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Országgyűlési képviselő

Címzett: Kövér László, az Országgyűlés elnöke
Benyújtó: Dr. Szél Bernadett (független)

Tisztelt Elnök Úr!
Az Alaptörvény 7. cikk (1)-(2) bekezdése, valamint az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI.
törvény 42. § (8) bekezdése alapján írásbeli választ igénylő kérdést kívánok benyújtani
Az írásbeli választ igénylő kérdés címzettje: Dr. Palkovics László, innovációért és technológiáért
felelős miniszter
Az írásbeli választ igénylő kérdés címe: "Készül-e a kormány arra, hogy a hongkongi
események és a Fidesz képviselői által is elfogadott, Kínát elítélő EP-állásfoglalás fényében
eláll a Budapest-Belgrád vasúti beruházástól?"

Tisztelt Miniszter Úr!
Június 30-án a kínai parlament megszavazta a Hongkongra vonatkozó nemzetbiztonsági törvényt,
amely korlátlan beavatkozási lehetőséget ad Kínának az elvileg autonóm igazgatású Hongkong
belügyeibe. A törvény értelmében a kínai rendvédelmi szervek helyi irodákat nyithatnak a városban
és eljárhatnak a nemzetbiztonsági törvényt megsértőkkel szemben. Négyféle, homályosan
megfogalmazott politikai jogsértést nevesít a törvény: a szakadár tevékenységet, a felforgatást, a
terrorizmust és a nemzetbiztonság veszélyeztetésére külföldi országokkal vagy külső elemekkel
való összejátszást, amiért akár életfogytig tartó börtön is járhat. A július 1-jén hatályba lépett
törvény alapján Kína már fel is állította nemzetbiztonsági irodáját Hongkongban, amelynek a
feladata a nemzetbiztonsági törvény végrehajtásának felügyelete.
A nemzetbiztonsági törvénnyel Kína megsértette az ENSZ által jogilag kötelező erejű szerződésként
nyilvántartásba vett 1984-es kínai-brit együttes nyilatkozatot, amelyben vállalta, hogy 50 évig
érintetlenül hagyja a hongkongi végrehajtás, törvényhozás és igazságszolgáltatás autonómiáját és
függetlenségét, valamint garantálja az alapvető jogok és szabadságjogok érvényesülését. Kína
szerint a törvény csak a rendzavarók kisebb csoportja ellen irányul, de ez nyilvánvalóan nem igaz:
valójában a demokrácia- és függetlenségpárti tüntetők és az ellenzék elhallgattatásának eszköze
lesz. Erre utal, hogy máris függetlenségpárti zászlót lengető embereket és tüntetőket tartóztattak le
Hongkongban a törvény alapján, a hétvégén zajlott ellenzéki előválasztást pedig Kína a
nemzetbiztonsági törvény megsértéseként értelmezte, mondván, hogy “az ellenzék az ellenőrzése

alá akarja vonni a törvényhozást” és az előválasztással “manipulálni akarja” a szeptemberi
parlamenti választások kimenetelét. Ez alapján is világosan látszik, hogy a nemzetbiztonsági
törvényt a hongkongi demokrácia korlátozására és az ellenzék elnyomására akarja felhasználni
Kína.
Az Európai Parlament június 19-én állásfoglalást fogadott el “a Kínai Népköztársaság Hongkongra
vonatkozó nemzetbiztonsági törvényéről és arról, hogy az EU-nak védelmeznie kell Hongkong
magas fokú autonómiáját.” Ebben a dokumentumban az Európai Parlament határozottan elítéli,
hogy Kína folyamatosan és egyre nagyobb mértékben beavatkozik Hongkong belügyeibe, és
felhívja a kínai hatóságokat, hogy tartsák tiszteletben Kínának a kínai–brit együttes nyilatkozat
szerinti nemzetközi kötelezettségeit. Az állásfoglalás kitér a gazdasági nyomásgyakorlás eszközeire
is: az EP szerint az emberi jogok és az alapvető szabadságok tiszteletben tartását a készülő EU–
Kína beruházási megállapodás fontos elemének kell tekinteni és a Kínai Népköztársasággal kötendő
bármely jövőbeli kereskedelmi megállapodás során érvényesíteni kell az emberi jogi szempontokat
is.
A magyar kormány nemrég állapodott meg a kínai kormánnyal a Kína erőteljesebb európai
gazdasági jelenlétét szolgáló Budapest-Belgrád vasútvonal felújításáról, valamint írt alá
hitelszerződést a kormány nevében Varga Mihály a kínai Eximbankkal. A hongkongi események
fényében felmerül a kérdés, hogy a magyar kormány továbbra is ragaszkodik-e ehhez az elejétől
fogva elhibázott, kizárólag kínai expanziós érdekeket szolgáló, soha meg nem térülő, ellenben
jelentős államadósságot okozó beruházáshoz. Készül-e a kormány arra, hogy felülvizsgálja a
kínaiakkal kötött megállapodást és - a hongkongi események elleni tiltakozása kifejezéséséül - eláll
a nemzeti érdeket amúgy sem szolgáló beruházástól? Amennyiben nincs ilyen terve, mivel
magyarázza, hogy a Fidesz képviselői is támogatták az Európai Parlamentben a Kínát elítélő
állásfoglalást és annak sürgetését, hogy a Kínával kötött kétoldalú megállapodásokban
érvényesítsék az emberi jogi szempontokat?
Várom válaszát!
Budapest, 2020. július 14.
Tisztelettel,
Szél Bernadett
országgyűlési képviselő
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