a képviselők konzultáljanak a választókkal bármilyen kérdésben. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, ezt elfogadom és teljes mértékben elhiszem. 

Kérdezem, hogy a bizottsági módosítóval kapcsolatban van-e más kérdés vagy 
hozzászólás. (Senki sem jelentkezik.) Amennyiben nincs, a bizottsági vita során meg 
kell kérdeznem az előterjesztő álláspontját. Kérdezem tehát, hogy a bizottsági 
módosító indítvánnyal egyetért-e. Kérem, államtitkár úr, ez ügyben nyilatkozzon és 
mondja el, hogy a kormány álláspontját vagy a tárca álláspontját képviseli. 

 
DR. SZABÓ LÁSZLÓ államtitkár (Külgazdasági és Külügyminisztérium): Az 

előterjesztő a kormány álláspontját képviseli. Nem értünk egyet a módosító 
javaslattal.  

 
ELNÖK: Bocsánat, államtitkár úr! Világosan kérdezem. A kormánynak van az 

ügyben határozott álláspontja? 
 
DR. SZABÓ LÁSZLÓ államtitkár (Külgazdasági és Külügyminisztérium): A 

kormány természetesen most dolgozik az álláspontján, és a Fidesz-frakció délutáni 
ülését ön is említette, tehát ez még alakulni fog. A módosító javaslattal mi, mint 
előterjesztő nem értünk egyet. 

 
ELNÖK: Akkor tárcaálláspontot képviselt és nem kormányálláspontot, ha jól 

értem. (Dr. Szabó László: Természetesen!) Köszönöm szépen, csak pontosítani 
akartam, hogy világos legyen. Ennek megfelelően a részletes vita második szakaszát 
lezárnám, és szavaznánk a bizottsági módosító indítványról. Kérem azon bizottsági 
tagokat, akik egyetértenek a bizottsági módosító benyújtásával, hogy kézfeltartással 
jelezzék ezt! (Szavazás.) Öt igen szavazat. Ki nem ért egyet? (Senki sem jelentkezik.) 
Nincs ilyen. Ki tartózkodott? (Szavazás.) Három tartózkodással a bizottság elfogadta 
a módosító indítványt. Erről tájékoztatjuk akkor a házelnök urat. 

Nagy tisztelettel köszönöm vendégeinknek a részvételt, és azt, hogy segítették 
munkánkat. 

Illetve kérdezem a házszabály 117. § (1) bekezdése alapján, hogy kíván-e 
előadót kijelölni a bizottság a jelentést összefoglaló kommunikációra az Országgyűlés 
ülésére. Gondolom, Bencsik János alelnök úr a bizottság álláspontját képviselheti, 
hiszen a módosító elfogadásával többségi álláspontot jelent most már. Kérem, hogy 
aki támogatja, hogy Bencsik János úr képviselje a többségi álláspontot, kézfeltartással 
jelezze! (Szavazás.) Megállapítom, hogy egyhangú.  

Kisebbségi vélemény nem hangzott el, ennek megfelelően azt nem kell 
elmondani a plenáris ülésen.  

Most döntünk a részletes vita lezárásáról és elfogadásáról. Kérem, hogy aki ezt 
támogatja, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Megállapítom, hogy egyhangúlag 
támogatja a bizottság. 

Még egyszer tisztelettel megköszönöm vendégeinknek a munkát. 
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Egyebek 

Az utolsó napirendi pontra térünk át. Még egy másodperc türelmet hadd 
kérjek, nagyon-nagyon gyors leszek, megígérem! 

Az egyebek az utolsó napirendi pont. Tájékoztatom a bizottsági tagtársaimat, 
hogy október 4-ei CETA-TTIP konferencia meghívóját mindenkinek eljuttattuk. 
Kérem, hogy aki tud, menjen el.  

Kérem, hogy vegyük figyelembe, hogy a házelnök úr ismét kijelölte a 
bizottságunkat az európai uniós egyeztetési eljárás lefolytatására a körkörös 
gazdasággal összefüggő joganyaggal kapcsolatban.  

Tájékoztatni szeretném a bizottság tagjait, hogy az Országos Környezetvédelmi 
Tanácstól felkérés érkezett, hogy a bizottság előadóval képviseltesse magát a tanács 
november 3-ai ülésén. Kérem a többségi frakciót, hogy segítsen ebben, hogy az előadó 
személyéről egyeztethessünk. 

Tájékoztatni szeretném a bizottság tagjait, hogy Seszták miniszter úr lemondta 
az október 17-ére tervezett meghallgatását, tehát új időpontot kell keresnünk. Illetve 
Fazekas Sándor miniszter úr egyelőre nem válaszolt a megkeresésünkre.  

Az ülés berekesztése 

Végül: a következő ülésünk időpontja a következő plenáris hét napirendjétől 
függ. Mindenkinek további jó munkát és szép napot kívánok! 

 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 58 perc)  

Bencsik János 
a bizottság alelnöke 

 

Sallai R.Benedek 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető:  dr. Lestár Éva 
 
 
 


