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Tárgy: Az EU-USA szabadkereskedelmi tárgyalásokkal kapcsolatos magyar 
álláspont 
 
 
Tisztelt Miniszter Úr! 
 
 
Az Európai Unió és az Egyesült Államok tárgyalásokat folytat egy 
szabadkereskedelmi egyezmény (Transz-atlanti Kereskedelmi és Befektetési 
Partnerség – TTIP) kialakítása érdekében. A Magyar Természetvédők 
Szövetsége, hasonlóan számos magyar és európai civil szervezethez és 
állampolgárhoz aggódik, hogy az egyezmény megkötése az európai polgárok 
környezeti és szociális jogaink csorbításához, ezáltal az életminőségük romlásához 
vezethet. 
 
Az egyezmény gazdaságpolitikai előnyeit erősen vitathatónak tartjuk, emellett 
viszont számos veszélyt látunk a jelenlegi javaslatban: 

- elterjedhetnek veszélyes, környezetkárosító technológiák (különösen 
aggodalomra ad okot a génmódosított növények esetleges térnyerése); 

- a nemzetek feletti vállalatok lehetőséget kapnak a befektető-állam 
vitarendezési eljárás keretében, hogy a környezetünket és egészségünket 
védő, fejlett jogrendszerű európai államokat bepereljék vélt vagy valós 
gazdasági hátrányba kerülésük esetén; 

- megakadályozhatja a kormányokat, hogy emeljék a környezetvédelmi 
normákat és ezzel például veszélyeztethetik az éghajlatváltozás elleni 
hatékony fellépést vagy az egészséges élelmiszerek biztosítását. 

 
Nem tartjuk megnyugtatónak, hogy a nyilvánosság ki van zárva a tárgyalási 
folyamatból, sőt a nemzeti parlamentek és kormányok is csak korlátozottan férnek 
az információkhoz. Ez a folyamat túlhatalmat ad a nemzetek feletti óriáscégek 
lobbinyomása alatt álló Európai Bizottságnak, sérti az európai polgárok jogait és a 
nemzetállamok szuverenitását. 
 
Nagyra értékeljük, hogy – tudomásunk szerint – Magyarország a tárgyalások során 
kiállt a génmódosított szervezetekre vonatkozó szigorú európai szabályozás 
megtartásáért és ellenezte, hogy a befektető-állam vitarendezési eljárás 
belekerüljön a megállapodásba. 
Elvárjuk és támogatjuk, hogy a Kormány az Alaptörvényben meghatározottak 
szerint határozottan képviselje a magyar állampolgárok egészséges környezethez 
való jogát, védje hazánk szociális vívmányait a multinacionális vállalatok érdekeivel 
szemben.  
 
A magyar közvéleményt megnyugtatná, hogyha a magyar kormány egyértelműen 
kinyilvánítaná, hogy megakadályozza, hogy a nemzetek feletti cégek nyomására 
az Európai Bizottság a tárgyalások során engedjen az európai környezeti és 
szociális vívmányokból, különös tekintettel a génmódosított szervezetekre 
vonatkozó szigorú európai szabályozásra; valamint megakadályozza, hogy a fejlett 
jogrendű európai államokat hátrányba juttató befektető-állam vitarendezési eljárás 
része legyen az egyezménynek. 



          

 
Kérjük, hogy a Kormány nyilvánítsa ki, hogy amennyiben a fenti elemek a végső 
megállapodás tervezetébe belekerülnek, megvétózza az egyezmény megkötését. 
 
Kérjük, hogy a Kormány lépjen fel a tárgyalási folyamat átláthatóságának a 
növeléséért, az európai állampolgárok részvételi lehetőségének biztosításáért. 
 
A nemzeti érdekeink képviselete, a magyar emberek egészségének védelme és 
unokáink életlehetőségeinek biztosítása érdekében végzett miniszteri munkájához 
sok sikert kívánva, 
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