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Dr. Berzétei Ákos, a Külgazdasági és Külügyminisztérium helyettes 
államtitkára 

 
2. Az Európai Unió harmadik országokkal kötött kereskedelmi és beruházási 

megállapodásaival kapcsolatos követelményekről, különös tekintettel a 
Mercosur szabadkereskedelmi egyezményre címmel benyújtott határozati 
javaslat (H/15600. szám) 
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(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

 
3. EGYEZTETÉSI ELJÁRÁS - 

a) Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a digitális szolgáltatások 
egységes piacáról (digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály) és a 
2000/31/EK irányelv módosításáról [COM (2020) 825; 2020/0361 (COD)] 
b) Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a digitális ágazat 
vonatkozásában a megtámadható és méltányos piacokról (digitális piacokról 
szóló jogszabály) [COM (2020) 842; 2020/0374 (COD)] 
(Tájékoztató az aktuális helyzetről) 

 Előterjesztő: 
Dr. Ökrös Oszkár, az Igazságügyi Minisztérium államtitkára 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 38 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása 

DR. HÖRCSIK RICHÁRD (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban 
ELNÖK: Hölgyeim és Uraim! Az Országgyűlés Európai ügyek bizottsága ülését 
megnyitom. Köszöntöm képviselőtársaimat. Köszöntöm az Országgyűlés 
munkatársait és a napirendi pont előadóit. 

Az első teendőnk a határozatképesség megállapítása. A napirendi pontok után 
az aláírt jelenléti ív és az aláírt helyettesítési ívek alapján bizottságunk 
határozatképes. A második teendőnk a napirendi pontok megállapítása. 
Képviselőtársaim a törvényi előírásnak megfelelően az elmúlt hétvégén megkapták a 
napirendi pontokra vonatkozó javaslatomat. A mai napon három napirendi pont 
megtárgyalását kezdeményeztem. Az első tájékoztató az Európai Unió és az Egyesült 
Királyság közötti kereskedelmi és együttműködési megállapodás aktuális kérdéseiről. 
A napirendi pont előadója Paul Fox, az Egyesült Királyság nagykövete és Berzétei 
Ákos, a Külgazdasági és Külügyminisztérium helyettes államtitkára. A tervezett 
második napirendi pontunk az Európai Unió harmadik országokkal kötött 
kereskedelmi és beruházási megállapodásaival kapcsolatos követelményekről, 
különös tekintettel a Mercosur szabadkereskedelmi egyezményről szóló H/15600. 
számú határozati javaslatra, amelyet Schmuck Erzsébet és képviselőtársai 
indítványoztak. Itt döntenünk kell a képviselői önálló indítvány tárgysorozatba 
vételéről. A harmadik egyeztetési eljárás az Európai Parlament és a Tanács rendelete 
a digitális szolgáltatások egységes piacáról - digitális szolgáltatásokról szóló 
jogszabály - és a 2000/31. EK-irányelv módosításáról, valamint az Európai Parlament 
és a Tanács rendelete a digitális ágazat vonatkozásában a megtámadható és 
méltányos piacokról, digitális piacokról szóló jogszabály. Itt egy tájékoztatót fogunk 
meghallgatni az aktuális helyzetről. 

Tisztelt Bizottság! A mai ülés napirendtervezetét tehát 2021. április 22-én 
megküldtem a bizottság tagjai számára. Április 23-án Szél Bernadett képviselő 
asszony a napirend módosítását kezdeményezte, miszerint „Az Európai ügyek 
bizottsága vegye napirendre Magyarország európai szinten képviselt Kína-
politikájának, valamint az említett kínai beruházásoknak az Európai Unió és a 
tagállamok alapvető biztonsági érdekeire gyakorolt hatásának kérdését, továbbá azok 
uniós alapértékekkel való kapcsolatát”. Nos, levélben tájékoztattam képviselő 
asszonyt a hatályos házszabály rendelkezéséről. 

Tisztelt Bizottság! Az idézett házszabályi rendelkezés 114. §-a a következőket 
mondja: „A bizottság napirendjét a bizottság elnökének a bizottság tagjaihoz 
előzetesen írásban eljuttatott javaslata alapján a bizottsági ülés megnyitása után maga 
állapítja meg. Az ülést megelőzően a bizottság bármely tagja írásban a napirendi 
javaslat módosítására vonatkozó javaslatot juttathat el az elnökhöz, amelyet az elnök 
a bizottsági ülést megelőzően a bizottság többi tagjához eljuttat. A bizottság a 
napirendet módosíthatja, ha ezzel a jelen lévő tagjainak több mint kétharmada 
egyetért”. Nos, az említett 114. § alapján képviselőtársaim a módosítási kérelmet 
megkapták. Kérdezem képviselő asszonyt, hogy kívánja-e ezt kiegészíteni. (Jelzésre:) 
Igen. Kérem, hogy röviden tegye azt meg. 

Dr. Szél Bernadett napirendre vonatkozó javaslata 

DR. SZÉL BERNADETT (független): Köszönöm a lehetőséget, elnök úr. 
Tisztelt Bizottság! Szeretném, ha egy nagyon fontos témáról a bizottságunk ülésezne, 
és én azt érzékelem a széles nyilvánosságban is, hogy erre van igény a magyar 
társadalomban, ugyanis az elmúlt időszakban nagyon felpörgött az a tevékenység, 
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amellyel a kormány a kínai beruházásokat úgy hozza be Magyarország területére, 
hogy abba beleszólása a magyar állampolgároknak nincs. Azért gondolom azt, hogy az 
Európai ügyek bizottságának dolga van ezzel a kérdéssel, merthogy ezzel gyakorlatilag 
az Európai Unió területére hozunk be vagy hoznak be olyan beruházásokat, amelyek 
széles körűen és mélyrehatóan tudják befolyásolni az egész közösség életét. 

Alátámasztják a szavaimat Orbán Viktor péntek esti szavai is, amikor Ursula 
von der Leyennel beszélgetett, és azt indítványozta a miniszterelnök, hogy az Európai 
Közösség fogadjon el egy egységes Kína- és oroszstratégiát, és hozzá is tette, hogy 
pragmatikus kapcsolatokra van szükség ezekkel az országokkal, és még azt is mondta 
a miniszterelnök, hogy Németországra számít ebben a kérdésben. 

Azt gondolom, hogy ha a magyar miniszterelnök Ursula von der Leyennel 
egyeztet Kína- és Oroszország-stratégiáról, vagy kíván egyeztetni, akkor nekünk itt a 
magyar parlamentben is kell beszélnünk ezekről a kérdésekről, illetőleg abban a 
sorrendben, hogy mi előbb beszéljünk ezekről a kérdésekről, és utána beszéljen a 
magyar kormányfő az európai partnerekkel. Ezért gondolom azt, hogy ez egy nagyon 
sürgető és fontos probléma. 

Mindannyian tudjuk, hogy a Budapest-Belgrád-beruházás, a vasútvonal 
beruházása és a Fudan Egyetem az a kettő projekt, amiről most tárgyalnunk kellene.  

Szeretnék arra is rámutatni, hogy az Európai Közösség életében meglehetősen 
gyakran borzolja a kedélyeket a magyar kormány a különböző szavazásaival, már ami 
a kínai ügyeket érinti, vagy éppen a szavazásokhoz kommentált egyéb 
megjegyzéseivel. Nevesítem itt egyrészt az ujgurok elnyomásával és megkínzatásával 
kapcsolatos európai állásfoglalást vagy a hongkongi nemzetbiztonsági törvénnyel 
kapcsolatos uniós kiállást. A magyar kormány ilyenkor vagy nem szavazza meg 
ezeket, vagy ha megszavazza, akkor olyan mondatokkal kíséri, mint például elmondja, 
hogy ez magamutogatás az Európai Közösség részéről.  

Ezekről az ügyekről nekünk itt beszélnünk kell az Európai ügyek 
bizottságában. Nem kifejezetten a parlament tevékenységét gondolom itt elsősorban 
górcső alá venni, hanem kifejezetten a magyar kormány európai tevékenységének az 
ellenőrzését, ami kifejezetten dolga is ennek a bizottságnak. 

Úgyhogy tisztelettel kérem önöket, a kedves képviselőtársaimat, elnök urat, 
alelnök urat, hogy támogassák ezt a kezdeményezésemet, hogy mielőbb szó legyen az 
Európai ügyek bizottságában a magyar kormány Kína-politikájáról. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Oláh Lajos alelnök úr kért szót. Tessék 

parancsolni! 

Hozzászólások 

DR. OLÁH LAJOS (DK), a bizottság alelnöke: Köszönöm a szót, elnök úr. Azzal 
a tiszteletteljes kéréssel fordulok a kormánypárti képviselőkhöz, hogy ne a szokásos 
módon, azért, mert egy ellenzéki napirendi ponti javaslat van, automatikusan 
leszavazzák, hanem gondoljanak arra, hogy ennek a parlamentnek mégiscsak az lenne 
a szépsége, hogy a többség meghallgatja a kisebbséget, beszél a különböző ügyekről, 
problémákról, még ha nem is ért egyet - nem kell egyetérteni -, odáig el kell jutnunk, 
hogy önöknek meg kell tudni teremteni a lehetőséget arra, hogy napirendi ponttól 
függetlenül bármilyen kérdésről lehessen beszélni. Ezért az a kérésem, hogy önök 
támogassák Szél Bernadettnek ezt a javaslatát, és a jövőben támogassanak minden 
kisebbségi, ellenzéki javaslatot, amikor napirendi pont felvételét kérjük. Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Balczó alelnök úr kért szót. 



7 

 
BALCZÓ ZOLTÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke: Elnök úr, köszönöm a szót. 

Tisztelt Bizottság! Nem akarok visszaélni a lehetőséggel, az ügy érdeméről akkor 
fogok beszélni, amennyiben reményeim szerint ezt napirendre veszi a bizottság, bár 
tartok tőle, hogy a kormánypárti többség elutasítja. Mindenképpen olyan fontos 
témának tartom, ami az Európai ügyek bizottsága témakörébe tartozik. 

Engedje meg elnök úr meg a tisztelt bizottság, hogy egy másik lényeges 
körülményre fölhívjam a figyelmet. Megtisztelő felkérést kaptam a bizottság ülése 
előtt, hogy Juhász Hajnalkát képviseljem ezen a bizottsági ülésen. Nem fogadtam el a 
lehetőséget, azért, mert magam az Alkotmánybírósághoz fordultam annak idején, 
hogy mondja ki, hogy a bizottsági helyettesítés szavazáson alkotmányellenes. Az 
Alaptörvény megváltoztatta a lehetőséget, és végül nem született döntés ebben a 
kérdésben. 

De, tisztelt bizottság, aki felhatalmaz engem most, az nem tudja azt, hogy 
például most egy ilyen vita zajlik arról, hogy ezt napirendre vegyük vagy ne. 
Meggyőződésem, hogy ő valószínűleg nem támogatta volna, és én megkaptam volna 
most a lehetőséget, hogy dupla szavazással dönthessek ebben a kérdésben, mert én 
rendelkezem az ő szavazati jogával. Ez teljesen abszurd! Ezt a konkrét példát 
szerettem volna arra felhozni, hogy igenis ez a bizottsági helyettesítési eljárás 
megdöbbentő ellentmondásokkal jár, és alkotmányellenesnek tartom. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Engedjék meg, hogy még 

mielőtt szavazunk, tájékoztassam képviselőtársaimat, hogy a mai bizottsági ülésre 
vonatkozóan előzetesen és írásban jelezte távolmaradását Juhász Hajnalka és Tiba 
István bizottsági tag. 

Tisztelt Bizottság! Még napirend előtt engedjenek meg néhány kiegészítést! 
Szeretném megköszönni Tessely Zoltán alelnök úrnak és Bana Tibor bizottsági 
tagnak, hogy 2021. április 13-án részt vettek és felszólaltak a portugál elnökség 
szervezésében tartott Covid-19 videokonferencián. 

Továbbá arról is szeretném tájékoztatni képviselőtársaimat, hogy a COSAC 
keretében az elmúlt hetekben több videokonferenciára is sor került, amelyeken részt 
vettem, és amelyek fő témája az Európa jövőjéről szóló konferencia volt. 
Emlékeztetem képviselőtársaimat, hogy az ünnepi nyitóeseményre 2021. május 9-én 
kerül majd sor. Időközben elindult a polgárok online platformja is, amely révén bárki 
részt vehet a vitában. A konferencia eljárási szabályzatának véglegesítése zajlik most, 
és természetesen a cél az, hogy a nemzeti parlamenti képviselők és az európai 
parlamenti képviselők azonos jogokkal rendelkezzenek. Meglátjuk, lesz-e még a 
portugál elnökség alatt plenáris esemény, vagy sem. A portugál elnökség most készíti 
elő azt az eljárási szabályt, amellyel majd ez a konferencia működni fog. 

Tisztelt Bizottság! Kérdezem tehát, hogy a napirendi pontokkal kapcsolatban 
van-e még valakinek kérdése, véleménye. (Jelzésre:) Szél Bernadett, tessék 
parancsolni! 

 
DR. SZÉL BERNADETT (független): Én a szavazás előtt arra szeretném kérni a 

tisztelt kormánypárti képviselőket, akár uniós képviselőket, hogy indokolják meg, 
miért fognak úgy szavazni az általam felvetett kérdésben, ahogy szavazni fognak. Erre 
nyilván nincsen előírás. Egy képviselőt nem lehet erre kényszeríteni, de azt 
gondolom, nem nekem, hanem a közvéleménynek tartoznak annyival, hogy 
megindokolják, hogy egy ilyen fontos kérdésben, mint a kormány Kína-politikájának 
uniós bizottságban való megtárgyalása, miként szavaznak. Köszönöm. 
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ELNÖK: Tisztelt Bizottság! A képviselő asszony a törvényi előírásnak 
megfelelően benyújtotta a napirendi javaslatra vonatkozó kiegészítését. Valóban ez 
egy nagyon fontos napirendi pont. Azonban szeretném emlékeztetni 
képviselőtársaimat, hogy e napirendi pont megtárgyalásában elsősorban, ha úgy 
tetszik, a Külügyi bizottság az illetékes, hiszen a képviselő asszony a napirendi 
kiegészítésében gyakorlatilag Magyarország Kína-politikájáról érdeklődik, amelyben 
elsőrendű hatásköre a Külügyi bizottságnak van. Másodsorban pedig egy egyetemmel 
kapcsolatosan azt is mondhatnám, hogy a kulturális és oktatási bizottság 
kompetenciája. Ha a képviselő asszony további információkat szeretne ezzel 
kapcsolatban, akkor természetesen nyilván a kormány képviselőjét kell meghallgatni. 
Általában véve a bevett gyakorlatunk az, hogy az adott szakbizottság, jelen esetben a 
Külügyi bizottság, illetve az oktatási bizottság szervezésében lehetséges ez. 

Tisztelt Bizottság! Kérdezem, hogy van-e még valakinek kérdése, véleménye. 
(Jelzésre:) Szél Bernadetté a szó. 

 
DR. SZÉL BERNADETT (független): Tisztelt Elnök Úr! Nekem vitatkoznom 

kell ezzel a szemlélettel, amit az előbb itt bemutatott. Akár az ujgurok elleni tömeges 
emberi jogi visszaélésekről, akár Tajvan fenyegetéséről, vagy a hongkongi 
demokráciapárti tüntetések erőszakos leveréséről van szó, az Európai Parlament 
mindig határozottan fellépett a kínai kommunista rezsim elnyomása ellen. Március 
közepén az Európai Unió szankciókat is vetett ki: utazási tilalmat vezetett be négy 
kínai személy és intézmény ellen, valamint befagyasztották a vagyonukat, az Európai 
Unión belüli vagyonukat. Egyébként ez volt az a lépés, amelyet a magyar 
külügyminiszter magamutogató és káros lépésnek nevezett, miközben a magyar 
kormány tagjai többször is vétóztak európai közös kiállást Kínával szemben. A 
szankciókra válaszolva a kínai diktatúra is kitiltott az országából uniós intézményeket 
és személyeket, köztük Cseh Katalin európai parlamenti képviselőt is. 

Szeretném leszögezni azt, hogy egy ilyen helyzetben nem lehet azt mondani, 
hogy egy másik bizottság majd tárgyal ezekről a kérdésekről, vagy legalábbis nem 
lehet azzal ezt a témát ellehetetleníteni ebben a bizottságban, hogy majd egy másik 
bizottság megbeszéli. Itt nagyon keményen egy európai ügyről van szó, amely az egész 
közösség életét befolyásolja. Maga a miniszterelnök is Ursula von der Leyen 
asszonyhoz ment azzal a kéréssel, hogy az Európai Közösség egy egységes stratégiát 
dolgozzon ki. Ezt én most nem szeretném itt kifejteni és minősíteni. Ezt azon az 
ülésen szeretném megtenni, ahol ezt a napirendet megtárgyaljuk. Én tisztelettel 
kérem, hogy ne lehetetlenítsék el azt, hogy ezt a fontos, egész Európa életére döntő 
hatással lévő témát a magyar parlamentben az európai ügyek szakbizottságában ne 
tudjuk megtárgyalni. Ezt a csúfságot nem vállalhatjuk fel. Ez egy európai ügy, és ez 
egy európai bizottság. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Képviselő Asszony! Változatlanul állítom, 

hogy Magyarország Kína-politikájával kapcsolatban elsősorban a Külügyi bizottság a 
hatályos bizottság, amely foglalkozik, illetve az egyetem megalapításával kapcsolatban 
pedig az oktatási bizottság. Természetesen bizottságunk minden, az európai ügyekkel 
kapcsolatos, Magyarország európai ügyekkel kapcsolatos állásfoglalását, illetve 
politikáját megtárgyalja, de a bizottságunk kompetenciája elsősorban a magyar 
álláspontok vizsgálatával kapcsolatos. Tehát bátran kérem képviselő asszonyt, hogy 
forduljon a Külügyi bizottsághoz és az oktatási bizottsághoz az általa felvetett téma 
megtárgyalása érdekében. (Jelzésre:) Balczó képviselő úr, tessék parancsolni! 
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BALCZÓ ZOLTÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke: Csak egy mondat. Szeretném 
jelezni, hogy miért tartottam korrekt eljárásnak, hogy nem kívántam élni a 
helyettesítés jogával. Majd a szavazást követően gondoljon arra, hogy öt igen szavazat 
lett volna a napirendre vétel mellett, amennyiben a helyettesítési felkérést elfogadom. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Tessely alelnök úr autója itt 

várakozik a belépésre, technikai hiba miatt még nem tudott belépni. Pár perc szünetet 
rendelek el a szavazás előtt. Köszönöm szépen. (Zaj. - Dr. Oláh Lajos jelentkezik.) 
Tessék! 

 
DR. OLÁH LAJOS (DK), a bizottság alelnöke: Ne haragudjon, hadd mondjam 

jegyzőkönyvbe, hogy ez az eljárás elfogadhatatlan, amit csinálnak. 9 óra 59 perc van, 
ahol állunk, és még nem tudtuk elfogadni az ülés napirendjét, mert a fideszes 
képviselőknek más dolguk van, minthogy eljöjjenek a bizottsági ülésre. Azt szeretném 
kérni, hogy a szavazást rendelje el. Szavazzunk rendesen! Fél órája tart az ülés. Az 
alelnök úr legközelebb jöjjön időben! Tegye meg, legyen szíves, hogy szavazzunk a 
módosító javaslatról és utána pedig a napirendi pontokról! Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Sajnálom, hogy erre az 

incidensre sor került. Tessely képviselő úr 20 perce várakozik, hogy beengedjék. 
(Jelzésre:) Tessék! 

 
BALCZÓ ZOLTÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke: Elnök úr, nekem is 

előfordult, hogy nem a leadott gépkocsival érkeztem pénteken. Ebben az esetben - 
Malmos Andreának hívják az ügyintéző asszonyt - jeleztem, hogy kérek belépési 
engedélyt egy más rendszámú gépkocsira. Az, hogy valaki ezzel a technikával nincs 
tisztában, akkor engedje meg, hogy én telefonon esetleg majd fél óra késés után 
jelentkezzek a Budafoki útról, mert én jelenleg sajnos akadályoztatva vagyok. Tehát 
abszurdnak tartom, hogy jelenleg nem kerül sor a döntésre, miközben határozatképes 
a bizottság. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Oláh alelnök úr! 
 
DR. OLÁH LAJOS (DK), a bizottság alelnöke: Tisztelt Nagykövet Úr! Ön látja a 

magyar parlament működését, tipikus működését. A magyar ellenzéki képviselők 
javaslatait a bizottságokban, a plenáris ülésen a kormánypárt rendszeresen 
leszavazza, vizsgálóbizottságot ez a kormánypárt nem volt hajlandó felállítani, mióta 
működik, hiába kérik az ellenzéki képviselők ezt. Ez a szomorú helyzet, hogy amikor a 
többség visszaél a hatalmával, és elfelejti azt, hogy egy normális parlamenti 
demokráciában a kisebbség meghallgatása csak emeli az ország erejét, a parlament 
értékét, itt megint azt látjuk, hogy az elnök úr pontosan tudja, hogy nincs meg a 
szavazati arány, fél órája el kellett volna kezdődni az ülésnek, és húzzuk az időt, hogy 
hátha megérkezik még egy fideszes képviselő. (Tessely Zoltán megérkezik az ülésre.) 
Az a szomorú helyzet van, hogy a téma fontosságától függetlenül is elfogadhatatlan 
az, hogy itt vannak az ellenzéki képviselők, és a többség nem hajlandó felvenni ezt 
napirendi pontra. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Alelnök úr szavait visszautasítom. A technika 

ördöge sokszor akadályozza, hogy a képviselő el tudja látni a teljes feladatát.  
Még utoljára megadom a szót Szél Bernadettnek. 
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DR. SZÉL BERNADETT (független): Csak azért, hogy tisztán lássuk, hogy mi 

történt itt. Ez a meghekkelése volt gyakorlatilag ennek a szavazásnak, és ezt 
jegyzőkönyvbe szeretném mondani. Addig húzta az időt, és jelezte ezt az elnök úr, 
hogy direkt húzza az időt, hogy megérkezzen az a képviselő, akivel többségbe kerülhet 
a Fidesz. Önök nem voltak meg ebben a bizottságban, 4:4 lett volna az állás, hogyha 
jól számolom, ha nem várjuk meg, amíg az alelnök úr az autójával megtalálja a 
megfelelő parkolóhelyet. Ez a megcsúfolása direktben a demokráciának, és ez 
fölháborító. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! (Jelzésre:) Bana képviselő úr, 

tessék parancsolni! (Juhász Hajnalka megérkezik az ülésre.) 
 
BANA TIBOR (független): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Bizottság! 

Tisztelt Nagykövet Úr! Kedves Vendégeink! Csak annyit szeretnék hozzátenni az 
elhangzottakhoz, hiszen már nagyon sok oldalról megközelítették képviselőtársaim 
ezt a kérdést, hogy szerintem az nagyon is fontos lenne, hogy erről a kérdésről azért 
egy érdemi vitát folytassunk. Tehát én ott látok problémát, hogy miért merül az fel, 
hogy erről az ügyről bizottsági szinten egy érdemi szakmai vitát nem lehet vagy ne 
lehessen folytatni. Szerintem ezt meg lehetne tenni, hogyha elfogadjuk ezt a 
javaslatot, hiszen azért tényleg joggal merülnek fel akár az egyetem tekintetében, akár 
Tajvannal összefüggésben - itt egyébként nekem is vannak olyan nemzetközi 
kapcsolataim, amelyek ezt folyamatosan megerősítik - nagyon komoly kritikák Kína 
politikájával kapcsolatban. Tehát ezért is gondolom azt, hogy ez egy támogatható 
javaslat lenne, és fel lehetne venni a napirendre, és aztán ott természetesen mindenki 
elmondhatja a saját érveit ezzel az üggyel kapcsolatban. Szerintem fontos lenne 
körbejárni ezt a kérdést. Tehát a magam részéről én ezért fogom támogatni ennek a 
napirendre vételét. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Most akkor utoljára Balczó alelnök úrnak megadom a szót. 
 
BALCZÓ ZOLTÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke: Elnök úr, én a magam 

részéről nem szoktam, soha nem éltem ilyen lehetőséggel, de kifejezve tiltakozásomat 
az előző eljárás iránt, a módosító indítványról való szavazás után nem fogok részt 
venni az ülésen. Én elnézését kérem az Egyesült Királyság nagykövetének, komolyan 
készültem hozzászólással, kérdéssel erre a nagyon fontos témára, de jelenleg nem 
látok más módot, hogy kifejezzem egyet nem értésemet az eljárással. (Dr. Szél 
Bernadett jelentkezik.) 

Szavazás dr. Szél Bernadett javaslatáról 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Nem adok szót. Tehát mindenki 
elmondta a véleményét. Ahogy a házszabály előírja, akkor ezen technikai malőr után, 
amiért elnézést kérek, de hát számtalanszor előfordul a képviselő életében, most 
akkor az első teendőnk, hogy szavazást rendeljek el. Ki az, aki támogatja Szél 
Bernadett képviselő asszony napirend-kiegészítő indítványát? Kérem, hogy 
szavazzanak! (Szavazás.) 4 igen. Ki az, aki elutasítja? (Szavazás.) 7 elutasítással 
elutasítottuk képviselő asszonynak a napirend-kiegészítését. (Dr. Szél Bernadett, 
dr. Oláh Lajos, Bana Tibor és Balczó Zoltán távoznak az ülésről.) 
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A napirend elfogadása 

Tisztelt Bizottság! Akkor ezek után kérdezem képviselőtársaimat, ha nincs több 
megjegyzés, ki az, aki elfogadja a napirendi pontokat. Kérem, szavazzanak! 
(Szavazás.) Köszönöm szépen. A bizottságunk elfogadta a napirendi pontok 
megtárgyalását. 

Tájékoztató az Európai Unió és az Egyesült Királyság közötti 
kereskedelmi és együttműködési megállapodás aktuális kérdéseiről 

(A napirendi pont tárgyalása során szinkrontolmácsolás folyik.) Tisztelt 
Bizottság! Hozzákezdünk az 1. napirendi pont megtárgyalásához: „Tájékoztató az 
Európai Unió és az Egyesült Királyság közötti kereskedelmi és együttműködési 
megállapodás aktuális kérdéseiről”. A napirendi pont előterjesztője Paul Fox, az 
Egyesült Királyság nagykövete és Berzétei Ákos, a Külgazdasági és 
Külügyminisztérium helyettes államtitkára. 

Tisztelt Bizottság! A brexit kérdését szorosan nyomon követtük 
bizottságunkban, a mai ülésünk tárgya pedig a múlt év legvégén elfogadott és aláírt 
megállapodás. Merem kijelenteni azt, hogy már 2020 végére lekerült a napirendről ez 
a kérdés, mégis rendkívüli örömünkre szolgál, hogy itt üdvözölhetjük Paul Fox urat, 
az Egyesült Királyság Magyarországra akkreditált nagykövetét és Berzétei Ákos urat, a 
KKM helyettes államtitkárát. Először is engedjék meg, hogy megadjam a szót 
nagykövet úrnak, hogy néhány információval szolgáljon nekünk arról, hogy melyek a 
legfontosabb elemei, melyek a legfontosabb jellemzői a két fél közötti 
megállapodásnak. Ezt követően megadom a szót Győri Enikőnek, az Európai 
Parlament tagjának, és azt követően adom meg a szót a helyettes államtitkár úrnak.  

Legvégül engedje meg nagykövet úr, hogy őszinte sajnálkozásomat fejezzem ki 
a rendkívül sajnálatos események miatt. Ez a hétköznapi élet velejárója az 
Országgyűlésben, hogy a technika ördöge problémákat okoz. Úgyhogy, nagykövet úr, 
öné a szó.  

Paul Fox tájékoztatója 

PAUL FOX, az Egyesült Királyság nagykövete: (Hozzászólását magyar 
nyelven kezdi meg.) Köszönöm szépen. Megpróbálok magyarul beszélni a 
prezentációm során önöknek. 

Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Engedje meg, hogy először is 
megköszönjem önnek ezt a megtisztelő meghívást. Köszöntöm helyettes államtitkár 
urat, a bizottság tagjait, valamint a jelen levő képviselőket, a kormányzat és a sajtó 
képviselőit. 

Rendkívül nagy örömömre szolgál, hogy ismét ellátogathatok ebbe a csodálatos 
épületbe. Megtiszteltetés számomra, hogy tájékoztathatom a bizottságot az Egyesült 
Királyság és az Európai Unió között létrejött kereskedelmi és együttműködési 
megállapodásról, valamint a kapcsolataink alakulását érintő legfontosabb 
kérdésekről. 

Kérem, engedjék meg, hogy az egyszerűség kedvéért a továbbiakban angolul 
beszéljek. A magyar nagyon szép, de nagyon nehéz nyelv szerintem. (Hozzászólását 
angol nyelven folytatja.) Az Egyesült Királyság számára azután, hogy tavaly 
januárban a brexitet teljesítette, 2020. december 31-e egy újabb mérföldkő volt. Véget 
ért az átmeneti időszak, és az Egyesült Királyság egy új fejezetét kezdte nemzeti 
történelmének, egy nagy változás és lehetőségekkel teli időszakként. Most soha nem 
látott lehetőségünk van arra, hogy dolgokat másképp tegyünk, egy lehetőség, hogy a 
világ színpadán a helyzetünket megszilárdítsuk. Eközben továbbra is nagyra 
értékeljük a kapcsolatainkat az európai barátainkkal, köztük Magyarországgal, azt a 
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lehetőséget, hogy ezeket a kapcsolatokat megújítsuk és fejlesszük. Ezek mások 
lesznek, de szeretnénk, ha erősödnének. 

Mielőtt még beszélnék erről a témáról, hadd beszéljek röviden az EU-brit 
kereskedelmi és együttműködési megállapodásról, amelyet tavaly karácsony este 
fogadtunk el! Ez a legnagyobb, bármely fél által aláírt kétoldalú kereskedelmi 
megállapodás, 2019-es áron számítva 668 milliárd font értéket képvisel. Jelentős 
változást hoz. Az Egyesült Királyság kilépett a belső piacból és a vámunióból, de az 
első szabadkereskedelmi megállapodás, amelyet az Európai Unió valaha aláírt zéró 
vám, zéró kvóta mellett bármely termékre nézve. Ez különösképp jó hír egyébként a 
magyar autóipar számára. Egyébként további piaci hozzáférést biztosít fontos 
szolgáltató szektoroknak, beleértve a professzionális és üzleti szolgáltatásokat, 
további befektetéseket tesz lehetővé, lehetővé teszi az Egyesült Királyság részvételét 
EU-s programokban, folytatódó partnerséget a brit és európai kutatók és tudósok 
között, nemcsak a Horizon Europe, de az Euratom kutatási, képzési program és a 
Kopernikusz űrkutatási program által. Ez azt is jelenti, hogy Magyarország és az 
Egyesült Királyság tovább tudnak dolgozni olyan korábban sikeres programokon, 
mint például a tiszta növekedés, a technológia vagy a felsőoktatás volt. A 
megállapodás kiterjed a repülőtársaságok és szállítmányozók munkájára is, 
biztonságot ad számukra, és lehetővé teszi azt, hogy akár munka, akár nyaralás 
céljából utazzanak az emberek. A társadalombiztosítási megállapodás gyakorlati 
előnyökkel jár az állampolgárok számára, egészségügyi ellátáshoz való hozzáférést ad 
akár az EU-ban, akár az Egyesült Királyságban. A bel- és külbiztonsági 
együttműködés is fontos, amellyel az információbiztonság, a kiberbiztonság és az 
egészségbiztonság kérdéseiben tudunk előrelépni. Tovább fogunk dolgozni azon, hogy 
a Covid-19 folyamatos fenyegetésével szemben fel tudjunk lépni. 

Még egy területet szeretnék említeni, amely nincs benne a megállapodásban, 
de fontos változás: 2021. január 1-jével véget ért a szabad mozgás, az Egyesült 
Királyság egy új pontalapú bevándorlási rendszert vezetett be. Ebben az EU- és nem 
EU-állampolgárok egyenlő bánásmódban részesülnek, képességeik és tehetségeik 
alapján kerülnek priorizálásra a kérvényeik. Ezek a megállapodások nem terjednek ki 
azokra az EU-s állampolgárokra, akik már Nagy-Britanniában laktak 2020. december 
31-e előtt. A kilépési megállapodás értelmében a családjuk kaphat az EU-s 
rendszerben juttatásokat. Ez lehetővé teszi azt, hogy az életüket gyakorlatilag 
nagyjából ugyanúgy élhessék, mint eddig. A legutóbbi statisztikák, a március végi 
statisztikáink azt mutatják, hogy több mint 5,3 millió kérvény érkezett, és ezek közül 
4,9 milliónak megadták a maradás lehetőségét. Ebben 125 ezer magyar van. Hadd 
mutassak rá arra is, hogy annak ellenére, hogy a szabad mozgás lehetősége véget ért, 
nagyon bőkezű visamegoldásokat vezettünk be: európai uniós állampolgárok 6 
hónapnyi időre jöhetnek vízumkötelezettség nélkül. Ezen időszak alatt többször 
léphetnek be az Egyesült Királyságba, és több tevékenységet folytathatnak, 
nyaralhatnak, értekezleteken, konferenciákon vehetnek részt, akár rövid 
tanulmányokat is folytathatnak. 

Visszatérve a kereskedelmi és együttműködési megállapodáshoz, fontos 
megjegyezni, hogy ezt 2021. január 1-je óta ideiglenesen vezették be. A brit parlament 
december 30-án ratifikálta, az Európai Unió oldalán az Európai Parlamentnek kell ezt 
még ratifikálnia. Az Európai Bizottság eredetileg úgy gondolta, hogy ’21 február 
végéig ratifikálja a parlament, azonban hosszabb időt akart az Európai Parlament, 
hogy vizsgálja, ezért az Egyesült Királyság beleegyezett abba, hogy az eredeti 
határidőt április 30-ig kiterjesszük. Most arra számítunk, hogy a ratifikációra holnap, 
27-én sor kerül az Európai Parlamentben. Ez nagyon fontos, hogy a vállalkozások és 
az egyének számára biztonságot nyújtsunk. Előretekintve, miközben a realitás az, 
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hogy az Európai Unió és az Egyesült Királyság két külön piac, az Egyesült 
Királyságnak kiterjedt kapcsolatai maradnak, az Európai Unióval új lehetőségekkel 
fogja tudni bővíteni az együttműködést. 

Hadd beszéljek az Európai Unióval és a Magyarországgal folytatott kétoldalú 
kapcsolatainkról! A kereskedelmi és együttműködési megállapodás új kapcsolatot hoz 
létre az Egyesült Királyság és az Európai Unió között. Nagyon sok minden változik, de 
nagyon sok minden ugyanolyan marad annak ellenére, hogy kiléptünk az Európai 
Unióból. Benne maradunk az ENSZ Biztonsági Tanácsában, mint annak állandó 
tagjai, folyamatos, változatlanul vezető európai szövetséges vagyunk a NATO-n belül, 
ott állunk a szövetségeseink mellett a különböző fenyegetések ellenében, és erősítjük 
a kollektív biztonságot az euroatlanti térségben. Elkötelezettek vagyunk az emberi 
jogok védelme mellett, és továbbra is erőteljes szerepet játszunk abban, hogy a nyitott 
társadalmakat, a nyitott gazdaságokat építsék világszerte. Az ENSZ COP26 
éghajlatváltozási konferencia házigazdáiként sokat teszünk annak érdekében, hogy a 
párizsi megállapodás érdekében adaptálódjunk, megfelelő finanszírozás történjen a 
zöldtranszformáció és a tiszta energiaátmenet érdekében, hogy a nettó zéró, tehát a 
szénsemleges gazdaságunk 2050-re kialakuljon. 

Mit jelent mindez itt, Magyarországon? Ahogy mondtam, az Egyesült Királyság 
nemcsak szeretné fenntartani, hanem javítani is szeretné a kapcsolatait minden 
európai állammal, különösképp Magyarországgal. A kétoldalú kapcsolatokban három 
különleges terület van, amely kölcsönös érdeklődésre tart számot. Amire most 
koncentrálnék, mindegyikben benne van a lehetőség, hogy jelentős előnyöket hozzon 
mindkét országnak. Először a biztonság és védelem az, ahol több közös érdekünk is 
létezik. Folyamatosan dolgozunk a kétoldalú dialógus és együttműködés elmélyítésén, 
dolgozunk a kiberbiztonságon, a regionális biztonság fenntartásán, a katonai 
hadgyakorlatokon, további tudásmegosztáson és oktatáson, stratégiai partnerségek 
kialakításán. 

A második terület a jólét, mint kérdés. A két ország szoros kereskedelmi és 
befektetési partnerek. Az Egyesült Királyság több terméket importál a 10 milliós 
Magyarországról, mint a 200 milliós Brazíliából. A kereskedelmi kapcsolatok 
változatlanul erősek a két ország között, és most már Magyarország legnagyobb nem 
EU-s kereskedelmi partnere vagyunk, több mint 5,7 milliárd eurós kereskedelmi 
forgalommal 2018-ban, 825 brit cég foglalkoztat 54 ezer embert Magyarországon, 
ezzel a negyedik legnagyobb foglalkoztató munkaadó vagyunk Magyarországon. 
További projektek vannak a kétoldalú együttműködésre az energiában, az 
autóiparban, a dekarbonizációban, a hidrogéngazdaságban, a mesterséges 
intelligenciában, okosvárosokban, a tiszta növekedésben és az e-mobilitásban. 

A harmadik és talán a legfontosabb terület az állampolgáraink szempontjából a 
civilek közötti kapcsolatok. Magyarország és az Egyesült Királyság minden szinten 
erősíti a kapcsolatait. Nemcsak a minisztereink és a fővárosaink vannak jó 
kapcsolatban, hanem a hétköznapi emberek, az üzletemberek, az egyetemek és a civil 
társadalom. Az Egyesült Királyságban lakik most már a legnagyobb Magyarországon 
született populáció, amely Magyarországon kívül van, a Kárpát-medencén kívül, és 
azt is tudjuk, hogy az egyik legnagyobb forrása a turizmusnak a brit turisták voltak 
Budapesten a járvány előtt. Egyre növekszik az együttműködés a tudomány, az 
innováció és az oktatás területén. 

Végül pedig a kétoldalú kapcsolataink mellett szeretnénk megerősíteni a 
kapcsolatainkat a V4-országokkal, Magyarország V4-es elnöksége kapcsán - biztonság 
és éghajlat - a meglévő jó kapcsolatokra építve. 

Hadd fejezzem be a következőkkel! Kiléptünk az Európai Unióból, de nem 
hagytuk el Európát. Igen, együtt kell dolgoznunk sok különböző módon, de a 
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kapcsolatunk mélysége Magyarországgal és a többi európai országgal nem függ az 
európai uniós tagságtól. A történelemtől függ, az értékektől függ és a közös érdekektől 
függ. A kereskedelmi és együttműködési megállapodás erőteljes keretet ad a további 
együttműködésre, de vannak még lehetőségeink arra, hogy kétoldalú szinten is 
együttműködjünk. Én és a nagykövetségem elkötelezettek vagyunk, hogy biztosítsuk, 
hogy a kapcsolatok az Egyesült Királyság és Magyarország között folyamatosan 
erősödjenek. Több kereskedelem, több befektetés, több koordináció biztonsági és 
egyéb más kérdésekben - ez a brit nemzeti érdek, és én úgy gondolom, hogy ez 
Magyarország érdeke is. Köszönöm szépen a figyelmüket, és várom a kérdéseiket. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen a hozzászólását. Tisztelt Bizottság! Most pedig 

megadom a szót Győri Enikő képviselő asszonynak, az Európai Parlament részéről. 
Tessék parancsolni! 

Győri Enikő hozzászólása 

GYŐRI ENIKŐ európai parlamenti képviselő: Köszönöm szépen, elnök úr, és 
elnézést kérek, amiért a kormány elé udvariatlankodom magam. Ennek egyetlenegy 
oka van, hogy fel kell ülnöm egy repülőre rövidesen, és nincs jelenleg más lehetőség 
Brüsszelbe eljutni, csak így, hogyha most elindulok, és Varsón keresztül fogok odaérni 
ahhoz, hogy, mondjuk, ne éjjel érkezzek. Nehéz a légi közlekedés. Rendkívül nagy 
öröm találkozni önnel, nagykövet úr. Nagy örömömre szolgált meghallgatni önt, és 
hogy megerősítette a magyar-brit-kapcsolatok tekintetében, hogy azok nem fogják 
megszenvedni a brexitet. Tudjuk, hogy ez lose-lose, vesztes-vesztes helyzet mindkét 
fél számára, a közelmúlt kereskedelmi adatai ezt egyértelműen megmutatták.  

Magyarul folytatnám, elnök úr, és még egyszer köszönöm. Nem leszek hosszú, 
de mivel a kereskedelmi bizottságban én gondoztam ezt a témát, illetve a Mercosur-
témát is, ezért gondoltam, hogy jó, ha elmondom, hogy hogy néz ki minden 
Brüsszelből nézve.  

Ahogy az előbb nagykövet úrnak is mondtam, azt hiszem, hogy ez egy 
veszteség. Egy veszteség az Unió egyik legnagyobb gazdaságát elveszíteni. Az év elejei 
adatok mutatják, hogy igen visszaesett a forgalom, a vállalkozók sokkal óvatosabbak 
lettek, még valamennyi készletezés volt tavalyról meg az év elején, de ezek egy kicsit 
kifutottak. Tehát semmiképpen nem pozitív, ami történik. Természetesen tiszteletben 
kell tartani a brit nép demokratikus döntését. 

Örülök, hogy győzött a józan ész, győzött a józan ész decemberben az utolsó 
utáni pillanatban, karácsonykor, hogy megszületett a megállapodás. Az is a józan 
észnek köszönhető, hogy ideiglenesen hatályba lehetett léptetni, amivel egy kicsit 
megerőszakoltuk az uniós jogot, de ez helyes volt, kellett hozzá politikai akarat. 
Örülök, hogy ez megtörtént. 

Én egészen múlt csütörtökig úgy éreztem, hogy viszont már megint baj lesz a 
józan ésszel az Unióban meg az Európai Parlamentben, ahol ez azért többször 
előfordult, már csak az én utolsó két évem alatt is, hogy nem tűzi napirendre a 
Parlament, és egy ex lex állapotba kerülünk. Ugyanis fennállt az a veszély, egészen 
csütörtökig nem szerepelt a téma a napirenden, hogy mivel az írországi jegyzőkönyv 
végrehajtása sérül, ami sajnálatos, ezért a Parlament zsarol, és nem tűzi napirendre, 
és vége van az átmeneti időszaknak május 1-jével, és egy ex lex állapotba kerülünk. 

Hála istennek, ez nem történt meg. Én ezt betudom a Parlament szokásos 
erőfitogtatásának, fenyegetésének, zsarolásának. Aztán persze az utolsó pillanatban 
valahogy visszaretten. Szerintem ez nem használ az Európai Parlamentnek, őt 
minősíti, de a lényeg magyar és brit szempontból meg uniós szempontból, hogy van 
esély arra, én azt gondolom, hogy nem lesz probléma, bármi fog elhangozni a holnapi 
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vitában, ahol én is szót fogok kapni, hogy megszületik, megadja a parlament a 
hozzájárulását ehhez az egyezményhez. 

Ugyanis a legfontosabb mind a polgároknak - a magyarokat is beleértve, de az 
összes európai polgárt és szerintem a briteket is -, illetve a cégeknek, hogy 
kiszámíthatóság legyen, hogy tudják, hogy mire számíthatnak, hogy milyen szabályok 
vonatkoznak rájuk, milyen módon közlekedhetnek, telepedhetnek le, vállalkozhatnak, 
exportálhatnak, importálhatnak. Úgyhogy ezt hozza meg ez az egyezmény. 

Örülök, hogy a megállapodás rendezi a munkavállalók helyzetét. Örülök, 
hogyha ugyan a közös piac és vámunió része nem is marad a brit sziget, de legalább 
vámmentes áruforgalomra és még szolgáltatásáramlásra is van lehetőség, és az 
egyenlő esélyek, az volt nagyon fontos a magyar kormány számára is, meg én azt 
gondolom, hogy nekünk, fideszes európai parlamenti képviselőknek is ez volt a 
legfontosabb, hogy ne sérüljenek a vállalkozások vagy a polgáraink élete. 

Nem akarom tovább szaporítani a szót. Örülök, hogy lesz egy kiszámítható 
keret, és csak bízom abban, hogy amit nagykövet úr mondott, az úgy is lesz, hogy az 
nem lesz akadálya annak, hogy a magyar-brit kapcsolatok tovább erősödjenek. Sok 
dolgunk van egymással.  

Nekem már most hiányzik a brit kollegák hangja az Európai Parlamentben, 
hiányzik a híres brit józan ész, amiről már sokat beszéltem, hiányzik a brit humor, 
hiányzik a társaságuk, tehát mindenképp ez egy veszteség. Itt a kármentés az, amit ez 
az egyezmény hozni tud. 

Egy kérdésem van, elnök úr, hogy mondhatok-e nagyon röviden a Mercosurról 
valamit, és ne haragudjon rám, de csak ez az egy esélyem van arra, hogy így 
elhangozzon, mert indulnom kell a reptérre. 

Sajnálom, hogy az ellenzéki képviselők a távozás mellett döntöttek, márpedig 
nagyon fontos lett volna, hogy egy normális vita zajlódjon az ő elképzelésükről, 
ugyanis a világban van egy divat. Én ezt naponta megérem az Európai Parlamentben. 
Röviden azzal lehet összefoglalni, hogy az Európai Unió csak olyanokkal kereskedjen, 
írjon alá szabadkereskedelmi megállapodást vagy bármilyen kereskedelmi 
egyezményt, amelyek legalább olyan szépek, okosak és jók, mint mi vagyunk, de 
lehetőleg még egy kicsit jobbak is. Ez a filozófia most az Európai Parlament jelentős 
részében, elsősorban a baloldalon, akár az uniós kereskedelmi érdekek, gazdasági 
érdekek árán is. 

Ez a filozófia szerintem rendkívül veszélyes. Ez a filozófia oda vezethet, hogy az 
Európai Unió versenyképessége tovább romlik. Katasztrofális a helyzet ebből a 
szempontból. Minden számítás szerint, és csak egy számot fogok mondani, nem 
akarom önöket untatni, rövidesen, 10 év múlva már a GDP-növekedés 85 százaléka a 
világban az Unión kívülről fog jönni. Ha az Unió tovább folytatja azt, amit csinál, 
iszonyatos feltételeket támaszt az előtt, hogy kivel kereskedjünk, politikai feltételeket 
szól ehhez, akkor a világ elmegy mellettünk, így fognak elhúzni mellettünk. 
Egymással fognak kereskedni, és mindegy, hogy most éppen Dél-Amerikáról van szó 
vagy más régiókról, azt fogják mondani, hogy ha az Európai Unió nem akar velünk 
kereskedni, vagy egy csomó olyan feltételt támaszt, amelyeknek egyébként nincs köze 
a kereskedelemhez, hát, majd kereskedek én mással.  

Nézzen már körül az előterjesztő, hogy mi történik a világban! Itt van a RCEP. 
A csendes-óceáni térség kezdte el szabadkereskedelmét egymással, 2 milliárdos 
lakossággal. Gondoljunk bele, hogy az milyen gazdasági erőt képvisel a jövőre nézve. 

Ha végül is a Mercosur-egyezményt, ami nincs aláírva, csak van egy politikai 
megállapodás a szövegről, több országban hasonló politikai felhangokból el akarják 
kaszálni, akkor az Unió lenne az első, amelynek lenne egy megállapodása ezzel a 
régióval, akkor ez nem lesz. Iszonyatosan protekcionista politikát folytat Dél-
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Amerika, mármint a Mercosur-országok, nagyon magas vámokkal jutnak csak be az 
európai termékek oda. Elesünk egy csomó kedvezménytől. Hogy vannak érzékeny 
területek a mezőgazdaságban? Igen, vannak. A Bizottságnak erre van egy alapja, van 
kompenzáció rá. A magyar érdek szempontjából is folyt egy belső vita, de úgy látjuk, 
hogy több a haszna, mint a kára az egyezményben. Ki kell találni, hogy akik a 
vesztesei lennének, hogy lehet megoldani, hogy lehet kompenzálni. 

Az utolsó pont az - és köszönöm a türelmet, elnök úr -, hogy mivel indokolja az 
LMP az előterjesztését, hogy erdőirtás folyik Dél-Amerikában, Brazíliában, és emiatt 
kell az egyezmény. Erdőirtás jelenleg is folyik, ami nagyon sajnálatos. Az a megoldás, 
ha egyezményt kötünk Dél-Amerikával. Nem az a megoldás, ha nem kötünk velük 
megállapodást. Ennek a Mercosur-egyezménynek van egy kötelező 
kereskedelemfejlesztési fejezete, egy ambiciózus fenntarthatósági fejezete, amely 
kötelező szabályokat határoz meg a környezet és az éghajlat tekintetében. Ha nem 
lépünk egyezményre, akkor az erdőirtás folytatódhat. Ha megállapodunk velük, akkor 
lesz egy szabály, egy kötelezően végrehajtandó szabály, tehát a helyzet javul. Hogy 
nem írták bele az egyezménybe, hogy egy fát sem fognak mostantól kivágni 
Amazóniában, ez igaz. Na, most akkor azt nézzük, hogy az a pohár félig van tele, vagy 
félig üres, ezt próbálják máshogy megközelíteni. 

Nem szaporítom a szót, csak egy utolsó dolog, hogy még egy vád szerepel az 
előterjesztésben, hogy a vitarendezés antidemokratikus. Itt csak arra szeretném 
felhívni az ellenzéki előterjesztők figyelmét, hogy ez tényszerűen nem igaz, ugyanis 
nincs beruházásvédelmi fejezet a Mercosurban, tehát az a régi vitarendezés, amit 
sérelmeztek, a beruházó állam közötti vitarendezés - egyébként az újgenerációs 
szabadkereskedelmi megállapodásokkal már nem is operál az Európai Unió, más van 
helyette -, ez nincs ebben a megállapodásban. Tehát valami olyasmit vet a 
megállapodás szemére, ami egyébként tényszerűen nincs is benne. Úgyhogy én azt 
gondolom, elnök úr, hogy nagyon jó, ha vitatkozunk szabadkereskedelemről, 
egyezményekről, de az, ami ebben az előterjesztésben szerepel, tényszerűen nem igaz, 
úgyhogy én csak azt javasolni tudom önöknek, hogy ne támogassák ennek a 
megvitatását, de támogassa a bizottság azt, hogy erről a kérdésről legyen eszmecsere 
az Országgyűlés Európai ügyek bizottságában. Köszönöm szépen, elnök úr. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen képviselő asszony hozzászólását, amely részben a 

jelenlegi napirendi ponthoz, részben a következő napirendi ponthoz kapcsolódik. 
Megértjük azt, hogy a képviselő asszonynak megy a gépe. Külön kérte, hogy röviden 
erről a következő napirendi pontról is tudjon szólni, mivel az Európai Parlamentben ő 
az egyik raportőr ebben a témában. 

Tisztelt Bizottság! Ahogy említettem, következik Berzétei Ákos, a Külgazdasági 
és Külügyminisztérium helyettes államtitkára. Kérem, röviden foglalja össze a magyar 
kormány álláspontját! 

Dr. Berzétei Ákos hozzászólása 

DR. BERZÉTEI ÁKOS helyettes államtitkár (Külgazdasági és 
Külügyminisztérium): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Képviselő Hölgyek és 
Urak! Nagykövet Úr! Nem kívánom megismételni azt, amit nagykövet úr, illetve a 
képviselő asszony már szerintünk is tárgyszerűen ismertetett a bizottsággal, 
mindössze szeretnék pár gondolatot elmondani a magyar kormány jelenlegi brexit-
álláspontjáról. Egyrészt szeretnénk elmondani a Külgazdasági és Külügyminisztérium 
részéről, hogy mi sajnálatosnak tartottuk a brexithez vezető útvonalat, de 
természetesen tiszteletben tartjuk Nagy-Britannia lakosságának demokratikus 
döntését, és azon fogunk dolgozni, hogy ez a sajnálatos esemény a jövő építését 
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legfeljebb minimálisan hátráltassa, és lehetőleg mindkét ország állampolgárai a 
megszokott mederben folytathassák az életüket. 

Szeretnék én is számot adni arról, hogy valóban a januári kereskedelmi adatok 
erős visszaesést mutatnak mind a kivitel, mind a behozatal szempontjából az Egyesült 
Királyság vonatkozásában. Egyelőre ezeket az adatokat még nem tisztították meg 
azoktól az externáliáktól, amelyek alapján levonhatnánk a pontos következtetést, 
hogy mi az, ami a brexitnek tulajdonítható, és mi az, ami a Covid-járvány, illetve más 
külső hatások miatt következett be, mindenesetre jól mutatja, hogy maga a brexit 
kereskedelmi szempontból nézve egy erős veszteség az Európai Közösségnek és így 
Magyarországnak is. 

Mi úgy látjuk, hogy a következő hetekben, illetve hónapokban a két partner, 
tehát az Európai Közösség, illetve Nagy-Britannia szempontjából alapvetően az 
északír jegyzőkönyv jelenti a legfontosabb kérdéscsoportot. Már csak geopolitikai 
determinációk miatt is az ott zajló folyamatok, a határkérdések, illetve ellátási 
nehézségek megoldása jelenti a kihívást mind a két fél számára. Néhány területet 
mondanék csak példálózó jelleggel. Az állat- és növényegészségügyi szabályok, 
acélkvóták, használt autók áfaszabálya, a gyógyszerekre vonatkozó EU-s 
előirányzatok, illetve előírások alkalmazása jelenti jelenleg a Bizottság által 
legkardinálisabbnak tekintett kérdéskörök csoportját. Ezekben kell a feleknek 
egyezségre jutniuk, és bízom benne, hogy az eddigi konstruktív hozzáállás folytatódni 
fog a Bizottság és az Egyesült Királyság részéről, és valamennyi kérdést 
megnyugtatóan sikerül rendezni nemcsak a kereskedelmi kapcsolatok miatt, hanem 
az ott élők alapvető érdekeire is tekintettel. Amint azt nagykövet úr ismertette, éppen 
holnap fog az Európai Parlament a ratifikációról szavazni. Ezt megelőzte némi 
kötélhúzás és hatalmi harc a Bizottság és a parlament között, de bízunk benne, és 
jelenleg úgy néz ki, hogy győz a józan ész, és holnap a megfelelő döntés megszületik az 
Európai Parlamentben. 

Azt még el kell mondanom a kormány oldaláról, hogy a kollégáink informatív 
anyagokkal és folyamatos tájékoztatással, valamint készülő támogatási programokkal 
is megpróbálják majd segíteni azokat a magyar vállalatokat, amelyeket a brexit miatt 
életbe lépő vámeljárások nehézségek elé állítanak. Ez ügyben mindenképpen 
folyamatos kommunikáció lesz a tárca részéről, illetve el kell mondani azt is, hogy a 
konzuli szolgálat is további fejlesztésekkel készül arra az időszakra, amely mind a két 
ország állampolgárait bizonyos értelemben nehézségek elé állítja. Bár el kell 
mondanom, hogy hála az égnek, sikerült még megfelelő időben bilaterális alapon 
elrendezni mindazokat a kérdéseket, amelyek biztosítják, hogy az itt élő és dolgozó 
brit állampolgárok, illetve a Nagy-Britanniában dolgozó magyar állampolgárok a 
lehető legkisebb adminisztratív teher mellett folytathassák eddigi életüket, 
amennyiben ezt kívánják. Köszönöm szépen, és várom az esetleges kérdéseket. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Nagykövet Úr! Tisztelt Államtitkár Úr! 

Valóban, ahogy Győri Enikő képviselő asszony említette, nagy veszteség nemcsak 
Magyarország, hanem az Európai Unió számára, hogy Nagy-Britannia, az Egyesült 
Királyság kilépett. Veszteség ez mindnyájunk számára, különösen Magyarország 
veszített egy szövetségest. Én, aki gyakran járok a COSAC, az Európai Unió nemzeti 
parlamentjei európai ügyek bizottságainak elnöki értekezleteire, különösen el tudom 
ezt mondani, hiszen nekünk, képviselőknek is hasonló álláspontunk volt Európa 
jövőjéről, mint a brit képviselőknek. Nagyon sokszor jöttek segítségünkre a brit 
képviselők, különösen William Cash, az alsóház európai ügyek bizottságának elnöke, 
és Lord Boswell, a felsőház európai ügyek bizottságának elnöke. De ahogy ők is 
gyakran említették, az Egyesült Királyság csak egy intézményt hagyott itt, és nem 
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Európát, ezért megmarad (Dr. Tilki Attila megérkezik az ülésre.), ahogy nagykövet úr 
is említette, a szoros szövetség az Egyesült Királyság és Magyarország között. Ezt már 
többször elmondtuk, megvannak az együttműködés külön területei, különösen 
gazdasági téren, amelyek által tovább folytatjuk azt a kapcsolatot, amit kialakítottunk 
az Egyesült Királysággal. 

Tisztelt Nagykövet Úr! Tehát arról biztosíthatom önt és az ön kormányát, hogy 
Magyarország mindent megtesz, beleértve a magyar parlamentet is, hogy ez az 
együttműködés továbbra is szoros legyen, hiszen mindnyájunk érdeke. Külön 
köszönöm az Egyesült Királyság kormányának, hogy egy kvázi új politikát hirdetett 
meg, ami nemcsak Magyarország, hanem például a visegrádi négyek 
együttműködésében is egy fontos kezdetet jelenthet.  

Tisztelt Nagykövet Úr! Az Egyesült Királyság kilépett az Unióból, tehát, és azt 
is többször említettem, Magyarország fontos szövetségest veszített. Hogyan látja 
nagykövet úr, hogy ha idén júniusban ismét lenne egy brexit-népszavazás, akkor is 
hasonló eredmény születne, mint 2016 júniusában?  

Tisztelt Államtitkár Úr! Öntől pedig szeretném kérdezni, hogy a magyar 
kormány az együttműködésnek milyen új területeit látja az Egyesült Királysággal a 
közeljövőben és a távoli jövőben is. 

Kérdezem a bizottságot, a bizottság tagjait, van-e kérdés. (Jelzésre:) Juhász 
Hajnalkáé a szó. Tessék parancsolni! 

Kérdések, hozzászólások, válaszok 

JUHÁSZ HAJNALKA (KDNP): Köszönöm a szót, elnök úr. Elnézést kérek a 
késésért, volt egy másik bizottsági ülésem.  

Először is szeretném kifejezni az őszinte sajnálatomat a KDNP nevében Fülöp 
herceg halála miatt. A hagyomány, az erős keresztény hit fontos példaképe volt ő 
azzal, hogy ő méltósággal élte az életét. 

A kétoldalú, többoldalú megállapodás változatlanul fontos számunkra az 
Egyesült Királysággal. Hadd tájékoztassam arról, hogy Magyarország lesz az Európa 
Tanács Miniszteri Tanácsának a soros elnöke. Nagy-Britannia még mindig tagja az 
Európa Tanácsnak. Nagyon érdekes prioritásaink vannak, például a vallásos 
párbeszéd, a vallási okokból üldözött emberek, a környezetvédelem, a fenntartható 
jövő. Ha bármilyen további információra van szüksége, akkor kérem, tudassa velem, 
állok rendelkezésére. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Kérdezem képviselőtársaimat, van-e még 

valakinek kérdése. (Nincs jelzés.) Nem látok ilyet. Visszaadom a szót nagykövet úrnak 
és államtitkár úrnak. Tessék parancsolni! 

 
PAUL FOX, az Egyesült Királyság nagykövete: Köszönöm szépen. Nagyon 

érdekes kérdés. Ami egy lehetséges népszavazás végkimenetelét illeti, nagyon 
meglepődnék, ha más lenne a végeredménye. Én arra a tényre alapozom a 
válaszomat, hogy volt egy választás 2019-ben, ami a kormányzatnak, azt hiszem, 
nagyon megalapozott mandátumot adott arra, hogy vigye végig a brexitet. 
Anekdotikus, de beszéltem a kollegákkal, barátokkal az Egyesült Királyságban, hogy 
arról szólt az is talán, hogy inkább akkor már nézzünk előre, mintsem vissza. Tehát 
szerintem ilyen szempontból a választás az elkövetkezendő belátható jövőre ezt az 
ügyet lerendezte. Tehát ahelyett, hogy azt néznénk, hogy most mi lett volna, ha, 
inkább azzal kell foglalkoznunk, hogy milyen a világ most. Tehát ilyen szempontból 
egy szuverén, független nemzet vagyunk, amely már nem tagja az Európai Uniónak, 
de valódi helye van a világban, tekintettel a NATO-s tagságunkra, tekintettel az ENSZ 
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BT állandó tagságunkra, a gazdaságunk méretére, és tekintettel arra az úgynevezett 
soft powerre, puha hatalomra, amivel rendelkezünk. Boris Johnson arról beszélt, 
hogy globális Nagy-Britannia, és én azt gondolom, hogy ez mindenféleképpen 
olyasmi, amiben osztozunk, amiért dolgoznunk kell.  

Úgyhogy az egyszerű válaszom a kérdésére, elnök úr, hogy nagyon 
meglepődnék, ha más végeredmény születne egy népszavazáson, mint ami született 
2016-ban. 

Ami pedig Juhász Hajnalka felvetése, nagyon szépen köszönjük az együttérző 
szavakat. Fülöp herceg valóban egy rendkívüli személyiség volt, több alkalommal volt 
szerencsém találkozni vele. Az életben még nagyobb volt, azt hiszem, és hiányozni 
fog. Ugyanakkor talán az ő távozása azt is előrevetíti, hogy egy korszak fejeződik be. 
Annak ellenére, hogy talán már nem él közöttünk, azért az értékek, amiket képviselt - 
a toleranciája, a nyitottsága, az érdeklődése - változatlanul fontosak mindannyiunk 
számára. 

Nagy várakozással tekintünk az elé, hogy Magyarországgal dolgozzunk az 
Európa Tanácsban is. Nagyon sok dologban osztozunk, a vallásos hit szabadságában, 
és biztos vagyok benne, hogy nagyon sok lehetőségünk lesz majd a magyar elnökség 
ideje alatt arra, hogy együttműködjünk. 

És ne kérjenek bocsánatot attól, hogy működik a demokrácia. Ez a demokrácia 
nagyon fontos, nagyon fontos nemcsak nekem, de nekünk is. Ahogy Churchill is 
mondta: a demokrácia a kormányzás legrosszabb módja, leszámítva az összes többit. 
És láttuk működni, úgyhogy ne kérjenek bocsánatot. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Megadom a szót az államtitkár úrnak. 
 
DR. BERZÉTEI ÁKOS helyettes államtitkár (Külgazdasági és 

Külügyminisztérium): Köszönöm szépen, elnök úr. Milyen együttműködés várható 
Magyarország és az Egyesült Királyság között? Először is el kell mondanom, hogy 
sajnálatos módon a közösségi jog megakadályoz minket olyan területeken a közös 
kapcsolataink fejlesztésében, ami egyébként sokkal proaktívabb, és sokkal, hogy is 
mondjam, generous az angol szó talán, ami ide illik, megközelítést alkalmaznánk a 
közös ügyeink rendezésében. A kereskedelempolitika terén például az európai uniós 
jognak a szupremáciája abszurd értelemben nem teszi lehetővé, hogy olyan szorosra 
fűzzük a kapcsolatainkat, mint amilyenre a magyar külpolitika azt szeretné. 

Ugyanakkor nem szabad elfelejteni azt sem, hogy Nagy-Britannia nemcsak az 
Európai Uniónak volt tagja, hanem jelenleg is a NATO alapító tagja, amely szövetségi 
rendszernek Magyarország is részét képezi, így számítunk rá, hogy a közeljövőben a 
közös biztonságpolitikai együttműködések terén tovább tudjuk építeni a közös 
kapcsolatokat. Európa stabilitása és biztonsága mindkét ország számára alapvető és 
kulcsfontosságú érdek. 

Ezen kívül továbbra is szeretnénk szorosan együttműködni az Egyesült 
Királysággal kulturális és oktatási kérdésekben. Ezekben a kérdéskörökben a 
tagállami jognak, illetve a tagállami érdekeknek van mozgástere. Itt egészen biztos 
valamifajta programokkal és új lehetőségek feltérképezésével készülnénk a jövőre. 

Amint azt korábban is jeleztük, kapcsolataink szorossága nagyban áll azokon 
az állampolgárokon is, akik kölcsönösen egymás országaiban élnek, dolgoznak és 
alkotnak, így a már említett nagyszámú magyarság az Egyesült Királyságban, és 
nekem személyesen is van pár brit ismerősöm, akik itt találták meg a számításukat 
vagy akár a párkapcsolatuk jövőjét is Magyarországon, és nem változtatnának ezen a 
helyzeten az Európai Unió és Nagy-Britannia vitája vagy konfliktusa okán. 
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Én úgy gondolom, hogy ugyan a brexit sok ajtót bezárt, egy kapcsolat végét 
jelenti, ugyanakkor ez újfajta lehetőségeket is jelent. Ezt mindkét ország politikai 
vezetése elmondta már több alkalommal, és bízzunk benne, hogy ezeket az ígéreteket 
sikerül majd szakértői és politikai szinten is készpénzre váltani, és lehetővé tenni azt, 
hogy mindkét ország állampolgárai, vállalatai megtalálják a közös számításukat a 
kapcsolat további fejlesztése érdekében. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen államtitkár úrnak a beszámolókat és a kérdésekre 

adott választ. Engedje meg, nagykövet úr, hogy megköszönjem a részvételét. 
Köszönöm szépen az információkat, amelyeket adott nekünk. Nagyon remélem, hogy 
fogjuk tudni folytatni az együttműködésünket a jövőben is. Köszönöm szépen. 

Tisztelt Bizottság! Egy perc szünetet rendelek el, míg elbúcsúzunk nagykövet 
úrtól, és utána folytatjuk a következő napirendi pontunk tárgyalását, amely Schmuck 
Erzsébet képviselő asszony és Ungár Péter önálló indítványa. 

 
(Szünet: 10.51 - 10.52) 

 

Az Európai Unió harmadik országokkal kötött kereskedelmi és 
beruházási megállapodásaival kapcsolatos követelményekről, 
különös tekintettel a Mercosur szabadkereskedelmi egyezményre 
címmel benyújtott határozati javaslat (H/15600. szám)  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

ELNÖK: Tisztelt Bizottság! Folytatjuk bizottsági ülésünket a 2. napirendi pont 
megtárgyalásával az Európai Unió harmadik országokkal kötött kereskedelmi és 
beruházási megállapodásaival kapcsolatos követelményekről, különös tekintettel a 
Mercosur szabadkereskedelmi egyezményről szóló H/15600. határozati javaslatra, 
amit Schmuck Erzsébet képviselő asszony és Ungár Péter képviselőtársunk önálló 
indítványként nyújtott be a Ház elé. A mai nap döntenünk kell majd az indítvány 
tárgysorozatba vételéről. Köszöntöm Schmuck Erzsébet képviselő asszonyt, mint a 
napirendi pont előterjesztőjét. 

Tisztelt Bizottság! A bizottságunkat március végén jelölte ki házelnök úr a 
tárgysorozatba vételről való döntésre. Az indítvány elsősorban a Mercosur-
megállapodással kapcsolatos fenntartásokat fogalmazza meg. Átadom a szót 
képviselő asszonynak. Tessék parancsolni! 

Schmuck Erzsébet szóbeli kiegészítése 

SCHMUCK ERZSÉBET (LMP) előterjesztő: Köszönöm szépen, elnök úr. 
Tisztelt Képviselő Urak! Bár Győri Enikő képviselő asszony hozzászólása előtt jobban 
bíztam abban, hogy az előttünk fekvő határozati javaslat tárgysorozatba vételét 
egyhangúlag támogatni fogják, de még a reményt nem adtam fel. Ez a határozati 
javaslat tulajdonképpen nem szól másról, minthogy megerősítjük egy közösen, 
konszenzussal, 2016-ban elfogadott határozati javaslat tartalma melletti 
elköteleződésünket. A 2016-os LMP-javaslat szerint Magyarország nem támogat 
olyan szabadkereskedelmi egyezményt, amely negatívan érint természetvédelmi, 
emberi jogi vagy élelmiszerbiztonsági szabályokat, és hozzájárul a klíma- és ökológiai 
válság mélyüléséhez. Akkor ezt a javaslatot a kormánypárti többség is támogatta, 
gyakorlatilag konszenzussal fogadtuk el. Nemzeti egyetértés volt abban, hogy nem 
növelni, hanem épp ellenkezőleg, csökkenteni és szabályozni kell a nagyvállalatok 
korlátlan hatalmát. Arra kérem önöket, hogy erősítsük meg ezt az elköteleződésünket, 
és ezen belül is az előttünk fekvő határozati javaslat támogatásával kérjük a 
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kormányt, hogy ne ratifikálja az EU-Mercosur kereskedelmi egyezményt, mondjon 
nemet az egyezményre, mert ez is a Föld és a jövő generáció kárára igyekszik 
fenntartani a végtelen növekedés a fogyasztás hibás eszméjét célul kitűző politikai és 
gazdasági gyakorlatot. 

Az egyezmény hatályba lépése felgyorsítaná a Mercosur-országokban a 
klímaváltozás megfékezésében jelentős szerepet betöltő erdők kipusztítását, az 
európai szabályok szerint elfogadhatatlan mértékű növényvédőszer és egyéb vegyi 
anyag felhasználását, valamint a helyi gazdálkodókat ellehetetlenítő intenzív 
iparszerű mezőgazdaság további előretörését. Emellett itthon a magyar gazdákat 
hozná versenyhátrányba a Dél-Amerikából beáramló olcsó hústermékek tömeges 
megjelenése. Az egyezmény életbe lépésével jelentősen növekedne az üvegházhatású 
gázok globális kibocsátása is, és ez aláásná a globális klímaküzdelem célkitűzését is. 

Engedjék meg, hogy egy-két gondolattal a bevezetőben reagáljak a képviselő 
asszony hozzászólására! Azt gondolom, a képviselő asszony csak a klasszikus 
szabadkereskedelmi egyezmény oldaláról alakította ki a véleményét, és arra nem 
gondolt, hogy a világ most egy hatalmas kihívás előtt van, ez pedig nem más, mint az 
éghajlatváltozás rettentő gyorsulása, az ökológiai válság elmélyülése. Tehát ennek az 
egyezménynek nemcsak a gazdasági vonatkozásait kell nézni, hanem az ökológiai 
vonatkozásait és a társadalmi vonatkozásait is, illetve nézni kell a magyar érdeket is. 
Mi azt gondoljuk, a magyar gazdálkodóknak nem az az érdekük, hogy majd Dél-
Amerikából ideömöljenek a vegyszeres mezőgazdasági termékek. 

Még arra is szeretnék reagálni, hogy nem pontosan olvasta el az indoklást a 
képviselő asszony, mert ebben nem szerepel, hogy mi a vitarendező mechanizmussal 
érvelnénk a mostani EU-Mercosur mellett. Az tulajdonképpen csak arra volt példa, 
hogy például a TTIP-nél vagy a CETA-nál civilek is nagyon sokan tiltakoztak, és nem 
demokratikus módon ment annak az előkészítése és az elfogadása, mármint a CETA-
é. Kérem, hogy támogassák a határozati javaslatunk tárgysorozatba vételét. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem képviselőtársaimat. Megnyitom a vitát. 

Akinek kérdése, véleménye van az előterjesztőhöz, magához a témához, kérem, most 
tegye meg. (Jelzésre:) Riz Gábor képviselő úr kért szót. 

Kérdések, hozzászólások, válaszok 

RIZ GÁBOR (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Képviselő Asszony! 
Én magam is gyermekeim, unokáim jövőjét figyelembe véve hasonlóan aggályosan 
látom a jövőnket. Ennek érdekében nagyon fontosak azok a döntések, amelyeket meg 
fogunk hozni, vagy meghozunk a jövőben a magyar gazdaság, a magyar kereskedelem 
és az Unió kereskedelme tekintetében. Azt is látjuk, hogy Magyarország egy nyitott 
gazdaság, amely ezer szálon érdekelt abban, hogy minél kedvezőbb és minél 
gyümölcsözőbb kereskedelmi kapcsolatokat tudjon kiépíteni részben az Unión belül, 
részben pedig harmadik féllel kapcsolatban is. Abban is eltökéltek vagyunk, hogy 
mindezt azért tesszük, hogy részben a saját gazdaságunk egyre gyarapodó jövőjét 
tudjuk biztosítani, de ezzel együtt azért is felelősek vagyunk, hogy olyan 
megállapodások szülessenek, amelyek kellő körüljártsággal és feltételekkel bírnak. 

Éppen ezért szeretném, ha mindenekelőtt tisztáznánk, hogy ennek az 
országgyűlési határozati javaslatnak már van egy elődje, amelyet 2016-ban elfogadott 
a parlament, amire hivatkozik is a jelen javaslat. Nincs szükség arra, hogy ismét 
lefektessünk alapvető irányelveket, amelyeket a 3. pontban olvashatunk, mert teljes 
mértékben szerepelnek a 2016-os javaslatban is. Jelen javaslatról akkor 
folytathatnánk érdemi vitát, ha az csak és kizárólag az Európai Unió és a Mercosur 
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között formálódó egyezményről szólna, mivel Magyarország Kormánya 
következetesen tartja magát az említett határozatban kijelölt irányelvekhez. 
Ennélfogva a határozati javaslat első pontja sem releváns. Úgy gondolom, a magyar 
kormány tisztában van azzal, hogy az egyik legfőbb feladata a magyar érdekek 
képviselete a nemzetközi térben. Az tisztán látható, hogy az Unió-Mercosur szerződés 
teljesen megosztja az uniós tagállamokat is, olyannyira, hogy az Európai Bizottság 
jelen formájában nem akarja ratifikálásra bocsátani a szerződéstervezetet sem az 
Európai Parlamentnek, sem az uniós tagállamoknak. Amíg formálódóban van a 
szerződés tartalma, addig magam is elhamarkodottnak ítélnék egy országgyűlési 
állásfoglalást. 

Azt javaslom a képviselőtársaimnak, hogy akkor foglaljunk állást az Európai 
ügyek bizottsága és a Magyar Országgyűlés nevében, amikor már tudjuk, hogy a 
Mercosur és az Európai Unió milyen módosításokat eszközöl, és milyen garanciákat 
vállal a jövőben arra, hogy az eddig felmerült aggályokat eloszlassák. Köszönöm 
szépen. 

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

hozzászólás. (Nincs jelzés.) Nem látok. 
Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő Asszony! Mondandóját azzal kezdte, hogy 

óva inti a magyar kormányt a ratifikálástól. Hát, én is úgy látom, hogy még messze 
vagyunk a ratifikálástól, hogy a magyar kormány ratifikálja abban az állapotában ezt a 
szerződéstervezetet, úgy is mondhatnám, ami jelenleg az Európai Unió asztalán áll.  

Egyetértek azzal, amit Riz Gábor képviselőtársam is elmondott. Én ezt 
kiegészítve úgy látom, hogy itt alapvetően egy eljárásjogi kérdésről is van szó, 
tudniillik a közös kereskedelempolitika tekintetében az Európai Unió kizárólagos 
hatáskörrel rendelkezik, és ilyen eljárások esetében a Tanács felhatalmazása alapján 
tehát az Európai Bizottság jár el. Vagyis a Bizottság dönti majd el, és nem a 
tagállamok elsősorban a ratifikálást. 

A harmadik országokkal kötött kereskedelmi megállapodások csak akkor 
tekinthetők vegyes jellegűnek, ha arról a megállapodás úgy rendelkezik, és én úgy 
hiszem, hogy időbe telik, míg ez tisztázódni fog. Mindenesetre én azt látom, hogy a 
magyar kormánynak valóban fontos a gazdasági növekedés egyik részről, ugyanakkor 
nagyon fontos, hogy támogassuk, illetve presszionáljuk az Európai Bizottságot azon 
erőfeszítések iránt, hogy azokat a képviselő asszony által is teljesen jogos felvetett 
kérdéseket vagy ködöt eloszlassuk, mint ami a környezet- és klímavédelemmel 
kapcsolatos. Ezeknek az aggodalmaknak az eloszlatására bizony fontos, hogy 
úgynevezett kiegészítő garanciák ismeretében tudjon majd dönteni.  

Tehát szeretném megismételni, hogy még messze vagyunk a ratifikálástól. Én 
abban teljesen egyetértek képviselő asszonnyal, amit említettem, hogy milyen 
garanciákat kell beépíteni pontosan a magyar gazdák, a magyar mezőgazdasági 
termékek vámvédelme érdekében is.  

Tisztelt Bizottság! Kérdezem, hogy van-e még valakinek kérdése, hozzászólása. 
(Nincs jelzés.) Ha nincs, akkor visszaadom a szót az előterjesztőnek. Tessék 
parancsolni! 

 
SCHMUCK ERZSÉBET (LMP) előterjesztő: Köszönöm szépen. Nyilván ez az 

előterjesztés, tárgysorozatbavétel-javaslat nemcsak a ratifikálásról szól, hanem szól 
arról is, hogy az EU-Mercosur előkészítésében Magyarország milyen mandátummal 
tárgyal. Az, amit Riz Gábor képviselő úr mondott, hogy ez egy az egyben benne van a 
2016. évi határozatban, akkor én azt gondolom, hogy nyugodtan meg lehet szavazni, 
meg lehet erősíteni, meg lehet erősíteni az elköteleződést.  



23 

Én arra szeretném felhívni mindannyiunk figyelmét, hogy ez a Covid-járvány 
nagyon sok mindenre felhívta a figyelmet. Felhívta a figyelmünket arra, hogy az élet, 
az élet védelme sokkal fontosabb, és übereli bizonyos helyzetekben a gazdaság rövid 
távú érdekeit. Én tisztelettel kérem önöket, hogy ezt gondolják végig. Hatalmas 
kihívás áll előttünk az éghajlatváltozás, a biológiai sokféleség drasztikus csökkenése, 
nagyon nagy problémák vannak, ezzel most szembesülünk. Az ENSZ főtitkára a 
közelmúltban, a közeli napokban azt nyilatkozta, hogy az emberiség a szakadék szélén 
áll. És bizony, ha a szabadkereskedelmi egyezményeket részletesen, mélyében 
elemezzük, akkor a szabadkereskedelmi egyezményeknek jelentős szerepe volt abban, 
hogy az ökológiai válság így mélyült a Földön.  

Köszönöm szépen a lehetőséget, és tisztelettel kérem a bizottságot, támogassák 
a tárgysorozatba vételt. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Hallottuk az előterjesztést, a 
képviselői reakciókat, illetve az előterjesztő válaszát. Úgy hiszem, hogy ennek alapján 
el tudjuk dönteni, hogy támogassuk-e az előttünk lévő önálló indítvány 
tárgysorozatba vételét. 

Tisztelt Bizottság! Tehát kérdezem, hogy az Európai Unió harmadik 
országokkal kötött kereskedelmi és beruházási megállapodásaival kapcsolatos 
követelményekről, különös tekintettel a Mercosur szabadkereskedelmi egyezményről 
szóló H/15600. számmal jelzett határozati javaslatnak ki az, aki támogatja a 
tárgysorozatba vételét. (Nincs jelzés.) Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.) 7. Aki 
ellene? (Nincs jelzés.) Nem látok ilyet. 7 tartózkodással elvetettük a tárgysorozatba 
vételét. Szeretném megköszönni képviselő asszonynak a közreműködését. 

EGYEZTETÉSI ELJÁRÁS -   
a) Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a digitális 
szolgáltatások egységes piacáról (digitális szolgáltatásokról szóló 
jogszabály) és a 2000/31/EK irányelv módosításáról [COM (2020) 
825; 2020/0361 (COD)]   
b) Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a digitális ágazat 
vonatkozásában a megtámadható és méltányos piacokról (digitális 
piacokról szóló jogszabály) [COM (2020) 842; 2020/0374 (COD)] 

Tisztelt Bizottság! Következik a 3. napirendi pontunk, ami egyeztetési eljárás 
az Európai Parlament és a Tanács rendelete a digitális szolgáltatások egységes 
piacáról, illetve az Európai Parlament és a Tanács rendelete a digitális ágazat 
vonatkozásában a megtámadható és méltányos piacokról szóló jogszabályról. Egy 
tájékoztatót hallgatunk meg az aktuális helyzetről. Köszöntöm dr. Ökrös Oszkárt, az 
Igazságügyi Minisztérium államtitkárát, a napirendi pont előadóját. 

Tisztelt Bizottság! Bizottságunk 2021. február 22-én döntött egyeztetési eljárás 
megindításáról a digitális szolgáltatásokat és piacokat érintő uniós tervezeteket 
érintően. Ezt követően házelnök úr véleményalkotásra felkérte a Gazdasági 
bizottságot. Tudomásunk szerint a közeljövőben fognak napirendre kerülni az érintett 
javaslatok. Az Európai Bizottság még a tavalyi évben, tehát 2020. december 15-én 
tette közzé a két rendelettervezetet, amelynek célja többek között az internetes 
felhasználók védelmének biztosítása, valamint méltányosabb és nyitottabb digitális 
piacok kialakítása. 

Képviselőtársaim a háttéranyagokat megkapták. Ismételten köszöntöm 
államtitkár urat. Kérem, hogy mutassa be a bizottságunk számára az Európai 
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Bizottság szóban forgó javaslatait, valamint kérem, hogy röviden ismertesse a 
kormány álláspontját. Tessék parancsolni! 

Dr. Ökrös Oszkár tájékoztatója 

DR. ÖKRÖS OSZKÁR államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Tisztelt Elnök 
Úr! Tisztelt Bizottság! Köszönöm szépen a lehetőséget. Ahogy elnök úr is utalt rá, a 
tisztelt bizottság írásban már mindkét javaslat részleteit, illetve főbb vonalait 
megkapta, ezért, ha megengedik, akkor tisztelettel csak a leglényegesebb és aktuális 
vonatkozásokra szorítkoznék. 

Ahogy Hörcsik elnök úr említette, az Európai Bizottság december 15-én 
mutatta be mindkét szóban forgó javaslatot. Ezek közül a digitális szolgáltatások 
egységes piacára vonatkozó jogszabályi javaslattal kezdeném, amelynek elsődleges és 
leglényegesebb célkitűzése, hogy megteremtse az online jogellenes tartalom elleni 
fellépés megfelelő jogi kereteit.  

Tekintettel arra, hogy a javaslat egy meglehetősen szerteágazó területet kíván 
lefedni, fontos megjegyezni, hogy a területet közvetve vagy közvetlenül érintő korábbi 
európai uniós szabályozásokat, így a szerzői jogra és szomszédos jogokra, a 
fogyasztóvédelemre vagy a termékbiztonságra vonatkozó korábbi szabályokat ez a 
javaslat nem érinti, ezeket mindössze kiegészíti, és a jogalkotó szándéka szerint egy 
harmonikus szabályozási rendszerbe illeszti. 

A javaslat talán legfontosabb jellemzője az az aszimmetria, amelynek mentén 
egy kellő gondosságon alapuló kötelezettségcsokrot állapít meg az érintett piaci 
szereplők számára, és ez az aszimmetria abban áll, hogy a különböző piaci szereplők 
által nyújtott szolgáltatások jellegétől, illetve a piaci szereplők méretétől és az általuk 
nyújtott szolgáltatásnak a piacra gyakorolt hatásától függően állapítja meg a 
kötelezettségek mértékét. Ennek folyományaként vannak olyan fontos és érdemi 
kötelezettségek, amelyek kizárólag az online óriásplatformokra - mint amilyen 
például a Facebook vagy a YouTube - korlátozódnak, és amelyek esetében az új 
szabályoknak való megfelelést egyrészt a tagállamok, másrészt az Európai Bizottság 
fogja majd aktívan kikényszeríteni. Fontos még megjegyezni, hogy a javaslat hatálya a 
harmadik országban székhellyel rendelkező és az Unióban szolgáltatásokat kínáló 
közvetítő szolgáltatókra is vonatkozik, akiknek a kellő felhatalmazással rendelkező 
jogi képviselő kijelölésének kötelezettsége hárul. 

A magyar kormány a rendelettervezet valamennyi általános célját üdvözli, 
hiszen rendkívül fontosnak tartjuk, amint arra a tisztelt bizottság előtt korábban már 
volt alkalom kitérni, hogy a digitális szolgáltatások, akár csak az offline 
szolgáltatások, átláthatóan, elszámoltathatóan és a versenyjog szabályait 
maradéktalanul tiszteletben tartva működjenek. 

A javaslat fő célját és gerincét képező online jogellenes tartalom elleni fellépés 
mellett a magyar kormány kiemelten fontosnak tartja, hogy a véleménynyilvánításhoz 
való jog maximálisan biztosításra kerüljön valamennyi online felületen. Külön 
üdvözöljük, hogy a szubszidiaritás elvének megfelelően a tagállamokra hárítja a 
javaslat azt a lehetőséget és azt a felelősséget, hogy kijelöljék azokat az illetékes 
hatóságokat, amelyek a rendelet alkalmazásáért és érvényesítéséért felelnek majd, 
illetve hogy kijelölhessék a digitális szolgáltatásokért felelős úgynevezett nemzeti 
koordinátorokat. A javaslat jogalkotási rendben történő előrehaladásáról röviden 
annyit, hogy a versenyképességi és növekedési munkacsoport tárgyalja és jelen állás 
szerint egyetlen tagállam sem jelzett komoly fenntartást, inkább tisztázó jellegű 
kérdésfeltevésre került sor. A portugál elnökség tervei szerint a Bel- és Igazságügyi 
Tanács júniusi ülésén kerül majd sor előrehaladási jelentés, majd pedig vita 
elfogadására. Mindezzel párhuzamosan természetesen az Európai Parlament is 
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tárgyalja a javaslatot. A dosszié fő felelőse a Belsőpiaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság, 
a jelentéstevője pedig a dán szocialista Christel Schaldemose képviselő. 

A javaslatcsomag másik nagy eleme a digitális ágazat vonatkozásában „A 
megtámadható méltányos piacokról” magyar fordítású elnevezést viselő 
rendelettervezet, amelyet röviden csak a digitális piacokról szóló jogszabálynak 
nevezhetnénk, a digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály mellett, illetve annak 
párjaként, amely szintén a december 15-i csomagban került közzétételre. Ennek a 
javaslatnak a lényegi célkitűzése az, hogy a digitális gazdaságban léteznek egyes olyan 
nagy online platformok, amelyek a piaci részesedés aránytalanul nagy százalékát 
foglalják el, így a gazdasági befolyásuk, illetve a digitális szektor sajátosságai révén 
olyan meghatározó szerepet töltenek be, amelyet a szakzsargon, illetve a jogszabály 
kapuőröknek nevez, és ezek a kapuőrként azonosított nagy piaci szereplők az üzleti 
felhasználókkal szemben függőségi helyzetet képesek kialakítani, illetve a kisebb piaci 
szereplők a kapuőri szerepet betöltő nagy szolgáltatókkal és piaci szereplőkkel 
szemben kiszolgáltatokká válnak, és a rendszer nem tudja hatékonyan kezelni az 
esetleges tisztességtelen piaci gyakorlatokat. Ezért a szabályozás azt célozza, hogy a 
digitális piacok és különösen és célzottan a nagy techóriások - így például a Google, az 
Amazon vagy a Facebook - az üzleti felhasználókkal és a végfelhasználókkal szembeni 
tisztességtelen gyakorlatai révén előálló versenyjogi problémákra próbáljon egy olyan 
megoldást találni, amelyet az eddigi versenyjogi keret, a tapasztalatok és az eddigi 
gyakorlat szerint nem volt képes hatékonyan orvosolni. A javaslat emiatt különböző 
mennyiségi és minőségi kritériumokat határoz meg, amelyek alapján egy-egy 
vállalkozást, illetve piaci szereplőt kapuőrként minősíthetne, és a digitális piacokról 
szóló jogszabály e vállalkozások számára különböző kötelezettségeket és tilalmakat 
írna elő, amelyek közvetlenül lennének alkalmazandók a határozatban kijelölt 
kapuőrökre. 

Nem elmerülve az előírandó és a jogalkotó által bevezetni szándékozott 
kötelezettségek részleteiben, csupán két példát, ha megengedik, említenék. Az egyik 
ilyen: a kapuőr vállalkozások által üzemeltetett szolgáltatásokból kinyert adatokat 
tilos lenne összekapcsolni. Egy másik hasonló tilalom, hogy a szoftveralkalmazás 
áruházhoz - ezek az application store-ok, app store-ok - méltányos hozzáférést kellene 
közvetlenül alkalmazandó szabályok alapján biztosítania valamennyi kapuőrnek 
minősített szolgáltatásnak. A javaslat a 2021. március 27-i versenyképességi tanács 
napirendjén szerepel, és hasonlóan a digitális szolgáltatásokról szóló jogszabállyal, az 
elnökség előrehaladási jelentés bemutatását tervezi, és a testvérjogszabály 
javaslatához hasonlóan a digitális piacokról szóló jogszabályt is már tárgyalja az 
Európai Parlament. Itt szintén a Belsőpiaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság a felelős, ez 
esetben a jelentéstevő pedig a német néppárti Andreas Schwab képviselő. 

Kormányzati álláspont e tekintetben, és a javaslatcsomag e része tekintetében 
is támogató, hiszen nyilvánvaló valamennyi szereplő és a jogalkotó számára is, hogy a 
digitális piacokon érvényesülő és a klasszikus versenyjog által nem hatékonyan kezelt 
problémák uniós fellépést igényelnek, a mennyiségi és minőségi kritériumok alapján 
azonosítandó kapuőr-vállalkozások számára előírt kötelezettségek pedig szintén 
támogatandó és támogatott a magyar kormány részéről. Ami egy kiemelten fontos 
alapelv, és ezt a jogszabálycsomag tárgyalása során minden alkalommal igyekszünk 
érvényesíteni, hogy a tagállami hatóságok bevonása a lehető legszélesebb körű kell, 
hogy legyen, így ennek keretében fontosnak tartjuk azt is megjegyezni, hogy a 
tagállami hatóságok - amellett, hogy ők ismerik a legjobban a saját nemzeti piacaik 
egyedi sajátosságait - számos kérdésben olyan plusz információkkal is tudnak 
szolgálni, amellyel a jogérvényesítő munkáját lesznek képesek segíteni. 
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Végezetül, ha a tisztelt bizottság megengedi, egyetlen megjegyzéssel 
egészíteném ki mindkét jogszabályi javaslat kapcsán az elhangzottakat. A kormány az 
előbb röviden vázolt álláspontja, illetve a tárgyalási pozíció kialakítása során a 
magyar gazdasági szereplők érzékenységeinek maximális figyelembevételére 
törekszik. Ennek érdekében rendszeres a konzultáció az érintett piaci szereplők, 
illetve a magyar kormány között. A legutóbb az Igazságügyi Minisztérium részéről 
április 19-én került sor webinárium keretében egyeztetésre a Magyar Informatikai 
Vállalkozások Szövetségével a tárgyalás alatt álló és előbb bemutatott javaslatokról. 
Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Ha kérdések lesznek a két 
jogszabálycsomaggal kapcsolatban, szívesen állok a rendelkezésükre. 

Kérdések, hozzászólások, válaszok 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! A vitát megnyitom. Akinek 
esetleg kérdése, véleménye van, most elmondhatja. Köszönjük szépen államtitkár 
úrnak a részletes beszámolóját. 

Tisztelt Államtitkár Úr! Említette beszámolójában az úgynevezett kapuőr-
vállalkozásokat. Valóban tudjuk, hogy a kapuőr-vállalkozások bizonyos mértékig 
tisztességtelen gyakorlatot folytatnak, és ez nagyon sok tagországban jelent 
problémát. Ezzel kapcsolatban hogyan látja államtitkár úr a kapuőr-vállalkozások 
tisztességtelen gyakorlata elleni fellépést, amit korábban is a kormány sürgetett? 
Elégséges-e ehhez a Bizottság ön által is említett terve, hogy ezt a célt végleg elérje? 
Lesz-e elegendő, jó pestiesen fogalmazva, szufla a Bizottság előterjesztésében, hogy 
valóban erre a kérdésre megnyugtató választ kapjanak a tagországok is? 

És a másik rövid kérdésem ezzel kapcsolatban, hogy a digitális piacokat 
tekintve nagyon is aggályosnak mondható, hogy az említett tervezet értelmében a 
tagállami hatóságok hatásköre több tekintetben mérsékelt. Hogyan kívánnak ez ellen 
fellépni a közeljövőben? 

Tisztelt Bizottság! Több kérdést nem látok. Akkor visszaadom a szót 
államtitkár úrnak. Tessék parancsolni! 

 
DR. ÖKRÖS OSZKÁR államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Tisztelt Elnök 

Úr! Köszönöm szépen a kérdését. Talán mind a digitális piacokról szóló jogszabállyal 
kapcsolatban a kapuőr vállalkozásokkal vonatkozó kérdésére, illetve mind a digitális 
szolgáltatásokra vonatkozó jogszabállyal kapcsolatban elmondható, illetve választ ad 
az a törekvés, amelyre elnök úr a kérdésében is utalt, amely a magyar kormány 
részéről már korábban megfogalmazódott, hogy miként lehetne nemzeti jogalkotással 
ezeket a problémákat kezelni. 

Ennek érdekében számos tagállamban, így Magyarországon is elkezdődött egy 
gondolkodás, illetve az aktuális helyzet felmérése, és ennek okán örömmel fogadtuk a 
Bizottság által bemutatott két jogszabálycsomagot, hiszen számos ponton, mind a 
digitális piacok, mind a digitális szolgáltatások tekintetében olyan javaslatok is 
megfogalmazásra kerültek ebben a két bizottsági javaslatcsomagban, amelyek magyar 
részről vagy akár más tagállamokkal folytatott konzultáció során már ötletszinten 
felmerültek. 

Mindkét tekintetben, mivel a tisztességtelen gyakorlatot olyan, kapuőrnek is 
nevezett, mindenesetre piaci erőfölényükkel visszaélni képes óriás szolgáltatók 
követik el, amelyekkel szemben egy kisebb vagy közepesebb méretű nemzeti piac, 
illetve az erre vonatkozó szabályozás sokkal kevésbé lehet hatékony, mint egy, 
csaknem félmilliárd felhasználót vagy potenciális felhasználót számláló európai piac. 

Ezzel kapcsolatban szeretném felidézni, hogy március elején Thierry Breton, 
belső piacért felelős biztos Magyarországon járt, és a digitális piacokról, illetve a 
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digitális szolgáltatásokról szóló jogszabályról is tárgyalt egyebek mellett Varga Judit 
miniszter asszonnyal. A felek között megállapodás született a tekintetben, hogy a 
nemzeti jogszabályalkotásnak nem célszerű megelőznie az uniós jogszabályt, és az 
500 milliós európai piac megfelelő súlyával és az Európai Uniónak, mint a világ egyik 
legnagyobb gazdasági szereplőjének kellő érdekérvényesítő képességével 
megtámogatva célszerű, illetve ily módon lehet hatékony az elnök úr kérdésében is 
említett tisztességtelen piaci magatartás elleni fellépés.  

Ennek megfelelően a rendelkezések, illetve a rendeletek kialakítása most a 
legfontosabb feladat, és őszintén reméljük több más tagállammal közösen, hogy ezek 
a közvetlenül alkalmazandó és az Európai Unió valamennyi tagállama által közösen 
és a Bizottság segítségével kikényszerítendő szabályok kezelni tudják azokat a 
problémákat, amelyeket a jelenlegi szabályozási környezet erre nem tesz alkalmassá. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen államtitkár úr beszámolóját és a kérdésekre adott 

válaszait. 
Tisztelt Bizottság! Tájékoztatom képviselőtársaimat, hogy a bizottság 

következő ülésére előreláthatólag május 17-én, hétfőn, 9.30-tól kerül sor ebben a 
teremben. 

Az ülés berekesztése 

Köszönöm megtisztelő jelenlétüket. A bizottsági ülést bezárom. Viszontlátásra! 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 24 perc) 

  Dr. Hörcsik Richárd  
a bizottság elnöke 

 

Jegyzőkönyvvezetők: Vicai Erika és Földi Erika 


