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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 04 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

TESSELY ZOLTÁN (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: Nagy 
szeretettel köszöntöm kedves mindannyiukat, az őszi ülésszak első bizottsági ülését 
megnyitom. Nagy szeretettel köszöntöm vendégeinket, képviselőtársaimat, a 
nemzetiségi szószólót és a munkánkat segítő munkatársakat. 

A mai ülést három napirendi ponttal hirdettük meg: az alelnökök helyettesítési 
sorrendjének meghatározása; tájékoztató a cseh EU-elnökség programjáról és 
prioritásairól; tájékoztató a növényvédő szerek fenntartható használatáról. Kérdezem, 
hogy van-e a napirenddel kapcsolatos észrevétel. (Nincs jelzés.) Nincsen. 

Megállapítom, hogy a bizottsági ülésünk határozatképes. A mai ülés előtt 
írásban jelezte távolmaradását dr. Hörcsik Richárd elnök, Balassa Péter és Barkóczki 
Balázs alelnökök, Riz Gábor, Tiba István és Bedő Dávid bizottsági tagok. Így a 
helyettesítéssel együtt a bizottságunk határozatképes.  

Kérem, hogy mindenekelőtt a napirendről szavazzunk! Aki a napirenddel 
egyetért, kérem, hogy most jelezze! (Szavazás.) Megállapítom, hogy 6 egyhangú igen 
szavazattal a napirendet elfogadtuk. 

Az alelnökök helyettesítési sorrendjének meghatározása (a HHSZ 
109. § (2) bekezdése alapján) 

Az 1. napirendi pontunk az alelnökök helyettesítési sorrendjének a 
meghatározása. Ez egy eljárásrendi személyi jellegű döntés, hiszen a bizottság 
elnökének akadályoztatása esetén az elnök helyettesítési sorrendjéről szól majd a 
döntésünk. A döntés oka az, hogy az Országgyűlés júniusi döntése alapján a 
bizottságnak ismételten három alelnöke lett. A határozati házszabály 109. § (2) 
bekezdése alapján a bizottság júniusi döntését úgy módosítsuk, hogy a bizottság 
második alelnöke Barkóczki Balázs, harmadik alelnöke pedig Balassa Péter legyen! 
Erre a frakcióarányok adnak magyarázatot. Kérdezem, hogy van-e ezzel kapcsolatos 
észrevétel. (Nincs jelzés. - Riz Gábor megérkezik az ülésre.) Köszöntöm 
képviselőtársamat. Amennyiben nincsen észrevétel, kérem, hogy szavazzunk! Aki ezzel 
egyetért, kérem, hogy most jelezze! (Szavazás.) 

Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag elfogadta ezt a javaslatot. 

Tájékoztató a cseh EU-elnökség programjáról és prioritásairól 

A 2. napirendi pontban szeretettel köszöntöm Tibor Bialt, a Cseh Köztársaság 
nagykövetét, dr. Bóka Jánost, az Igazságügyi Minisztérium államtitkárát. 
Hagyománnyá vált a bizottságunkban, hogy az aktuális parlamenti ülésszakot a tanácsi 
elnökséget ellátó ország képviselőjének a meghívásával indítjuk. Csehország második 
alkalommal látja el az EU elnökségét, ezúttal még veszélyesebb és ingatagabb 
nemzetközi körülmények között. Az elnökségnek szembe kell néznie egy egyre 
eszkalálódó orosz-ukrán konfliktus minden kiterjedő negatív hatásaival: az európai 
energiabiztonságtól a menekültválságon át egészen az egyre növekvő inflációig, 
miközben az Európai Unió éleződő belső konfliktusaira is megoldást kell találnia. 

Ismételten köszöntöm nagykövet urat és államtitkár urat. Elsőként nagykövet 
úrnak adnám meg a szót expozéjára, és azt követően pedig államtitkár urat illeti a szó. 
Parancsoljon, nagykövet úr! 
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Tibor Bial bevezetője 

TIBOR BIAL nagykövet (Cseh Köztársaság): Tisztelt Államtitkár Úr! Tisztelt 
Alelnök Úr! Tisztelt Bizottsági Tagok! Tisztelt Vendégek! Nagyon szépen köszönöm a 
meghívást a mai meghallgatásra, illetve a mai találkozóra, és örülök, hogy lehetőségem 
van bemutatni Csehországnak mint soros EU-elnöknek a programját. 

Nyilvánvalóan voltaképpen valahol már a féléves EU-elnökségnek a felénél 
tartunk, úgyhogy nemcsak a programról, hanem bizonyos eredményekről is fogunk 
tudni beszélni. Ahogy alelnök úr is pontosan megfogalmazta, Csehországnak ez most 
már a második elnöksége. Az első 2009 tavaszán volt, és bizony, az sem volt egy könnyű 
időszak, hisz akkortájt gyűrűzött be a világgazdasági válság, úgyhogy komoly kihívások 
elé nézett a világ és ezen belül az Európai Unió, azzal is meg kellett birkózzunk, és 
nyilvánvalóan sokan emlékeznek rá, ezen belül még egy kormányválsággal is 
megbirkóztunk.  

Ehhez képest most, 2022-ben a második soros elnökségünk szintén hasonló, ha 
nem még komolyabb kihívások elé állít mindannyiunkat, ezáltal nyilván a soros EU-
elnökséget, hisz még nem is hagytuk a hátunk mögött a Covid-19 okozta problémákat, 
válságot, a pandémiát magát és ennek nyilvánvalóan a negatív vetületeit, és sajnos 
február 24-én pedig Oroszország megtámadta Ukrajnát, ami egy teljesen új szituációt, 
egy új helyzetet hozott. Csehország nyilván, ahogy már beszéltünk róla, egy hármas 
triónak a második tagja. A soros EU-elnökségek az elmúlt időszakban, amióta félévesek 
az elnöki periódusok, úgynevezett trojkákba, triókba szerveződnek, ez a mi esetünkben 
Franciaország, Csehország és Svédország. 

Franciaország volt a soros elnök az első félévben, amikor kirobbant a háború, és 
nyilvánvalóan Csehország is valamilyen programmal készült, amit ez a szörnyű 
esemény teljes egészében felülírt és ehhez alkalmazkodni kellett, mivel ez az ügy és 
ennek a hozadékai gyakorlatilag a prioritások első helyére kerültek.  

Mindannyian tudjuk egyébként azt is, hogy egy féléves periódus viszonylag rövid 
idő arra, hogy minden programot úgymond sikerrel le tudjon zárni a soros elnök, ezért 
tisztában vagyunk vele, és a trióban található másik két országgal közösen koordináljuk 
azt, hogy melyek azok a programok, amelyeket Franciaországtól vagy a francia 
elnökségtől öröklünk meg és próbálunk lezárni, és melyek azok a programok, 
amelyeket adott esetben Svédország fog tőlünk megörökölni jövő év januárjától.  

Azt is lehetne mondani egyébként, hogy ez az elnökségünk úgymond a felnőtté 
válás próbája, hiszen pont 18 éve annak, hogy Csehország és természetesen 
Magyarország is az EU tagállamává vált, úgyhogy ilyen szempontból is szimbolikus ez 
a helyzet. Nyilvánvalóan, ahogy említettem, a tartalom előkészítése, a szervezés, a 
logisztika és a kommunikáció előzte meg a felkészülést az elnökségre, és nemcsak 
politikai programokkal készültünk, hanem egyéb kísérő programokkal is. 

Mielőtt magukra a prioritásokra és a programunkra térek, előtte engedjék meg, 
hogy az európai ügyekért felelős miniszterünk szavait idézzem, aki az elnökség 
bemutató sajtótájékoztatóján azt mondta, hogy a soros elnök voltaképpen amolyan 
karmesteri szerepet tölt be az EU életében, hiszen a soros elnöknek nem az a feladata, 
hogy pontosan meghatározza és ráerőltesse a többi tagállamra a programját, hanem 
hogy gyakorlatilag amolyan dirigensként a már előre közösen meghatározott 
programot próbálja meg levezényelni, és próbálja meg a hangszereket, a zenészeket úgy 
megszólaltatni, hogy ez egy szép közös dallamot, zeneművet adjon. 

Mielőtt még rátérnék a prioritások konkrét felsorolására, engedjék meg, hogy 
elmondjam azt is, hogy az elnökségünk mottóját Václav Havel ’96-os aacheni 
beszédéből vettük, mely egyszerű: Európa mint feladat. Ebben a beszédében Havel 
gyakorlatilag felszólította az európaiakat, hogy vállaljanak felelősséget a globális 
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ökológiai, társadalmi és gazdasági problémákért, és azt kívánta, hogy Európa inspiráló 
szereplővé váljon, lépjen elő és mutasson példát a világnak.  

Úgyhogy ezt szeretnénk mi is folytatni, és mindezt a mottót három további 
kulcsszóval egészítettük ki, melyeket első körben most angolul idéznék, és azért idézem 
őket még a prioritási pontok előtt, mert látni fogják, hogy gyakorlatilag mindhárom 
kulcsszó mindegyike, de legalább kettő beazonosítható vagy besorolható a prioritási 
pontok bármelyikébe. Az első a rethink, az újragondolás, a második a rebuild, az 
újraépítés, és a harmadik szó pedig a repower, a megerősítés, és akkor ezzel át is térnék 
az öt prioritási pontunkra. 

Az első és legfontosabb a menekültválság kezelése és az ukrajnai háború utáni 
helyreállítás. Nyilvánvaló, hogy az Európai Unió minden tagországa kiáll Ukrajna 
szuverenitása mellett, és támogatja Ukrajna területi integritását, és mint olyan, mint 
egy konkrét példája már az elnökségünknek, Ukrajna meg is kapta úgymond a tagjelölti 
státuszt.  

És hogyha belegondolunk abba, ami Ukrajnában történt vagy történik, a 
második világháború óta gyakorlatilag a legmasszívabb menekültválságot idézte elő, 
természetesen az ott zajló tragikus események mellett, és ezért nekünk a legfontosabb 
a szolidaritás mellett kezelni a menekülthullámot - elsősorban az onnan érkező nők és 
gyermekek esetében -, és igyekezni segíteni megerősíteni azokat a szervezeteket és civil 
szektorokat, amelyek segítenek ezt a menekültválságot megoldani, és természetesen 
koordinálni azon tagállamok lépéseit, amelyek a leginkább érintettek a menekültválság 
kapcsán, hiszen ebben a körben található Magyarország is, mint közvetlenül határos 
vagy szomszédos ország - Románia, Szlovákia és Lengyelország mellett -, és amely 
Lengyelország után a második legtöbb menekült befogadását, illetve Unióba való 
belépését kell hogy kezelje. Jómagam többször jártam a határvidéken, és láttam, hogy 
mekkora összefogás, mekkora munka zajlik a bajba került emberek megsegítése 
ügyében.  

Természetesen ennek a programnak, ennek a prioritási pontnak a célja az is, 
hogy ezen menekültek hosszú távú integrációját sikeresen megoldjuk. Ha ilyen 
szempontból megengednek egy kitekintést Csehország irányába, hogy miért is vagyunk 
igazándiból még inkább megértőek Magyarország kapcsán is, illetve Lengyelország, 
Szlovákia és Románia kapcsán is, hiszen bár nem az első ország Csehország, mégis 
célországnak számít Csehország az ukrán menekültek számára, hiszen a háborút 
megelőzően körülbelül 300 ezer ukrán állampolgár élt és dolgozott Csehországban 
valamilyen fajta státusszal - munkavállalói vízum, letelepedés és a többi -, és hozzájuk 
nagy számban érkeztek rokonok, illetve új menekültek is. Úgyhogy ez a szám mára 
elérte a 700 ezret, ez voltaképpen Csehország teljes lakosságának 6-7 százalékát teszi 
ki, úgyhogy ez komoly kihívás számunkra is. Ez lenne röviden az első és legfontosabb 
prioritási pont. 

Második pontunk az energiabiztonság, amely voltaképpen szintúgy kapcsolatba 
hozható az Ukrajnában dúló háborúval, merthogy úgymond annak ellenére, hogy az 
Európai Uniónak voltak bizonyos elképzelései az energiaellátottság, a transzformáció 
terén, a zöldenergiák irányába való elmozdulás terén, a hagyományos nyersanyagok 
beszerzése, annak a problémája és nyilvánvalóan ennek az árképzése óriási kihívások 
elé állít mindannyiunkat. Úgyhogy nagyon fontos, hogy koordináljuk azokat a 
lépéseket, hogy hogyan tudjuk mindinkább csökkenteni energiafüggőségünket 
Oroszország felől. Nyilvánvalóan a mi országaink már az elmúlt időszakban is tettek 
erre vonatkozólag komoly lépéseket, de azt is tudnunk kell, ebben is közös az álláspont 
a két ország között, mivel még Csehország és Magyarország mellett további két ország 
van olyan az Európai Unióban, aki nem rendelkezik tengerparttal, úgyhogy mi csak a 
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hagyományos tranzitútvonalakat tudjuk használni. Úgyhogy ilyen szempontból a 
kitettségünk még komolyabb.  

Visszatérve a zöldenergiára, természetesen ezt is folytatni kell. A megújuló 
energiára, a szén-dioxid-mentesítésre itt van a Fit for 55-program megvalósítása, 
illetve a REPowerEU. Ezek természetesen mind ugyanúgy fontosak, ezeket nem 
veszíthetjük el a figyelmünk elől, de természetesen, ahogy már az előbb említettem, 
fontos figyelnünk a hagyományos energiahordozókra is. Ezen felül, ami már szintén 
elhangzott, az energiaárak drasztikus, brutális növekedésének megvannak a maga 
negatív társadalmi és gazdasági hatásai, úgyhogy ezeknek a problémáknak a kezelését 
ugyanúgy prioritásaink közé emeltük és kezeljük. 

A harmadik prioritási pont az ötből Európa védelmi képességének és a kibertér 
biztonságának az erősítése. A védelmi képességhez innentől kezdve nem kell 
hozzáfűzni semmilyen kommentárt, hisz ez a helyzet, amiben vagyunk, gyakorlatilag 
megválaszolja, hogy miért fontos ez, hogy miért fontos a közös stratégiai iránytű pontos 
beállítása, a katonai rendszerek hosszú távú együttműködésének a fejlesztése, az új 
technológiák bevezetése és az együttműködés erősítése védelmi téren. Ez 
mindenféleképpen nagyon fontos, mint sajnos a gyakorlat is bizonyítja. Emellé még 
beemeltük a kibertér biztonságának a kérdését is, hisz a hibrid háborúk idejében ez is 
voltaképpen ebben a témakörben található. Itt is a biztonság és a stabilitás 
növekedésére kell hogy tegyünk határozott és konkrét lépéseket. 

Ezzel kapcsolatosan - ha megengedik, és akkor megint egy kis aktualitást 
említek - a cseh EU-elnökség és azon belül annak a magyarországi megvalósítása 
kapcsán jelen pillanatban egyeztetéseket folytatunk a Nemzeti Közszolgálati 
Egyetemmel, valamint a hadügy-minisztériummal, és valamikor november tájékán 
ebben a témakörben, ebben a prioritáspontban szeretnénk egy konferenciát tartani 
minisztereink részvételével. Remélhetőleg ezt sikerül tető alá hoznunk, és közösen 
ebben a prioritási pontban tudunk tanácskozni. 

A negyedik pontunk az Európai Unió gazdaságstratégiai ellenállóképességének 
az erősítése, a gazdaságstratégiai rugalmassága. Nyilvánvalóan megint csak 
visszatérünk arra, hogy ez is összefügg az orosz invázióval, hisz nagyon komoly zavart 
okozott az árupiacon. Az előbb már említettük az energiapiacot, viszont ez 
természetesen közvetlenül, illetve közvetett kihatással van az iparág számos, 
gyakorlatilag mindegyik ágára. Bizony, itt nemcsak, hogy el kell gondolkodnunk, 
hanem szintúgy konkrét lépéseket kell tennünk, ha nem is a teljes önellátás irányába, 
de a saját gyártási kapacitásaink és technológiáink versenyképességét célzó olyan 
lépések irányába, melyek gyakorlatilag bizonyos fajta biztonságot tudnak jelenteni 
számunkra, hogy az ellátási láncok ne bomoljanak meg, nyilván elsősorban az 
élelmiszeripar, de egyébként az ipar számos területével összefüggésben. 

El kell mélyítenünk a belső piacot, különösen a szolgáltatások és a digitális 
gazdaság területén, javítani kell az üzleti környezetet, ebbe beleértjük a tudomány, a 
kutatás és az innováció támogatását is, ami lépés az európai vállalatok 
versenyképességének a növelésére. Látjuk azt, hogy mennyi vállalat döntött úgy, hogy 
már most a gyártási kapacitásait áttelepíti más irányba, ez komoly kihívások elé állíthat 
minket Európában, ebben nagyon gyors és határozott lépéseket kell tennünk. 

Az ötödik, zárópontunk a demokratikus intézmények ellenállóképességének a 
növelése. Ezen belül természetesen a demokrácia és a jogállamiság értékeinek a 
megőrzését, fejlesztését alapvetően befolyásoló intézmények ellenállóképességének 
erősítésére fog összpontosítani Csehország, de idetartozik egyébként például a politikai 
pártok átlátható finanszírozása, a tömegtájékoztatás függetlensége, a polgárokkal 
folytatott nyílt párbeszéd, és természetesen, ha már Havel korábbi köztársasági 
elnökünkről beszéltünk, a szabadságjogok és az európai értékek tiszteletben tartása, 
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megerősítése mind az offline, mind pedig az online térben. És még egy pontja ennek a 
prioritásnak, hogy Csehország elnöksége hozzá kíván járulni a kriptovaluták 
átláthatóságának erősítéséhez és az azokkal való visszaélés kockázatának 
csökkentéséhez. Zárógondolatként ebből a programpontból még megemlíteném, hogy 
ha már az emberi jogoknál tartunk, akkor természetesen hangsúlyt szeretnénk fektetni 
a háborús bűnösök beazonosítására és azok megfelelő számonkérésére, megint csak 
visszautalandó az orosz agresszióra.  

Úgyhogy első körben ennyit szerettem volna elmondani az EU-elnökségünk és 
a cseh prioritások kapcsán. Köszönöm szépen a figyelmet. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen, nagykövet úr. A felvezetőben említettem, hogy 

hagyománnyá vált a bizottságban, hogy az aktuális parlamenti időszakot a tanácsi 
elnökséget ellátó ország képviselőjének a meghallgatásával kezdjük. 

Én 13 éve vagyok tagja ennek a bizottságnak, de arra még nem volt példa, hogy 
ez magyar nyelven hangzott volna el, úgyhogy ezért különösen szeretnék köszönetet 
mondani és gratulálni. Államtitkár urat illeti a szó, parancsoljon! 

Dr. Bóka János kiegészítése 

DR. BÓKA JÁNOS államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Köszönöm. Tisztelt 
Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Tisztelt Nagykövet Úr! Köszönöm a lehetőséget, hogy 
néhány gondolattal én is hozzájárulhatok a cseh soros elnökség programjának 
ismertetéséhez és vitájához. Ezúton is szeretném megköszönni egyrészt nagykövet 
úrnak az átfogó és kimerítő bemutatást, másrészt szeretném megköszönni 
Csehországnak azt a munkát, amit az elnökség során eddig végzett, és sok sikert 
kívánok az elnökségnek az elkövetkező hónapokban is! (Tibor Bial: Köszönöm.) 

Van egy kínai átok, az úgy szól, hogy: éljél izgalmas, érdekes időkben. Ezt a 
kínaiak a legnagyobb ellenségeiknek tartották fenn. Úgy gondolom, hogy ennek az 
átoknak megfelelő időben élünk mi is. Ez az idő sajnos izgalmas, és sajnos érdekes. 

Ezekben a történelmi jelentőségű, rendkívüli időkben kell helytállnia a cseh 
elnökségnek; és az elmúlt hónapok arról tanúskodnak, hogy a cseh elnökség képes 
ennek a jelentőségteljes feladatnak megfelelni.  

Természetesen mindannyian tisztában vagyunk azzal, hogy az Európai Unióban 
kialakult rendkívüli helyzet jelentős mértékben az Ukrajnában zajló háborúra 
vezethető vissza. Ebből következik egyrészt az energia- és élelmiszerválság; ebből 
következik a menekülthullám; ebből következik a háborús infláció; ebből következik a 
háborús recesszió fenyegetése, amit természetesen súlyosbít az Európai Unió nem 
kellően átgondolt szankciós politikája is.  

A magyar kormány teljes mértékben támogatja a cseh elnökséget abban a 
célkitűzésében, hogy Ukrajna szuverenitásának és területi integritásának helyreállítása 
mellett lépjen fel. Ebben teljes mértékben az elnökség mellett vagyunk és támogatjuk.  

Azt is gondoljuk ugyanakkor, hogy az Európai Uniónak támogatnia kell saját 
tagállamait is, ugyanis a tagállamok azok, amelyek a háború, illetve a szankciós politika 
hatásait jórészt a vállukon cipelik. Itt elég talán a 40 éves csúcson lévő energiaárakra 
utalni. Úgy gondolom, hogy vannak olyan esetek, vannak olyan területek, amikor az 
Európai Unió nem tud vagy nem akar a tagállamok segítségére lenni. Ebben az esetben 
talán az elvárható, hogy a hatékony tagállami fellépést az Európai Unió legalábbis ne 
akadályozza.  

Nagyra értékeljük Csehországnak azt a törekvését, hogy elősegítse az Unió 
energiabiztonságát. Az energiabiztonság nemcsak az energia elérhetőségét jelenti, 
hanem azt is, hogy ez a háztartások és a vállalkozások számára megfizethető áron álljon 
rendelkezésre. Itt a magyar kormánynak határozott álláspontja, hogy a szankciós 
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politika nem azonos és nem helyettesíti az energiapolitikát. Az Európai Unió 
energiabiztonságának megvalósítása nem a szankciós politikán keresztül lehetséges. 

Az energiabiztonság mellett a konfliktusból adódó kiemelt prioritás az 
élelmezésbiztonság kérdése is. Ez nemcsak azért fontos, mert az Európai Unió 
tagállamait alapvető élelmiszerekkel biztonságosan el kell látni, hanem azért is, mert a 
mezőgazdasági termékek hiánya az Európai Uniót körülvevő régiókban a migrációs 
folyamatok ismételt felerősödéséhez vezethet, ami újabb kihívás elé fogja állítani az 
Európai Unió egészét, különösen azokat a tagállamokat, amelyek az Európai Unió 
külső határait védik. Azt is üdvözöljük, hogy a cseh elnökség fel kívánja mérni a 
tagállamok biztonsági igényeit, amelyek egyrészt a háborúval, másrészt a háború 
hatásai által kiváltott migrációs folyamatokkal kapcsolatosak. 

A bővítéspolitika terén is egy platformon vagyunk Csehországgal. Támogatjuk a 
cseh elnökség céljait és üdvözöljük az eddig elért eredményeket. Azt szeretnénk látni, 
hogy a csatlakozási folyamatban valamennyi érintett állam részéről érdemi előrelépés 
történjen a cseh elnökség alatt, és az elnökségnek ehhez minden támogatást megadunk. 
Úgy gondoljuk, hogy Bosznia-Hercegovina és Georgia esetében is szükséges a tagjelölti 
státusz megadása, szükséges a csatlakozási tárgyalások megkezdése és a csatlakozási 
fejezetek lezárása azokkal az államokkal, amelyek a csatlakozási folyamatnak ebben a 
részében találhatóak.  

Azt is üdvözöljük, hogy a cseh elnökség a schengeni övezettel kapcsolatban 
törekszik annak teljes körű működése visszaállítására. Ez Magyarország számára 
kiemelt prioritás, és úgy gondoljuk, hogy az európai polgárok schengeni övezetbe vetett 
bizalmának helyreállítása érdekében is fontos. Üdvözöljük, hogy az elnökség támogatja 
Románia, Bulgária és Horvátország csatlakozási folyamatának véglegesítését a 
schengeni övezethez.  

A kereskedelempolitika területén szintén támogatjuk a cseh elnökségi 
törekvéseket. Úgy gondoljuk, hogy erősíteni szükséges a gazdasági és kereskedelmi 
kapcsolatokat, és úgy gondoljuk, hogy ezt kiegyensúlyozott módon kell tenni. 
Támogatjuk a szoros transzatlanti együttműködés megvalósítására irányuló szándékot, 
és támogatjuk azt, hogy történjen előrelépés az Indiai-, Csendes-óceáni térségben és 
Latin-Amerikában az erre kész partnerekkel a kereskedelmi megállapodások területén.  

A védelempolitika területén ugyancsak nagyon közel állnak a cseh elnökség és 
Magyarország stratégiai célkitűzései. Úgy gondoljuk, hogy az Európai Unió védelmi 
kapacitásait meg kell erősíteni, és úgy gondoljuk, hogy ezt a NATO-val szoros 
együttműködésben kell megtenni.  

A célunk az, hogy Európa képes legyen önállóbban fellépni a biztonság- és 
védelempolitika területén. Szeretnénk egy valódi európai védelempolitikát látni, és úgy 
gondoljuk, hogy egy valódi európai védelempolitika alapja egy valódi európai védelmi 
ipar lehet, ami hozzájárulhat a reziliencia erősítéséhez, a képességek fejlesztéséhez és 
a válságkezelés hatékonyabbá válásához. Támogatjuk a cseh elnökségnek azt a 
célkitűzését is, hogy a Fit for 55- és a REPowerEU-csomagok területén előrehaladást 
érjen el a tárgyalások során. Itt arra szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy a megfelelő 
kompromisszum, tehát a tárgyalás eredménye előnyt kell hogy élvezzen a tárgyalás 
gyorsaságával szemben, és azt is gondoljuk, hogy egy olyan eszköz, ami alapvetően a 
zöldátmenet kezelésére, illetve annak felgyorsítására született, az nem feltétlenül 
alkalmas arra, hogy a sajátos energiafüggőségben lévő tagállamok diverzifikációját 
elősegítse; ehhez más sajátos eszközökre lesz szükség. 

Arra számítunk, hogy a cseh elnökség egy semleges közvetítő, egy honest broker 
lesz azokban a kérdésekben, amelyek a tagállamok számára akár politikai, akár 
szociális területeken érzékenyek. Eddig ennek a jeleit láttuk, és ezt örömmel 
nyugtázzuk.  



11 

Kérjük a cseh elnökséget, hogy ezt a hozzáállást folytassa az elkövetkező 
hónapokban is. Úgy gondoljuk, hogy a cseh elnökség a legjobb úton jár afelé, hogy egy 
rendkívül nehéz időben sikeres elnökség legyen, és egy erős, versenyképes, a nemzeti 
identitásokat tiszteletben tartó Unió megerősítését szolgálja. Köszönöm, hogy 
meghallgattak.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Most pedig képviselőtársaimat illeti a szó. Juhász 

Hajnalka képviselő asszony, parancsoljon! 

Kérdések, hozzászólások 

DR. JUHÁSZ HAJNALKA (KDNP): Köszönöm szépen a szót. Nagykövet úrnak 
minden tisztelet és respect az ilyen széles körű bemutatásért. Államtitkár úrnak is 
nagyon szépen köszönjük a cseh elnökséggel kapcsolatos prioritások bemutatását.  

Nagykövet úr Václav Havelt idézte, miszerint „Európa egy feladat.” Azt 
gondolom, hogy ez nagyon fontos mindannyiunk számára, és azt hiszem, hogy a béke 
egy feladat, és a cseh elnökség számára egy nagyon fontos prioritás is. Első körben 
szeretnék gratulálni az elnökségnek, mert az elmúlt időszakban - nem összehasonlítva 
a tagállamok eddigi prioritásaival - egy nagyon széles spektrumú szakmai elnökségi 
programot állított össze, mind a visegrádi négyes szövetségeseként is. És ahogyan 
államtitkár úr is hangsúlyozta, nagyon sok a közös vonal, a közös találkozási pont. Ez 
számunkra is fontos és mérvadó lehet majd az elkövetkezendő magyar elnökségünk 
során. 

Két kérdésem lenne nagykövet úrhoz. Az egyik az, hogy a klímapolitikai 
munkacsoport tagjaként érzékeltem azt, hogy a nukleáris energia mint fenntartható 
energia, nagyon megosztja a tagállamokat, és valóban, ahogy államtitkár úr is 
hangsúlyozta, itt egy olyan kompromisszum megvalósítását kell megteremteni, ami 
nem gyors, de nagyon hatékony Green Dealhez vezethet.  

Itt van-e valami olyan koncepció, amely a nukleáris energia 
fenntarthatóságának széles körben való elismerését segíti? A hidrogénnel kapcsolatban 
van-e valamilyen konkrét elképzelés? Ursula von der Leyen az éves jelentésében már 
megemlítette a hidrogén kérdéskörét.  

És ami személyesen is érdekel, mert ez egy nagyon ambiciózus vállalás - és ez 
egy régóta pending issue az Európai Unió és Strasbourg között - az egyezményhez, az 
emberi jogok európai egyezményéhez való csatlakozás esélye. Az elnökségi 
prioritásokban szerepel, hogy az elnökség reményei szerint ezt az év végére meg lehetne 
valósítani. Ez egy nagyon komplex kérdés, mert a luxemburgi és a strasbourgi bíróság 
duplikációját vagy egymásra vonatkozó joghatóságát is érinti ez a kérdés. Nyilván 
Strasbourg ennek örülne, más kérdés ez az uniós tagállamok között, ez egy nagyon 
bátor és komoly vállalás. Hogyan kívánják ezt az elnökség alatt megvalósítani? Nagyon 
szépen köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, kíván-e még valaki hozzászólni. (Nincs 

jelzés.) Nem látok ilyet. Nagykövet úr említette az expozéjában, hogy az előző elnökség 
ideje alatt egy kormányválsággal is meg kellett Csehországnak küzdenie. A jelenlegi 
belpolitikai helyzet is igen mozgalmas, hiszen önkormányzati választások, felsőházi 
választások, illetve elnökválasztás előtt is áll az ország. Először is azt szeretném 
kérdezni, hogy ez milyen módon tudja befolyásolni vagy befolyásolja-e az elnökség 
működését. 

Nagyon tetszett nagykövet úr hasonlata, hogy a felnőtté válás éve ez a 18. európai 
tagsági év, talán akkor ez lehet az érettségi vizsga is, amiben vagyunk, a kihívások 
eléggé nagyok. Köszönöm szépen ezt a felvetést is. 
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Az orosz-ukrán háború kapcsán az a szankciós politika - amelyet leginkább az 
európai bürokraták erőltetnek rá a Közösségre - egyesek szerint további erősítést 
igényel, mások pedig úgy gondolják, hogy ez nem lehet megoldás; energiapolitika 
tekintetében egyértelműen, de más tekintetben is kérdéses ennek a továbbvitele. Az 
elnökség oldaláról ez hogyan látható? Hogyan lehet ebben valami olyan előremutató 
változást elérni, hogy ne az újabb és újabb csomagok kerüljenek elénk, hanem esetleg 
annak a megfontolása, hogy ezt hogyan lehet racionalizálni? Különösen abban a 
politikai klímában lehet ez érdekes, amit az olaszországi hétvégi választások is 
felvetettek. Nagykövet úr elmondta, hogy a háború okozta menekültválság milyen 
mértékben érinti az önök országát. A 700 ezer, lakosságra vetített 6-7 százalékos arány, 
gondolom, hogy eléggé jelentős. Sokszor halljuk Európában, hogy Európa szolidáris, 
van-e valami olyan elképzelés, hogy ezt a szolidaritást valamiféle pénzügyi vonatkozású 
intézkedés is vissza tudja tükrözni? 

A bővítéspolitika kapcsán államtitkár úr említette azt, hogy Georgia tagsági 
jelöltségének a befogadása egy fontos szempont lehet. Éppen a héten érkezik hozzánk 
egy delegáció Georgiából, esetleg az elnökség oldaláról milyen pozitív üzenetet tudunk 
nekik közvetíteni, mit tudunk nekik mondani e tekintetben? (Jelzésre:) És megjött a 
kedve képviselőtársamnak is, Illés Boglárkának adom meg szót kérdés feltevésére. 
Parancsoljon! 

 
ILLÉS BOGLÁRKA (Fidesz): Köszönöm a szót, alelnök úr. Részben alelnök 

úrhoz kapcsolódva meg szeretném köszönni nagykövet úrnak a cseh elnökség 
prioritásainak részletes bemutatását és államtitkár úrnak azt az átfogó képet, amit 
mind az elmúlt időszak, mind az előttünk álló kihívások vonatkozásáról kaptunk. 

Nekem egy gyors kérdésem lenne: államtitkár úr említette, hogy a magyar 
kormány álláspontja szerint, és ezzel jómagam is tudok azonosulni, az 
energiabiztonság biztosítása nem a szankciós politikán keresztül lehetséges. Én ezt 
azzal egészíteném ki, hogy nemcsak az energiabiztonság biztosítása, hanem az európai 
gazdaságstratégia rezilienciájának a biztosítása is úgy gondolom, hogy nem a szankciós 
politikán keresztül lehetséges, és ha jól értelmeztem, ez a negyedik prioritása a cseh 
elnökségnek.  

Ami a honlapon keresztül is hozzáférhető és elérhető, az alapján úgy 
értelmeztem, hogy az inflációs sokkot - ami egész Európát és Európán belül 
Magyarországot is éri és érinti - elsődlegesen úgy értelmezik, hogy a Covid-világjárvány 
és az Ukrajnával szembeni orosz agresszió okozta, de azért szerintem nem mehetünk 
el amellett, hogy a szankciós politikának is van ebben jócskán része. Ezt hogyan látják, 
a tagállamoknak ezzel kapcsolatban mi a hozzáállásuk, álláspontjuk, és az előttünk álló 
időszakban lesznek-e olyan szövetségeseink, akik szintén a szankciós politikának a 
megállítására velünk együtt harcba szállnak? Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. És akkor válaszadásra először nagykövet úrnak, 

majd államtitkár úrnak adom meg a szót. Parancsoljon, nagykövet úr! 

Tibor Bial reagálása 

TIBOR BIAL nagykövet (Csehország): Köszönöm szépen a szót, és nagyon 
szépen köszönöm az észrevételeket, sok esetben a szép szavakat. Ez egyfelől jólesik, 
másfelől pedig minket abban erősít, hogy továbbra is legalább ilyen intenzitással, ilyen 
hatékonysággal végezzük a munkánkat. 

Természetesen köszönöm a kérdéseket is, és megpróbálok rájuk 
sorrendiségükben válaszolni. Itt az első kérdés a nukleáris energia témaköre kapcsán 
merült fel. Azt kell mondjam, hogy ebben az esetben Csehország és Magyarország 
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álláspontja nagyon is azonos, és azon országok körébe tartozunk - itt az egyik 
legnagyobb támogató ország most az Unión belül Franciaország -, akik a nukleáris 
energiának az ilyetén módon való felhasználását, alkalmazását elejétől kezdve 
támogattuk, sürgettük. Nyilvánvalóan a magyar példa is mutatja, hogy ez a 
gyakorlatban is megvalósulni látszik, és hál’ istennek, hogy legiszlatív szempontból is 
elfogadásra került a nukleáris energia alkalmazása. Csehország voltaképpen egy 
teljesen azonos projektben van, hasonló a gondolkodása, az elképzelése és a politikája 
ebben a térben, úgyhogy úgy gondolom, hogy ebben a kérdésben kölcsönösen 
számíthatunk egymás segítségére, támogatására.  

Ami a zöldenergiát illeti, fölmerült a hidrogén, ez is természetesen az egyik olyan 
komoly alternatíva, mármint energiaforrás területén, ami egyre inkább úgymond 
területet vagy helyet követel magának, és sok esetben szakemberek úgy tartják, hogy 
bizonyos felhasználási körökben még hatékonyabb megoldás is, mint a korábban 
alkalmazott vagy már bevezetett technológiák, úgyhogy ebben a térben is úgy 
gondolom, hogy fogunk tudni előre lépni, együttműködni. 

Ami az emberi jogokat illeti, ez egy nagyon szenzitív kérdés ilyen szempontból, 
mert itt az Unión belül - ha már összehasonlítom az előző két témakört - más és más 
elképzeléseik vannak a tagországoknak az emberi jogokkal, illetve nem a jogokkal 
kapcsolatosan, inkább azok priorizálásával kapcsolatosan. Úgy gondolom, hogy nem 
megkerülvén úgymond a válaszadást, de ebben az időszakban Csehország, ahogy 
államtitkár úr is említette, amolyan honest brokerként megpróbál tényleg egy 
karmesteri szerepet vállalni, és megpróbáljuk fönntartva a dialógust, a párbeszédet, 
közelíteni egymáshoz az álláspontokat. Nem gondolom egyébként, hogy ebben a 
ciklusban ezt a kérdéskört le tudjuk zárni, de mindenféleképpen remélhetőleg konkrét 
lépések azért megtörténnek. 

Ami az úgymond csehországi belpolitikai helyzettel kapcsolatos kérdéskört 
illeti, mondhatnám azt, hogy természetesen nyilván nem könnyít az amúgy sem 
egyszerű helyzeten maga a tény, hogy az orosz agresszió által okozott teljes körű válság, 
amire az Európai Uniónak igyekeznie kell gyorsan reagálni, a mi országunknak is van 
egy sajátos belpolitikai színezete. 

Nálunk két, úgymond koalíció, ez mindössze összesen öt pártot jelent, amelyik 
kormányoz. A hétvégén lezajlottak az önkormányzati választások, illetve a parlament 
felsőháza egyharmadának a választásai. Nálunk a parlament nem egykamarás, hanem 
kettő, és a parlament felsőházában, a szenátusban kétévente történnek a választások, 
és kétévente lecserélődik a szenátorok egyharmada. Illetve nem lecserélődik, hanem 
egész pontosan választások vannak a szenátorok egyharmadára vonatkozóan. Itt 
egészen pontosan 81 szenátusi helyről beszélünk a hétvége kapcsán, amiből csak kettő-
három dőlt el első körben, mert azt a szenátort választják meg első körben, aki 
megszerzi az 50 százalék plusz egy szavazatos többséget. Ez csak kevés esetben sikerül. 
Itt még jön egy következő kör most hétvégén, úgyhogy akkor fogunk tisztán látni.  

Ez ilyen szempontból érdekes, mert valamilyen formában aktualizálja, a 
parlament összetételét az aktuális népakarathoz egy kicsit úgymond jobban közelebb 
hozza. Érdekes eredmények születtek, de még nincsenek hivatalos eredmények, 
úgyhogy ezzel kapcsolatosan még hadd ne bocsátkozzam itt további elemzésbe.  

Természetesen a jövő hónaptól meg kezdődik majd a köztársaságielnök-
választással kapcsolatos kampányidőszak is, hiszen jövő februárban lesz a 
köztársaságielnök-választás. Mondjuk úgy, hogy ezek a kérdések azért eltörpülnek az 
egyéb ügyek mellett, és úgy gondolom, mint ahogy ez remélhetőleg mindig látható volt, 
hogy Csehország mindig pragmatikusan próbált hozzáállni a kérdéskörök 
megoldásához, hogy ezt a kérdéskört is hasonló pragmatizmussal próbálja megoldani, 
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és a cél és a hatékonyság lesz az első helyen. (Koranisz Laokratisz távozik a bizottság 
üléséről.) 

Ami a szankciókra vonatkozó kérdéskört illeti, hasonlóan tudnék rá válaszolni, 
mint az emberi jogok kapcsán. Itt a szankciók terén is bizonyos eredmények 
látszódnak, hogy bizonyos tagországok némiképp másként értékelik a szankciók 
hatékonyságát, és a szankciókat megelőző egyeztetéseket természetesen mindig 
komoly viták övezték, de a végén, mint látjuk, minden esetben valamilyen fajta 
kompromisszum született. Nyilvánvalóan elég hosszú idő eltelt azóta, hogy azért a 
szankciók eredményeit, hatékonyságát már valamilyen formában lehet értékelni, 
úgyhogy megint csak azt tudom mondani, hogy amolyan karmesterként megpróbáljuk 
úgy koordinálni az országok közti egyeztetést, amiből az elkövetkező időszakban azért 
nem kevés lesz, hiszen legmagasabb szintű tanácskozás is lesz gyakorlatilag egy hét 
múlva, úgyhogy bízom benne, hogy már ott rendkívül közel fognak kerülni egymáshoz 
azok az álláspontok. Természetesen, mint ahogy láttuk a korábbiak esetében is, ez nem 
lesz egyszerű.  

Ami a pénzügyi intézkedéseket illeti, a menekültválság kapcsán itt már 
alakultak, illetve javaslatot is tettünk bizonyos fajta európai uniós pénzügyi alapok 
megalapítására, melyekből finanszírozni lehet azoknak az országoknak a kiadásait, 
amelyek első körben, avagy leginkább érintettek a menekültválság kérdésének a 
megoldásában.  

És ha megengedik még, hogy zárásként reagáljak a bővítéspolitikával 
kapcsolatos kérdésre, pontosan úgy, ahogy államtitkár úr is említette, ebben a 
kérdéskörben is teljes az egyetértés az országaink között. Fontos számunkra, hogy a 
nyugat-balkáni régió, illetve a már említett országok is, mint Georgia, megkapják a 
tagjelölti státuszt, illetve érdemi előrelépés történjék a tagfelvételükkel, 
csatlakozásukkal kapcsolatban.  

Számunkra, bár nem említettem a prioritási pontok elemzése közben, de 
ugyanolyan fontos pont ez a kérdéskör is, a bővítés is, mert ugyanúgy látjuk, mint 
Magyarország, hogy Európa akkor marad erős, hogyha egységben van és úgymond 
bővül azon tagállamokkal, amelyek hozzáadott értéket tudnak képviselni, biztonságot 
tudnak adni Európa mind védelmi, mind egyéb stabilitása kapcsán. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Nagyon szépen köszönöm. Államtitkár urat illeti a szó, parancsoljon! 

Dr. Bóka János válasza 

DR. BÓKA JÁNOS államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Köszönöm, elnök 
úr. Én közvetlen kérdést nem kaptam. Egy megjegyzést szeretnék még a szankciós 
politikákkal kapcsolatban tenni.  

Magyarországnak a szankciós politikákkal kapcsolatos álláspontja mindvégig 
egyértelmű volt. Nekünk már a 2014-’15-ös tapasztalatunk az volt, hogy a szankciók 
nem vezetnek eredményre, és azt látjuk, hogy nem ott okoznak nagyobb kárt, ahol a 
szankciót elfogadó Unió azt célozza.  

Ettől függetlenül, vagy talán ennek ellenére, Magyarország az eddigi szankciós 
csomagokhoz csatlakozott, mert úgy érzékeltük, hogy az Európai Unió egységének a 
megőrzése ezeket a szempontokat képes ideiglenesen felülírni, azonban hangsúlyozni 
kell, hogy elképzelhető az, hogy a szankcióknak egy idő után olyan nem kívánt hatása 
van az Európai Unión belül, ami már önmagában az Európai Unió egysége 
megbomlásának veszélyével jár.  

Ezért úgy gondolom, hogy nagyon fontos lenne egy őszinte értékelést végezni 
arról, hogy a szankciók egész pontosan milyen hatást váltottak ki, várható-e a további 
szankciók bevezetésétől vagy a szankciók szigorításától további érdemi eredmény, és 
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hogy nem fenyeget-e az újabb szankciós csomagokra tett javaslat vagy a további 
szankciók erőltetése az Európai Unió egységének olyan végzetes felbomlásával, ami 
helyrehozhatatlan károkat okoz az együttműködés jövőjére nézve. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Nagyon szépen köszönöm nagykövet úrnak és államtitkár úrnak a mai 

bizottsági ülésen való részvételét. Államtitkár urat idézve, Csehország képes a 
kihívásoknak megfelelni és helytállni. Köszönet és hála az elért eredményekért.  

Mi is szeretnénk köszönetet mondani és hálánkat kifejezni a jó karmesteri 
szerepért, és további sok sikert kívánunk az elnökség hátralévő időszakára. A 
napirendet lezárom, amíg a vendégeinket kikísérem, rövid szünetet rendelek el. Addig 
helyettes államtitkár asszony el tudja foglalni a helyét. Köszönöm szépen. 

 
(Szünet: 9.59-10.01) 

 

Tájékoztató a növényvédő szerek fenntartható használatáról és az 
(EU) 2021/2115 rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és 
tanácsi rendelettervezetről [COM (2022) 305; 2022/0196 (COD)] 

ELNÖK: A 3. napirendi ponttal folytatjuk ülésünket: tájékoztató a növényvédő 
szerek fenntartható használatáról és az EU 2021/2115 rendelet módosításáról szóló 
európai parlamenti és tanácsi rendelettervezetről. 

A szóban forgó rendelettervezet általános célkitűzése üdvözlendő, hiszen a 
növényvédő szerek használatának csökkentését irányozza elő. Kérdés ugyanakkor, 
hogy mennyiben érinti ez a hazai agráriumot, ahol eleve alacsonyabb a peszticidek 
alkalmazása, illetve mennyiben vezethet eltérő eredményekre a tagállamok között. E 
téren is érvényes, hogy nagyon különböző a kiindulási helyzet. 

Nagy szeretettel köszöntöm dr. Felkai Beáta Olgát, az Agrárminisztérium 
helyettes államtitkárát és megadom a szót rövid expozéjára. Parancsoljon! 

Dr. Felkai Beáta Olga tájékoztatója 

DR. FELKAI BEÁTA OLGA helyettes államtitkár (Agrárminisztérium): Nagyon 
szépen köszönöm a lehetőséget, tulajdonképpen tökéletesen összefoglalta a lényeget. 
Igen, júniusban jött ki ez a rendelettervezet növényvédő szeres témában, aminek az 
alapvető céljaival - miszerint hatékony gazdálkodás, környezetterhelés-csökkentés, 
egyáltalán a külső hatásokra való odafigyelés - maximálisan egyetértünk. Ugyanakkor 
van jó néhány olyan pontja még ennek a rendelettervezetnek, ami jelen formájában 
nem ad választ minden kérdésre. 

Maga az a tény, hogy eddig irányelv volt, most pedig rendelet lesz, nagyobb 
odafigyelést igényel, hiszen nemcsak a kereteket határozza meg, hanem tagállami 
szinten kötelezővé válik. Amikor megkaptuk a Bizottság első rendelettervezetét a 
témában, akkor több olyan pont is van, ami adminisztratív terhet okozhat, és esetleg 
van olyan, amit kifejezetten örömmel üdvözöltünk. Ugyanakkor a legsarkalatosabb 
pontja az, hogy a növényvédő szerek felhasználásának 50 százalékos csökkenését 
kérték.  

Volt egy számítási mód, amit a Bizottság javasolt, és ez alapján javasolta minden 
tagállamnak, hogy 50 százalékkal csökkentse a növényvédőszer-felhasználást. 
Ugyanakkor mi úgy gondoltuk, hogy egyrészt nem készült olyan hatástanulmány, 
amely meg tudná mondani azt, hogy mely tagállamra, illetve az Unió egészére milyen 
hatással lenne ez a kvázi fűnyíróelv alapján történő csökkentés, másrészt pedig azért 
vannak olyan sajátosságok, amelyeket érdemes figyelembe venni.  
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Először az úgynevezett magyar módszer került elő pluszban, mint számítási 
metodika, ahol javasoltuk, hogy vegyük figyelembe azt is, hogy mennyi egy adott 
országban a mezőgazdasági területek nagysága, és arra vetített értékeket nézzünk meg, 
illetve ne az uniós átlaghoz való 50 százalékos csökkentés legyen, hanem a 
tagállamoknak saját magukhoz mérten kellene megnézni ezeket a csökkentéseket. 
Ugyanis ez a folyamat, hogy csökkentsük a növényvédő szer felhasználását, már 
elkezdődött, tehát már több százaléknyi eredményünk van, amit nem kellene azért 
félvállról venni, és fókuszálni kell arra, hogy az irány megvan. Nem mindegy, hogy 
kinek mennyi ez a csökkentés. Úgyhogy a kiindulási alap ugyanaz, de ezért javasoltunk 
egy súlyozásos más módszert, amit fel tudnánk majd használni. 

Hogy ez a terület mennyire megosztó a tagállamok között, az mutatja, hogy 
körülbelül 10 tagállam van, akinek ezzel kapcsolatban vannak problémái, és legutóbb 
múlt hét pénteken volt egy szakértői szintű egyeztetés, ahol a különböző számítási 
módszerek kerültek szóba, és most már 7-8 olyan módszer van, amit a tagállamok 
bedobtak. Úgyhogy egyelőre folyik az egyeztetés, és elég forró a téma, tehát rendszeres 
szakértői egyeztetések vannak, illetve a mai MHT-ülésen is téma ez, de nagyon nagy a 
megosztottság benne. Aztán vannak olyan jellegű háttérdolgok, hogy bizonyos 
fogalmakat érdemes tisztázni, bizonyos országsajátosságokat, tehát nagyon sok még a 
képlékeny téma, maga az alap az, hogy talán ezt az 50 százalékos csökkentést 
módszertanilag kellene tisztázni majd. Így első körben ennyit szerettem volna. 

Kérdés és reagálás 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor megnyitom a vitát, kérdezem 
képviselőtársaimat, hogy van-e esetleg kérdés, hozzászólás. (Nincs jelzés.) Nem látok 
ilyet. Én egy nagyon egyszerű kérdést szeretnék feltenni. Mégiscsak egy háborús 
helyzetben élünk, ahol élelmiszerválság van kialakulóban Európa és a világ több 
területén; mennyiben időszerű ez a kérdés, amit most az Európai Unió feszeget? 
Parancsoljon! 

 
DR. FELKAI BEÁTA OLGA helyettes államtitkár (Agrárminisztérium): Teljesen 

jogos a kérdés. Háborús időszaktól eltekintve is fontos lenne azt tudni, hogy ez az 
élelmezésbiztonságot, az élelmiszer-ellátást mennyiben befolyásolja, illetve 
figyelemmel kell lennünk arra is, hogy harmadik országokban nem vagyunk ráhatással 
az ottani növényvédő szerek felhasználására, tehát lehet, hogy nálunk tudunk 
csökkentést elérni, ugyanakkor az importban ezek a termékek megjelennek, csak más 
fog tudni többet termelni. Tehát alapvetően is van egy gazdasági, versenyképességi 
hatása ennek a dolognak, így meg a háborús helyzettel megfejelve ez fokozottan igaz, 
ezért is kértük azt, hogy egy olyan hatástanulmányt szeretnénk látni, amely figyelembe 
veszi ezeket a paramétereket is. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Szeretném tájékoztatni a képviselőtársaimat, hogy 

a jövő heti ülésünkön egy politikai állásfoglalást készülünk elfogadni. Ennek a részleteit 
a csütörtöki napon rendelkezésre fogjuk bocsátni, amelyben kifejthetjük ez irányú 
álláspontunkat, amelyet helyettes államtitkár asszony is tényszerűen ismertetett. Több 
kérdést nem látok. Nagyon szépen köszönöm önöknek a tájékoztatást, és a következő 
bizottsági ülésen nyilván fogunk találkozni. 

Szeretném tájékoztatni a képviselőtársaimat, hogy a bizottság következő ülésére 
2022. október 3-án, hétfőn, várhatóan 10 órakor kerül sor a Bánffy Miklós gróf 
teremben, a főemelet 66. szám alatt. Nyilván, ahogy említettem, a most tárgyalt 
rendelettervezet mellett több tárgysorozatba-vételi eljárási kérelemmel is fogunk 
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foglalkozni, ezért kérem képviselőtársaimat, hogy legyenek kedvesek részt venni a 
bizottsági ülésen. Köszönöm szépen. 

Az ülés berekesztése 

A mai ülést pedig bezárom. 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 08 perc) 

  Tessely Zoltán 
a bizottság alelnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: Madarász Mária és Baloghné Hegedűs Éva 


