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Az Európai Parlament állásfoglalása a tiltakozások és a polgárok kormányzati 
elnyomásáról Kubában
(2021/2872(RSP))

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Kubáról szóló korábbi állásfoglalásaira, különösen a kubai emberi jogi és 
politikai helyzetről szóló 2021. június 10-i állásfoglalására1, a Kubáról, José Daniel 
Ferrer ügyéről szóló 2019. november 28-i állásfoglalására2, továbbá az egyrészről az 
Európai Unió és tagállamai, másrészről a Kubai Köztársaság közötti politikai 
párbeszédről és együttműködésről szóló megállapodásnak az Unió nevében történő 
megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről szóló 2017. július 5-i állásfoglalására3,

– tekintettel az Európai Unió és Kuba között 2016. december 12-én aláírt és 2017. 
november 1. óta ideiglenesen alkalmazott, a politikai párbeszédről és együttműködésről 
szóló megállapodásra4,

– tekintettel a politikai párbeszédről és együttműködésről szóló EU–Kuba megállapodás 
keretében tartott hivatalos EU–Kuba emberi jogi párbeszédre, és különösen a 2021. 
február 26-i harmadik párbeszédre,

– tekintettel a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai 
főképviselőjének a közelmúltbeli kubai eseményekről szóló, az Európai Unió nevében 
tett 2021. július 29-i nyilatkozatára,

– tekintettel a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányára és az egyéb 
nemzetközi emberi jogi szerződésekre és eszközökre,

– tekintettel az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatára, amelyet Kuba is aláírt,

– tekintettel az ENSZ Erőszakos Eltüntetésekkel Foglalkozó Bizottságának sürgős 
fellépést kérő levelére, amely egyúttal sürgeti a kubai hatóságokat, hogy reagáljanak a 
mintegy 187 eltűnt személy ügyében,

– tekintettel az ENSZ emberi jogi főbiztosa, Michelle Bachelet 2021. július 16-i 
nyilatkozatára, amelyben felszólítja Kubát a fogva tartott tüntetők szabadon bocsátására,

– tekintettel az Emberi Jogok Amerikaközi Bizottságának (IACHR) és különleges 
előadóinak 2021. július 15-i nyilatkozatára,

– tekintettel az emberi jogok védelmezőiről, valamint az online és offline 
véleménynyilvánítás szabadságáról szóló uniós iránymutatásokra,

– tekintettel az Európai Unió Alapjogi Chartájára5 és különösen annak a gyülekezési és 

1 Elfogadott szövegek, P9_TA(2021)0292.
2 HL C 232., 2021.6.16., 17. o.
3 HL C 334., 2018.9.19., 235. o.
4 HL L 337. I, 2016.12.13., 3. o.
5 HL C 326., 2012.10.26., 391. o.
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egyesülési szabadságról szóló 12. cikkére,

– tekintettel a Kubai Emberi Jogi Megfigyelőközpont (OCDH) által Eamon Gilmore-hoz, 
az EU emberi jogi különleges képviselőjéhez benyújtott, a tüntetők elleni elnyomásról 
szóló, 2021. szeptember 8-i panaszra,

– tekintettel a kubai alkotmányra és a kubai büntető törvénykönyvre,

– tekintettel a távközlésről, az információs és kommunikációs technológiákról és a 
rádióspektrum használatáról szóló 35. sz. törvényerejű rendeletre, valamint a Kubai 
Köztársaság kiberbiztonsági eseményekre reagáló nemzeti beavatkozási modelljéről 
szóló rendeletről szóló 2021. évi 105. sz. határozatra,

– tekintettel eljárási szabályzata 144. cikkének (5) bekezdésére és 132. cikkének (4) 
bekezdésére,

A. mivel 2021. július 11-én kubaiak ezrei vonultak utcára több mint 40 városban, hogy 
békésen tiltakozzanak a gyógyszerek és más alapvető áruk krónikus hiánya, a Covid19-
világjárvány általános helytelen kezelése, valamint az emberi jogok, különösen a 
véleménynyilvánítás és a gyülekezés szabadságának kubai hatóságok általi 
szisztematikus korlátozása ellen; mivel ezek voltak a legnagyobb tiltakozások Kubában 
az 1994-es „Maleconazo” tiltakozás óta;

B. mivel a kubai hatóságok szélsőséges erőszakkal és elnyomással reagáltak a tüntetőkkel 
és az emberijog-védőkkel szemben; mivel Díaz-Canel elnök kifejezetten felszólította a 
kormányzat valamennyi támogatóját, köztük a különleges erőket, így a 
„feketesapkásokat”, a forradalmi fegyveres erők elit egységét, hogy harcoljanak a békés 
tüntetők ellen, ezáltal fokozva az erőszakot, melynek során több száz civilt sebesült 
meg, és amely a tiltakozók otthonaiban való rendőrségi házkutatásokat, letartóztatásokat 
és rendőri erőszakot eredményezett;

C. mivel a kubai hatóságok új elnyomási módszereket fogadtak el, például a távközlési 
szolgáltatások felfüggesztését, megfigyelését, cenzúráját és ellenőrzését, megsértve 
ezzel az emberi jogok nemzetközi jogát annak érdekében, hogy ellenőrizzék és 
leplezzék az általuk elkövetett súlyos emberi jogi jogsértéseket; mivel a kubai 
hatóságoknak politikai nézeteken alapuló megkülönböztetés nélkül védeniük és 
biztosítaniuk kell az emberi jogokat, így a békés gyülekezést és a véleménynyilvánítás 
szabadságát, és tiszteletben kell tartaniuk a nemzetközi emberi jogi normákat, szem 
előtt tartva a jogszerűség, a kivételesség, a felelősségvállalás és a szükségesség elvét;

D. mivel a 35. sz. törvényerejű rendelet módosítja a nemzeti rádióspektrum használatához 
szükséges engedélyek beszerzésének eljárásaira és feltételeire vonatkozó kubai jogi 
keretet, és kötelezi a távközlési szolgáltatókat a felhasználók felfüggesztésére, 
megfigyelésére, lehallgatására és ellenőrzésére, valamint információiknak a kubai 
hatóságok részére történő átadására; mivel a rendeletet nemzetközileg jogellenesnek 
ismerik el; mivel a 105. sz. határozat tágan állapítja meg a kiberbiztonsági 
eseményekről szóló rendeletet, jogi keretet teremtve az egyének büntetőeljárás alá 
vonásához számos vád esetében, és lehetővé téve szankciók kiszabását, mobiltelefonok 
és számítógépek lefoglalását, házkutatást, sőt, lehetővé téve a kormány számára, hogy a 
büntető törvénykönyvben jelenleg említett olyan bűncselekményekkel kapcsolatos 
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büntetőeljárások megindításának elősegítőjeként járjon el, amelyek meghatározását 
nemzetközileg jogellenesnek ismerik el; mivel a 370. sz. törvényerejű rendelet, amelyet 
szintén az új 2019. évi alkotmány elfogadását követően léptettek hatályba, korlátozza a 
véleménynyilvánítás szabadságát a közösségi hálózatokon;

E. mivel a rezsim több napra leállította az internetet, hogy a polgárok ne számolhassanak 
be nyilvánosan az általuk elszenvedett elnyomó intézkedésekről és emberi jogi 
jogsértésekről; mivel Bruno Rodríguez kubai külügyminiszter „agressziónak” 
minősítette az Egyesült Államok arra irányuló kísérletét, hogy visszaállítsa az 
internetkapcsolatot a szigeten;

F. mivel az IACHR és az ENSZ emberi jogi főbiztosa elítélte a kubai állami elnyomást és 
a békés tüntetésekre válaszul alkalmazott erőszakot, felszólított valamennyi fogva 
tartott személy azonnali szabadon bocsátására, és sürgette a kubai kormányt, hogy 
párbeszéd révén foglalkozzon a mögöttes társadalmi kérdésekkel;

G. mivel az OCDH arról számolt be, hogy 2021. szeptember 5-ig a 2021. július 11-i 
tiltakozások óta 1 306 személy – köztük 27 kiskorú – tűnt el vagy került őrizetbe; mivel 
a nem kormányzati szervezetek – például a Prisoners Defenders – egyéb jelentései azt 
mutatják, hogy ebben az időszakban több mint 5000 személyt tartóztattak le, és 
állítólagos önkényes fogva tartásokról, teljes elkülönítésről, erőszakos eltüntetésekről, 
bűnözőknek a tüntetéseken való részvétel kriminalizálásának eszközeként való 
felhasználásáról, kínzásról és bántalmazásról, megfigyelésről és házi őrizetről, valamint 
a tüntetők elleni erőszakról számolnak be; mivel az ENSZ Erőszakos Eltüntetésekkel 
Foglalkozó Bizottsága 2021. július 15-én az erőszakos eltüntetésekről szóló egyezmény 
30. cikke alapján 187 esetben sürgős fellépést kezdeményezett Kubában (AU 1200–
1386/2021.sz. hivatalos sürgős fellépések); mivel annak ellenére, hogy a politikai 
párbeszédről és együttműködésről szóló megállapodás immár teljes mértékben hatályos, 
az erőszakos eltüntetésekkel kapcsolatban 2017 óta indított hivatalos sürgős fellépések 
számát tekintve Kuba a hatodik a világon;

H. mivel a fogva tartott személyek között jelentős számban voltak aktivisták, újságírók és 
politikai ellenzéki mozgalmak vezetői, például José Daniel Ferrer, az Unión Patriótica 
de Cuba (Kubai Hazafias Szövetség) vezetője, akinek tartózkodási helye jelenleg 
ismeretlen, valamint tanárok, diákok és művészek, mint például Luis Manuel Otero 
Alcántara a Movimiento San Isidro mozgalomból; mivel Diubis Laurencio Tejeda 
halálát a rendőrség megerősítette, miután Havannában tüntetés közben hátulról lelőtték;

I. mivel a Szaharov-díjasokat továbbra is rendszeres elnyomó intézkedések sújtják, többek 
között önkényes fogva tartások, razziák és otthonaik körülzárása, agressziók és 
önkényes bírságok, amelyeket mind az Observatorio Cubano de Derechos Humanos, 
mind a Centro Cubano de Derechos Humanos dokumentált; mivel az Asszonyok 
fehérben tagjai legalább 318 ilyen elnyomó cselekményt szenvedtek el az elmúlt három 
hónapban, 60-at júniusban, 142-t júliusban és 116-ot augusztusban; mivel a Szaharov-
díjjal kitüntetett Guillermo Fariñas Hernández kijelentette, hogy – az emberi jogi 
szervezetek által rendelkezésre bocsátott, fent említett információival összhangban – őt 
is évek óta rendszeresen, havi szinten éri represszió, telefonhívásait nyomon követik, és 
amikor elhagyja otthonát, onnan alig néhány száz méterre rendszeresen őrizetbe veszik, 
és csupán szeptemberben háromszor, legutóbb 2021. szeptember 8-án, vették 
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önkényesen őrizetbe;

J. mivel sok személy ellen a jogszerű eljárás minimális garanciái nélkül, gyorsított eljárást 
követően hoztak ítéletet különböző típusú bűncselekmények, többek között terrorizmus, 
a közrend megzavarása, bűncselekmények elkövetésére való felbujtás és járvány 
terjesztése miatt; mivel a letartóztatottak közül több lelkiismereti fogolynak tekinthető;

K. mivel emellett több mint 8000 ember van börtönben bármilyen felróható 
bűncselekmény nélkül, és további 2500-at ítéltek kényszermunkára ugyanezen okból, és 
e személyeket „bűnelkövetést megelőző társadalmi veszélyességgel” vádolják, amelyet 
teljes mértékben „a szocialista erkölcsi normákkal ellentétes, megfigyelt magatartásuk” 
igazolt (a kubai büntető törvénykönyv 72–84. cikke);

L. mivel 2017. július 5-én a Parlament egyetértését adta a politikai párbeszédről és 
együttműködésről szóló megállapodáshoz azzal a feltétellel, hogy Kuba egyértelmű 
előrelépéseket tesz az emberi jogok és a demokrácia tekintetében; mivel a Parlament 
több alkalommal elítélte az emberi jogok megsértését Kubában, hangsúlyozva a 
politikai párbeszédről és együttműködésről szóló megállapodás 1. cikke (5) 
bekezdésének, 2. cikke c) pontjának, valamint 5., 22. és 43. cikkének megsértését; mivel 
Kubában nem történt konkrét előrelépés a megállapodás emberi jogi helyzet javítására 
vonatkozó általános elvei és célkitűzései tekintetében, és mivel éppen ellenkezőleg, a 
kubai rezsim fokozta az elnyomást, valamint a munkaügyi és emberi jogi jogsértéseket, 
és többek között a politikai foglyok száma is nőtt; mivel a politikai párbeszédről és 
együttműködésről szóló megállapodás nem teljesítette alapvető célját, hogy javítsa az 
alapvető szabadságok helyzetét Kubában;

M. mivel a kubai állam rendszeresen megsérti az egészségügyi dolgozók munkaügyi és 
emberi jogait, akik külföldön orvosi kiküldetésben dolgoznak, ami az ENSZ szerint az 
újkori rabszolgasággal egyenértékű;

N. mivel 2021. június 10-i állásfoglalásában a Parlament emlékezteti az Európai Külügyi 
Szolgálatot, hogy a civil társadalom politikai párbeszédekben és a megállapodás 
együttműködési projektjeiben való részvétele a politikai párbeszédről és 
együttműködésről szóló megállapodás alapvető részét képezi, és hogy haladéktalanul 
orvosolni kell a civil társadalomnak az együttműködési alapokból és/vagy a 
megállapodásban való részvételből való kizárását, valamint az ezzel szemben a 
megállapodás aláírása óta követett azon gyakorlatot, hogy kizárólag azon vállalatok 
számára engedélyezik a részvételt és az együttműködési alapokhoz való hozzáférést, 
amelyekben az állam részesedéssel rendelkezik, vagy amelyek felett ellenőrzést 
gyakorol;

O. mivel a politikai párbeszédről és együttműködésről szóló megállapodás egy úgynevezett 
„emberi jogi záradékot” is tartalmazott, amely az uniós nemzetközi megállapodások 
standard és lényeges eleme, és amely az emberi jogokra vonatkozó rendelkezések 
megsértése esetén lehetővé teszi a megállapodás felfüggesztését;

P. mivel az OCDH hivatalosan kérte „az új európai uniós szankciórendszer alkalmazását 
az emberi jogok Kubában történő súlyos megsértésében érintett természetes 
személyekkel vagy állami intézményekkel szemben”;
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1. a lehető leghatározottabban elítéli a kubai kormány által a 2021. július 11-i 
tiltakozásokat követően a tüntetőkkel, emberijog-védőkkel, független újságírókkal, 
művészekkel, másként gondolkodókkal és ellenzéki politikai vezetőkkel szemben 
alkalmazott szélsőséges erőszakot és elnyomást; sajnálatát fejezi ki az emberéletek 
kioltása miatt, és részvétét fejezi ki a hozzátartozók felé;

2. felszólítja a kubai hatóságokat, hogy hagyjanak fel az elnyomó intézkedésekkel, 
helyezzék szabadlábra az összes politikai foglyot, lelkiismereti foglyot és azokat, akiket 
önkényesen tartanak fogva kizárólag a véleménynyilvánítás és a gyülekezés 
szabadságának békés kifejezése miatt, és garantálják a jogszerű eljárást; elítéli, hogy a 
kormány egyebek mellett a feketesapkások és a Miguel Díaz-Canel elnöknek „a 
forradalom megvédésére” irányuló felhívására reagáló civil csoportok bevetésével 
reagált e tiltakozásokra;

3. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a kubai hatóságok a 2021. július 11-i tiltakozásokat 
követő letartóztatási hullámot arra használták fel, hogy bűncselekménnyé nyilvánítsák a 
lakosság jogos és békés demokratikus követeléseit, újra megkaparintsák az ellenőrzést, 
visszaállítsák a félelem kultúráját a lakosság körében, és elhallgattassák az ország 
legkarizmatikusabb ellenzéki szereplőit;

4. felszólít a Szaharov-díjjal kitüntetett, állandó elnyomó intézkedésekkel sújtott 
személyek emberi jogainak tiszteletben tartására, és elítéli José Daniel Ferrer több mint 
két hónapja tartó önkényes letartóztatását, akit családjától elszigetelve, ismeretlen 
helyen tartanak fogva;

5. hangsúlyozza annak elengedhetetlen szükségességét, hogy a kubai hatóságok 
meghallgassák a polgári és politikai jogok, a szabadság és a demokrácia iránti 
követeléseket, reagáljanak ezekre, és inkluzív nemzeti párbeszédet folytassanak az 
ország modernizálásának és demokratizálásának folyamatáról annak érdekében, hogy 
minden szükséges intézkedést meghozzanak a rendkívül szükséges belső gazdasági 
reformok végrehajtásához, biztosítva egyúttal a lakosság politikai, polgári, gazdasági, 
szociális és kulturális jogainak tiszteletben tartását és a Covid19-világjárványra való 
hatékony reagálást;

6. mély aggodalmát fejezi ki az ENSZ önkényes fogva tartással foglalkozó 
munkacsoportjának a szabadságtól való önkényes megfosztás kubai gyakorlatával 
kapcsolatos megállapításai miatt, amelyek rámutatnak az önkényes fogva tartás 
rendszerszintű problémájára, amint azt a munkacsoport 12/2017., 55/2017., 64/2017., 
59/2018., 66/2018., 63/2019. és 4/2020. sz. jelentései is megerősítik;

7. elítéli, hogy a kubai hatóságok nem tartják tiszteletben az egyetemes emberi jogi 
egyezményekben rögzített emberi jogokat és szabadságokat, különösen a gyülekezés, a 
sajtó és a véleménynyilvánítás szabadságát (online és offline egyaránt), továbbá elítéli a 
demokratikus véleménynyilvánítás bármely formája elleni elnyomást és a pluralista 
politikai részvétel lehetőségének hiányát; felhívja az Uniót, hogy nyilvánosan ítélje el e 
jelenségeket; sajnálatát fejezi ki a közelmúltban elfogadott 35. sz. törvényerejű rendelet 
és 105. sz. határozat miatt, amelyek széles körű jogi lehetőségeket biztosítanak a 
jogszerű békés tüntetéseken részt vevő személyek büntethetővé nyilvánítására azáltal, 
hogy ellenőrzést gyakorolnak a távközlési eszközök felett, utat nyitva az elnyomás új 
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módszerei előtt; felhívja a kubai hatóságokat, hogy a nemzetközi joggal összhangban 
aktualizálják a jogi keretrendszert, és helyezzék hatályon kívül a 35. sz. törvényerejű 
rendeletet és minden egyéb olyan jogszabályt, amely korlátozza polgárainak alapvető 
szabadságait;

8. aggodalmát fejezi ki a rendkívül rossz fogva tartási körülmények és az 
igazságszolgáltatás függetlenségét garantáló feltételek folytatódó hiánya miatt; kéri, 
hogy a fogva tartottak számára tegyék lehetővé a tisztességes tárgyaláshoz való 
hozzáférést, engedélyezzék számukra a független egészségügyi értékelést, biztosítsanak 
számukra megfelelő élelmet és vizet, engedélyezzék a telefonhívásokat, valamint a 
látogató családtagok, barátok, újságírók és diplomaták rendszeres fogadását; hatékony 
bűnügyi és közigazgatási vizsgálatot kér a kínzásokért és rossz bánásmódért felelős 
személyek azonosítása, büntetőeljárás alá vonása és megbüntetése érdekében;

9. felhívja a kubai hatóságokat, hogy az IACHR és az ENSZ emberi jogi főbiztosa 
ajánlásainak eleget téve folytassanak konstruktív párbeszédet a valódi civil 
társadalommal; felszólítja Kubát, hogy haladéktalanul engedélyezze az országba való 
belépést a véleménynyilvánítás szabadságával foglalkozó különleges ENSZ-előadó, az 
emberijog-védők helyzetével foglalkozó különleges ENSZ-előadó és a független emberi 
jogi szervezetek számára az emberi jogi helyzet dokumentálása, valamint a fogva tartott 
több száz aktivista és hétköznapi kubai ellen zajló perek nyomon követése és 
megfigyelése céljából; felhívja az Uniót, hogy kövesse nyomon a bírósági 
tárgyalásokat, és látogassa meg a börtönben lévő politikai foglyokat;

10. megállapítja, hogy a politikai párbeszédről és együttműködésről szóló elfogadott 
megállapodás ellenére a demokrácia helyzete nem javult, és az emberi jogi helyzet csak 
romlott Kubában; hangsúlyozza, hogy Kuba a megállapodás hatálybalépése óta 
rendszeresen megsérti e megállapodás alapvető rendelkezéseit; mély sajnálatát fejezi ki 
amiatt, hogy a kubai rezsim nem mutatott elkötelezettséget és hajlandóságot a változás 
felé való minimális előrelépésre sem, vagy olyan csatornák megnyitására, amelyek 
lehetővé tennék a rezsim reformját;

11. hangsúlyozza, hogy a politikai párbeszédről és együttműködésről szóló megállapodással 
ellentétesen szisztematikusan akadályozták a kubai és a független európai civil 
társadalmi szervezeteket abban, hogy a politikai párbeszédről és együttműködésről 
szóló megállapodás szélesebb keretében részt vegyenek a Kuba és az Európai Unió 
közötti emberi jogi párbeszédekben, például a 2021. február 26-i politikai 
párbeszédben; e tekintetben emlékeztet arra, hogy az Európai Unió és a kubai civil 
társadalom közötti párbeszédnek és a finanszírozási lehetőségeknek korlátozás nélkül 
valamennyi civil társadalmi szervezetre ki kell terjednie;

12. emlékeztet arra, hogy határozottan támogatja az összes kubai emberi jogi aktivistát és 
munkájukat; felhívja az EU küldöttségét és az országban működő tagállami 
képviseleteket, hogy a kubai hatóságokkal való együttműködésük keretében komolyan 
növeljék a valódi és független civil társadalom támogatását, és használjanak fel minden 
rendelkezésre álló eszközt az emberijog-védők munkájának erősítésére;

13. úgy véli, hogy a kubai hatóságok polgárokkal szembeni legújabb elnyomó intézkedései 
a lelkiismereti foglyokkal, az emberijog-védőkkel, a másként gondolkodókkal, az 
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ellenzékkel és a civil társadalmi aktivistákkal, művészekkel és újságírókkal szembeni 
folyamatos és szisztematikus fellépések sorába illeszkednek, amelyek mindegyike a 
politikai párbeszédről és együttműködésről szóló megállapodás további megsértésének 
minősül;

14. emlékeztet arra, hogy a politikai párbeszédről és együttműködésről szóló megállapodás 
– az uniós nemzetközi megállapodások standard és lényeges elemeként – egy emberi 
jogi záradékot tartalmaz, amely az emberi jogokra vonatkozó rendelkezések megsértése 
esetén lehetővé teszi a megállapodás felfüggesztését; felhívja az Európai Uniót, hogy 
kezdeményezze a 85. cikk (3b) bekezdésének alkalmazását a vegyes bizottság azonnali 
ülésének összehívása céljából, tekintettel a megállapodás kubai kormány részéről 
történő megsértésére, amely „különösen sürgős esetnek” minősül;

15. felhívja a Tanácsot, hogy alkalmazza az uniós Magnyickij-törvény6 rendelkezéseit, és 
mihamarabb fogadjon el szankciókat azon személyekkel szemben, akik az emberi jogok 
kubai megsértéséért felelősek;

16. mélységes sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a kubai hatóságok annak ellenére sem 
engedélyezték a Parlament küldöttségei számára, hogy ellátogassanak Kubába, hogy a 
Parlament egyetértését adta a politikai párbeszédről és együttműködésről szóló 
megállapodáshoz; felhívja a hatóságokat, hogy haladéktalanul engedélyezzék az 
országba való belépést a küldöttségek számára;

17. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást Kuba Néphatalmi 
Nemzetgyűlésének és kormányának, a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és 
biztonságpolitikai főképviselőjének, a Bizottságnak, az EU emberi jogokért felelős 
különleges képviselőjének, a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, az ENSZ 
emberi jogi főbiztosának, valamint a Latin-amerikai és Karibi Államok Közössége 
tagállamai kormányainak.

6 A Tanács (EU) 2020/1998 rendelete (2020. december 7.) a súlyos emberi jogi jogsértések és visszaélések elleni 
korlátozó intézkedésekről (HL. L 4010 I, 2020.12.7., 1. o.)


