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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 03 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása 

DR. HÖRCSIK RICHÁRD (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban 
ELNÖK: Jó napot kívánok! Hölgyeim és Uraim! Az Országgyűlés Európai ügyek 
bizottsága ülését megnyitom.  

Köszöntöm képviselőtársaimat, köszöntöm az Országgyűlés munkatársait, 
meghívott vendégeinket, a napirendi pont előadóit: Balogh László helyettes 
államtitkár urat a Nemzetgazdasági Minisztérium részéről, valamint Turóczy László 
helyettes államtitkár urat a Nemzetgazdasági Minisztérium részéről.  

Engedjék meg, hogy köszöntsem Koranisz Laokratisz görög nemzetiségi 
szószólót. Kaliméra! Remélem, hogy aktív tagja lesz majd bizottságunknak, hiszen 
fontos különösen ebben a periódusban a Görögországban történtek tárgyalása, ezért 
fontos, hogy ön megjelent. 

Tisztelt Képviselőtársaim! Az első teendőnk a határozatképesség 
megállapítása. Az aláírt jelenléti ív alapján megállapítom, hogy bizottságunk 
határozatképes. Eseti képviseleti megbízást jelentek be: Tessely Zoltán alelnök úr 
képviseli Firtl Mátyást, Hörcsik Richárd pedig Farkas Flórián képviselő urat. 

A napirendi javaslat ismertetése, a napirend elfogadása 

Tisztelt Képviselőtársaim! A törvényi előírásnak megfelelően kézhez kapták a 
mai napi meghívónkat. Egy napirendi pontunk van, aminek van két alpontja. A 
tervezett napirendi pont címe: tájékoztató az európai versenyképesség erősítését 
szolgáló intézkedésről. Ennek az első alpontja: az EU beruházással foglalkozó 
munkacsoportjának tevékenységéről, illetve a 2014. december 9-én közzétett 
jelentéséről, ennek az alpontnak az előterjesztője Turóczy László helyettes államtitkár 
úr. A másik alpont: az Európai Parlament és a Tanács rendelete az Európai Stratégiai 
Beruházási Alapról, ez egy rendelettervezet, ennek az előadója Balogh László 
helyettes államtitkár úr.  

Kérdezem képviselőtársaimat, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban van-e 
valakinek kérdése, véleménye. (Nincs jelzés.) Nem látok ilyet. Szavazásra teszem fel. 
Ki az, aki egyetért a napirendi pontok megtárgyalásával? (Szavazás.) A jegyzőkönyv 
számára megállapítom, hogy egyhangúlag elfogadta a bizottság.  

Tisztelt Bizottság! Mielőtt hozzákezdenénk a napirendi pont tárgyalásához, 
engedjék meg, hogy napirend előtt tájékoztassam képviselőtársaimat, hogy január 19-
én informális tanácskozásra került sor Brüsszelben, ahol az uniós ügyek bizottsági 
elnökei a nemzeti parlamentek uniós döntéshozatalban betöltött szerepének 
erősítéséről tartottak eszmecserét. Mintegy felkészülés volt ez az ezt követő, február 1-
jén és 2-án Rigában sorra került COSAC elnökségi ülésre, ahol a mai napirendünkön 
is szereplő Európai Stratégiai Beruházási Alappal kapcsolatban szólaltam föl. 
Hozzászólásomban kiemeltem többek között, hogy Magyarország támogatja az 
európai versenyképesség erősítését szolgáló beruházási csomag meghirdetését azzal a 
feltétellel, hogy a már korábban allokált uniós pénzek érintetlenek maradjanak, és 
valóban új források bevonásáról legyen szó. (Csöbör Katalin megérkezik az ülésre.)  

Végül február 3-án és 4-én Brüsszelben zajlott az úgynevezett európai 
parlamenti hét és a fiskális paktum 13. cikke alapján létrejött konferencia. 
Bizottságunk részéről itt Csöbör Katalin képviselő asszony vett részt. Köszönjük 
szépen a részvételt. 
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Tájékoztató az európai versenyképesség erősítését szolgáló 
intézkedésekről  

a) Az EU beruházással foglalkozó munkacsoportjának 
tevékenységéről, illetve a 2014. december 9-én közzétett 
jelentéséről  
b) Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az Európai 
Stratégiai Beruházási Alapról, valamint az 1291/2013/EU és az 
1316/2013/EU rendelet módosításáról [COM (2015) 10; 
2015/0009/COD]  

Tisztelt Képviselőtársaim! Hozzákezdünk a napirendi pontunk 
megtárgyalásához, amely tájékoztató az európai versenyképesség erősítését szolgáló 
intézkedésről. Én azt javasolom, hogy először Turóczy államtitkár úr, majd pedig 
Balogh államtitkár úr röviden, olyan 5-10 perces expozéban tájékoztasson bennünket, 
utána mind a két témához lehet kérdéseket feltenni, kommentárokat mondani 
képviselőtársaim részéről, utána visszaadom a szót a helyettes államtitkár uraknak. 

Tisztelt Bizottság! Az uniós beruházásokkal foglalkozó munkacsoport az 
Európai Unió gazdasági és pénzügyminisztereinek felkérése alapján jött létre még 
2014 szeptemberében. A munkacsoport általános célkitűzése az volt, hogy áttekintést 
adjon a fő beruházási tendenciákról és igényekről, gyakorlati megoldásokat javasoljon 
a beruházás beazonosított, fő akadályairól, valamint meghatározza azokat az uniós, 
hozzáadott értékekkel rendelkező, úgynevezett stratégiai beruházásokat, amelyeket 
rövid távon meg lehet valósítani.  

Az Európai Bizottság és az Európai Beruházási Bank mellett a 
munkacsoportban valamennyi uniós tagállam képviseltette magát, Magyarország 
részéről Turóczy László gazdaságtervezésért és versenyképességért felelős helyettes 
államtitkár úr vett rész a munkacsoport múlt félévi ülésén. Köszönjük szépen 
bizottságunk részéről is az ő munkáját.  

Akkor kezdjünk hozzá! Kérem Turóczy államtitkár urat, hogy röviden 
tájékoztasson bennünket a dolgok állásáról. 

Turóczy László tájékoztatója 

TURÓCZY LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 
Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Először is köszönöm szépen a 
lehetőséget, hogy erről a témáról a Nemzetgazdasági Minisztérium részéről 
tájékoztatást adhatok a bizottság számára. A tájékoztatóm retrospektív lesz, tehát ez 
egy mindössze kevesebb, mint fél évig működő munkacsoportnak a munkájáról szóló 
beszámoló lesz, ahol csak lehet, ennek ellenére megpróbálok majd utalni, kitekintést 
adni a jelenre, illetve a következő lépésekre, ütemtervre, amiről azonban részletesen 
nyilvánvalóan majd Balogh László helyettes államtitkár kollégám fog majd beszélni.  

Az egész munkacsoport előzménye Jean-Claude Juncker új bizottsági elnök 
kinevezésekor, kijelölésekor kezdődött, amikor az új bizottsági elnök egyik első terve 
között jelentette be, hogy az általa irányított bizottság egy 300 milliárd euró értékű 
beruházási csomagot fog rögtön a működése kezdetén elindítani. Ez a bejelentés már 
egészen korán, 2014 őszének a legelején elhangzott, ugyanakkor minden további 
részletet nélkülözött, tekintettel arra, hogy ekkorra Juncker úr még nem lépett 
hivatalba, hiszen erre csak később került sor.  

Ezzel együtt ez egy olyan mérvű csomag, olyan értékű, léptékű bejelentés volt, 
amire nyilván azonnal reagálnia kellett az Unió különböző fórumainak, és miután ez 
alapvetően egy makrogazdasági beruházásösztönzési terület, ezért a gazdasági és 
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pénzügyminiszterek tanácsa úgy gondolta, hogy erre a feladatra létrehoz egy 
munkacsoportot - ez rögtön szeptemberben meg is történt -, azzal a céllal, ahogy ezt 
röviden már elnök úr is összefoglalta, hogy párhuzamosan ennek az úgynevezett 
Juncker-csomagnak a kidolgozásával, ami akkor még folyt, és nagyrészt a színfalak 
mögött folyt, ez a munkacsoport vizsgálja meg, hogy valójában az európai 
gazdaságnak a beruházási folyamatai hogyan alakulnak; az egyes szektorokban 
milyen fontosabb beruházási szükségletek mutatkoznak; mik azok az akadályok, szűk 
keresztmetszetek, amelyek negatívan befolyásolják az európai beruházások 
alakulását, bővülését; mik azok a lehetséges megoldások, amelyek ezeket az 
akadályokat, szűk keresztmetszeteket megszüntetni vagy legalábbis csökkenteni 
tudják; és végül, de nem utolsó sorban mik lehetnek azok a konkrét projektek vagy 
stratégiai irányok, amelyek az alapját adhatják egy 300 milliárd eurós értékű 
beruházási csomagnak. Ezt a feladatot kapta tehát 2014 szeptemberében ez a 
munkacsoport, amely mindössze négy alkalommal ülésezett az elmúlt fél év 
folyamán, és ennek eredményeként december elején publikálta - munkájának 
lezárásaként - azt a jelentést, amely egyébként elérhető az interneten mindenki 
számára angol nyelven.  

A jelentésről nagyon röviden annyit lehet mondani, hogy egyrészt a 
mandátumához híven összefoglalta azt, hogy mik azok az akadályok, problémák, 
amelyek fékezik az európai beruházások növekedését. Ezek részben makrogazdasági 
természetűek, hiszen a makrogazdasági bizonytalanság, kiszámíthatatlanság, a 2008-
ban kezdődött válság utózöngéi kedvezőtlenül hatnak a beruházási aktivitásra: a 
strukturális reformoknak a nem teljes körű végrehajtása, illetve azoknak a 
makrogazdasági implikációi, a belső piac hiányosságai, szabályozási akadályok, az 
üzleti környezet problémái, a válsággal összefüggésben az elérhető források 
szűkössége vagy az elérhető forrásoknak a nem megfelelő szerkezetben való 
elérhetősége, és végül egy azonosított probléma az is, hogy nagyon sok tagállam, 
illetve az Európai Unió egésze is nem minden esetben nőtt fel ahhoz a feladathoz, 
hogy valóban nagyszabású, a gazdasági növekedést elősegítő projektek előkészítése 
olyan ütemben és olyan minőségben történjen, amely lehetővé teszi azt, hogy valóban 
rugalmasan és gyorsan tudjunk reagálni a gazdaság tényleges igényeire. Ezek tehát 
azok a legfontosabb problémák, amelyeket a munkacsoport a jelentésében 
azonosított, és ezekből vezeti le azokat a javasolt beavatkozási irányokat, amelyektől 
azt reméli, reméljük, hogy a jövőre nézve pozitív irányban változtatják a beruházási 
dinamikát.  

Egyrészt az első ilyen beavatkozási irány az üzleti környezet javítása, ideértve 
részben a szabályozási környezet minőségének a javítását, a jobb szabályozás, a better 
regulation kezdeményezés kiterjesztését, de ideértve például a tőkepiaci integráció 
elmélyítését, amely egyébként szintén pozitívan járul hozzá az európai szintű 
beruházási dinamika ösztönzéséhez.  

A másik javasolt beavatkozási irány az a hosszú távú stratégiai beruházásoknak 
a tudatosabb és rendszerszerűbb tervezése mind a tagállamok szintjén, mind az 
Európai Unió szintjén. Konkrétan azt veti föl a munkabizottság jelentése, hogy jöjjön 
létre egy olyan egységes, átlátható projektcsatorna, pipeline, ami lehetővé teszi azt, 
hogy nyomon lehessen követni, hogy egy bármilyen szinten felmerülő beruházási 
ötletből milyen lépéseken keresztül, milyen előkészítő munka eredményeként lesz és 
milyen idő alatt konkrét, végrehajtásra kész, finanszírozásra kész és végső soron 
finanszírozott, megvalósított beruházási projekt. Tehát egy ilyen projektcsatorna 
kialakítása, ami jelenleg nem létezik, szintén elősegíti a beruházások növekedését. 
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Ehhez kapcsolódik egy további beruházási irány, amely arra irányul, hogy 
ennek a projektcsatornának a működtetését bizonyos technikai segítségnyújtásnak is 
támogatnia kell, hiszen nem lehet véka alá rejteni azt, hogy számos helyen, az 
intézményrendszer számos pontján a tagállamok felkészültsége nem mindig 
megfelelő. Tehát ezeknek a projekteknek az előkészítésére, megvalósítási fázisba való 
eljuttatására a nemzeti adminisztrációk nem mindig felkészültek, nem mindig 
egységes megközelítésben történik ez az egyes tagországokban. Ehhez indokolt lehet - 
különösen a kevésbé fejlett tagállamok esetében - olyan technikai segítségnyújtást 
biztosítani, amely a projekttervezést, a projekt-előkészítést támogatja.  

Ehhez kapcsolódik az is, hogy a lehetséges projekteknek az egységes 
szempontok alapján történő alapos, gazdasági és egyéb szempontokra is kiterjedő 
értékelése szükséges.  

És végül, de nem utolsó sorban fontos javasolt irány a munkacsoport részéről, 
hogy a beruházások ösztönzésében nagyrészt támaszkodni kell azokra a pénzügyi 
instrumentumokra, pénzügyi eszközökre, amelyek egyébként a 2014-20 közötti 
európai uniós fejlesztési ciklusnak az egyik döntő újdonsága, jelesül - és ez a magyar 
programok esetében is így van -, hogy a rendelkezésre álló kohéziós forrásoknak az 
eddiginél nagyobb hányadát használják fel a tagállamok visszatérítendő források 
formájában, szemben a hagyományos, vissza nem térítendő támogatásokkal. 

Ezek tehát azok a beavatkozási irányok, amelyeket a munkacsoport a pénzügy- 
és gazdasági miniszterek számára megfontolásra megfogalmazott. És ehhez 
kapcsolódik az a munka, amely talán a legnagyobb figyelmet generálta, hogy ezzel 
párhuzamosan a munkabizottság konkrét projekteket is összegyűjtött előzetesen 
meghatározott területeken. Öt ilyen stratégiai beruházási területet azonosított a 
munkacsoport, ezek közül az első a kutatás-fejlesztés, innováció és digitális gazdaság, 
hiszen a beruházásokat elsősorban vagy legalább részben olyan területekre érdemes 
csatornázni, ami a hosszabb távú növekedéshez a legintenzívebben hozzájárul, és az 
egyik evidens beruházási terület a kutatás-fejlesztés és innováció. További területek 
az energetika, amelynek a létjogosultságát, fontosságát, stratégiai jellegét, azt 
gondolom, hogy nem kell sokat magyarázni. Ehhez hasonlóan a közlekedését sem, 
amely szintén egy európai szintű infrastrukturális növekedési szűk keresztmetszet tud 
lenni, ráadásul egy olyan szűk keresztmetszet, amely a kevésbé fejlett kelet-közép-
európai tagállamok esetében sokkal jobban fékezi a gazdasági növekedést, mint a 
legfejlettebb nyugati gazdaságokban. És két további stratégiai terület: az egyik a 
szociális, társadalmi infrastruktúra, ide érthető akár az egészségügy, akár az alapfokú 
oktatás is, továbbá a környezeti infrastruktúra, az erőforrás-hatékonyságot elősegítő 
beruházások. Ezen az öt területen keresett tehát a munkacsoport konkrét beruházási 
projekteket a tagállamok javaslatai alapján.  

Ugyanakkor definiált olyan kritériumokat is, amelyek mentén javaslatokat kért 
a tagállamoktól. Három fontos kritériumot fogalmazott meg előzetesen a 
munkacsoport. Az egyik, hogy a projekteknek olyanoknak kell lenniük, amelyek az 
Európai Unió szintjén is hozzáadott értéket generálnak. Ebből adódik az, hogy nem 
apró projektekről van szó, illetve nem egyes országoknak a saját belső fejlesztéséről, 
hanem olyan fejlesztésekről, amiket európai szinten lehet és kell értelmezni.  

A másik kritérium, hogy a projekteknek valamilyen szinten gazdaságilag 
és/vagy társadalmilag megtérülő projekteknek kell lenni. Ezt azonban tágan 
értelmezte a munkabizottság, és ezzel a tág értelmezéssel Magyarország is egyetértett, 
hogy itt nem kizárólag a szigorúan pénzügyi szempontból kifizetődő projekteket kell 
és szabad csak megkeresni, hanem olyan projekteket is, amelyek lehet hogy 
önmagukban pénzügyi szempontból, piaci szempontból nem megtérülők vagy nem 
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elég gyorsan megtérülők, viszont olyan társadalmi, gazdasági, stratégiai érdekek 
fűződnek a projekt megvalósulásához, amelyek mentén összességében mégis 
megtérülő projektnek kell minősítenünk őket. Nem kell mondanom, hogy például az 
energiaellátás biztonsága területén számos olyan szituáció képzelhető el, amikor 
önmagában piaci alapon nem biztos, hogy megtérülő egy projekt, de mégis vannak 
olyan érvek, amelyek miatt ezeket meg kell valósítani. 

A harmadik fontos kritériuma pedig az volt a munkabizottságnak, hogy 
ezeknek a projekteknek olyanoknak kell lenniük ütemezésük, előkészítettségük 
tekintetében, hogy a következő három évben - ami azt jelenti, hogy 2017-ig - meg 
lehessen kezdeni a végrehajtásukat. Tehát nem kell feltétlenül megvalósítani őket, 
befejezni őket három éven belül, de legalább megkezdeni meg kell hogy tudjuk őket, 
hiszen alapvetően egy azonnal indítandó beruházási csomag az, amit Juncker 
bizottsági elnök úr bejelentett. 

Ezenkívül volt még olyan addicionális kritériuma is a Bizottságnak, amelyet 
azonban a tagállamok konszenzusának a hiánya miatt nem érvényesített 
következetesen, jelesül az, hogy már ebben az időszakban is érzékelhető volt, hogy 
ennek a 300 milliárd eurónak a forrása nem volt ismert abban az időpontban, amikor 
a munkabizottság működött, de azért sejthető volt, hogy valószínűleg nem fog 
hirtelen, egyik pillanatról a másikra 300 milliárd euró teremni az Európai Unió 
költségvetésében - ez az Európai Unió költségvetésének egy igen tetemes hányada, ha 
ehhez viszonyítjuk -, ezért már ebben a fázisban elindult a gondolkodás afelől, hogy 
ennek a beruházási programnak legalább egy részét alternatív forrásokból is lehetne 
vagy kellene finanszírozni, jelesül akár magánbefektetők forrásaiból, az Európai 
Beruházási Bank által biztosított hitelből, tehát olyan forrásokból, amelyek nem az 
Európai Unió szűkös és egyébként éppen csakhogy elfogadott, nemrégen elfogadott 
költségvetését terhelnék vagy módosítanák. 

Ebben azonban nem alakult ki olyan konszenzus, hogy kizárólag csak olyan 
projekteket gyűjthetne a Bizottság, amelyek magánforrásokból is finanszírozhatók, de 
ez egy olyan addicionális szempont volt, hogy jó, ha ilyen projektek is vannak a 
javaslatok között. 

Összességében a tagállamok több mint kétezer projektet javasoltak ennek a 
munkacsoportnak a keretei között, és ezeknek az összértéke meghaladja az 1300 
milliárd eurót. Ez egy bődületesen nagy szám. Miután a munkabizottság - ahogy 
említettem - mindössze néhány alkalommal ülésezett, néhány hónap alatt végzett 
ezzel a munkával, ezért ebből ki is lehet következtetni, amit most elárulok, hogy a 
munkacsoport alapvetően a konkrét projekteket nem vizsgálta meg, a konkrét 
projekteket a tagállamok javasolták a munkacsoport keretében.  

A jelentéshez kapcsolódva nagyon-nagyon hosszú és méretes táblázatok 
formájában publikálta is a munkacsoport ezeket a projektjavaslatokat, de ezeket a 
projektjavaslatokat úgymond senki nem hagyta jóvá, a munkacsoport egyszerűen 
csak közölte azt, amit az egyes tagállamok javasoltak, azzal a szándékkal - és ezt 
valóban érdemes deklarálni, ez egyébként le van írva a jelentésben is, de talán 
érdemes hangsúlyozni -, hogy ezeknek a projektjavaslatoknak a státusa se nem 
hivatalos projektkezdeményezés, se nem bármifajta döntés vagy támogatási döntés, 
önmagában ezeknek a javaslatoknak kizárólag az volt a célja, hogy a munkacsoport 
prezentálja az Európai Unió különböző fórumai számára, hogy a tagállamok képesek 
és készek rövid időn belül nagyszámú beruházási szükségletet, beruházási igényt, 
projektet azonosítani ahhoz, hogy a Juncker-csomagnak, a beruházásösztönző 
csomagnak a végrehajtása hamar megkezdődhessen. (Firtl Mátyás megérkezik az 
ülésre.) 
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Önmagában viszont annak, hogy most egy projektet egy tagállam javasolt vagy 
nem, hogy ez szerepel-e a jelentés mellékletében vagy sem, annak semmilyen kötelező 
ereje nincsen se a tagállamra nézve, se az Európai Unió különböző testületeire nézve. 
Tehát semmiféle garanciát nem jelent az, hogy szerepel egy projekt egy listán. Az a 
döntés, hogy ez a projekt megvalósul-e, hogy ez a projekt kap-e finanszírozást, ha 
igen, akkor mikor, milyen formában és hogyan, ez a döntés még semmilyen formában 
nem született meg, ez egy előzetes, illusztratív célú, indikatív projektgyűjtési folyamat 
volt.  

Nagyon röviden csak arról, hogy Magyarország milyen javaslatokat tett ebben 
a fázisban. Összesen 50 projektet javasoltunk egy kormány-előterjesztés alapján. 
Viszonylag egyenletesen lefedjük ezzel mind az öt stratégiai területet az energetikától 
a közlekedésen át a kutatás-fejlesztésig. A javasolt projektek együttes értéke a 15 
milliárd eurót meghaladja. Törekedtünk arra, hogy a javasolt projekteknek legalább 
egy része olyan legyen, amelynek van határon átívelő relevanciája, tehát hogy valóban 
ne csak országprojekteket javasoljunk, hanem más országokkal, szomszédos 
országokkal, más EU-tagállamokkal való együttműködést is tartalmazó projektek is 
legyenek ezek között.  

Miután, amikor a munkacsoport működött, a csomag finanszírozásáról 
semmilyen információ nem állt rendelkezésre, ezért Magyarország - sok más 
tagállamhoz hasonlóan egyébként - azt a megközelítést alkalmazta, hogy a 
finanszírozás ismertségétől vagy a rendelkezésre állásától függetlenül mutatott be egy 
csokrot a különböző szóba jöhető projektjavaslatok közül. Többek között olyan 
projekteket is fölvettünk a listára, amelyeket egyébként valószínűleg más forrásból 
fogunk majd finanszírozni, vagy reményeink szerint más forrásból fogunk 
finanszírozni, így például kohéziós projektek is szerepelnek a listán pusztán azért, 
hogy egy teljes körű képet adjunk arról, hogy Magyarország valóban milyen 
beruházási projektekkel tud és szeretne hozzájárulni az Európai Unió gazdasági 
növekedéséhez. De sok vagy több olyan projekt van, amiről tudjuk, hogy nem a 
Juncker-csomag keretéből fogjuk mi ezt megvalósítani, hanem vagy a kohéziós 
forrásokból vagy a CEF, az európai hálózat-összekapcsolási eszköz által biztosított 
forrásokból. 

A konkrét projekteket én nem mutatnám be, ezek szintén elérhetők a jelentés 
mellékleteként. Annyit emelnék csak ki, hogy maga a jelentés is tartalmaz néhány 
illusztratív projektet, nagyon hangsúlyozom, hogy ezek valóban csak illusztratív 
projektek, amik azt a célt szolgálják, hogy jelezzék a jelentés olvasóinak, hogy ilyen 
jellegű, ilyen típusú projektekre gondolt a munkacsoport, amikor a gazdasági 
növekedéshez való hozzájárulás szempontjából gyűjtötte ezeket a projekteket. Erre a 
nagyon-nagyon rövid listára három olyan projekt került föl, amelyet Magyarország 
javasolt vagy amelyet Magyarország is javasolt, és mind a három olyan projekt, amely 
a visegrádi országok egyetértését élvezte, és az együttműködést is tartalmazza. Ezek 
részben közlekedési, energetikai, részben kutatás-fejlesztési projektek.  

Az egyik az ELI, a szegedi szuperlézerhez kapcsolódó bizniszpark kialakulása, 
ami szintén egy összeurópai, határokon átnyúló projekt. Azt gondoljuk, hogy bár 
maga az ELI megvalósul a kohéziós forrásokból, de annak érdekében, hogy ez ne csak 
egy, a helyi gazdaságtól elszigetelten működő, fejlett kutatóközpont legyen, hanem 
valóban a gazdasági életbe szervesen beépülő egység legyen, tovább kell lépni például 
egy üzleti park formájában, ami alkalmas arra, hogy az ott keletkező kutatási 
eredményeket a gazdaság számára is hasznosítsa. A másik kettő pedig az észak-déli 
gáz-, illetve energetikai folyosó kiépítése elsősorban a gázra vonatkoztatva. A 
harmadik pedig szintén észak-déli irányban a közlekedési folyosó, ami a 
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Lengyelországtól Magyarországig terjedő közúti és vasúti közlekedés hálózati elemeit 
tartalmazza. Ezek is olyan projektek, amelyekről nem vagyunk biztosak, hogy a 
Juncker-csomag keretében kell majd okvetlenül finanszírozni, mert vannak más 
források, amelyek ezeknek a finanszírozására alkalmasak lehetnek. Ugyanakkor úgy 
gondoljuk, hogy európai szinten Magyarországon közlekedés területén ezek azok a 
projektek, amelyek leginkább hozzájárulhatnak az európai gazdaság fejlődéséhez.  

Elnök úr, én itt fejezném be a bevezetőmet, és természetesen kérdések esetén 
állok szíves rendelkezésére a bizottságnak. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Mielőtt átadom a szót Balogh László államtitkár 

úrnak, engedjék meg, hogy tájékoztassam röviden a bizottságot, hogy az Európai 
Bizottság, ha jól tudom, 2014. november 26-án mutatta be az „Európai beruházási 
terv” című közleményét, amely előirányozza az Európai Stratégiai Beruházási Alap 
létrehozását. Az erre vonatkozó rendelettervezet 2015. január 13-án látott napvilágot. 
Ennek megfelelően bizottságunk figyelemmel kíséri a rendelettervezet tárgyalását, így 
várhatóan márciusban ismét napirenden lesz majd ez a javaslat. 

Kérem államtitkár urat, hogy szíveskedjen valóban röviden összefoglalni ennek 
a rendelettervezetnek a lényeges elemeit, valamint beszámolni az uniós döntéshozatal 
aktuális állásáról, és röviden tájékoztasson a kormány álláspontjáról. Tessék 
parancsolni! 

Balogh László tájékoztatója 

BALOGH LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 
Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Alelnök Urak! Képviselő Hölgyek és Urak! Azt 
hiszem, Turóczy László kollégám nagyon sok mindent nagyon részletesen elmondott, 
és vannak olyan elvek, amelyekre nekem már nem is kell kitérnem, de ha megengedi, 
elnök úr, néhány kulcsszót azért elmondanék az egész Európai Stratégiai Beruházási 
Alappal kapcsolatban.  

Talán az, hogy összetett és bonyolult, az egy kulcsszó, mert - a rendszerből 
talán eddig is kiviláglott - nem egy egyszerű mechanizmusról van és lesz szó. A másik, 
hogy félkész, mert benne vagyunk a folyamat közepében, számos elv, irány, szándék 
teljesen világos, de a végrehajtásnak a pontos mikéntje, a mechanizmusok, a 
döntéshozatal és nem folytatom, ma még nagyon-nagyon félkész állapotban van, ami 
egyben nehezíti is az én dolgomat, hogy nagyon precíz, pontos és főleg lezárt 
dolgokról beszéljek. A harmadik a gyorsaság, ami viszont pozitív felhanggal jelenik itt 
meg. Az Európai Bizottságra nem jellemző módon történt meg a politikai bejelentés 
Juncker elnök úr részéről, ehhez képest, ahogy hallhattuk a dátumokat, január 13-án 
már egy jogszabálytervezet került a tagállamok elé megvitatásra, és a holnap kezdődő 
Ecofin-ülés már első körben az elért haladásról - és hozzáteszem, csak az elért 
haladásról - kap tájékoztatást, és beszélnek erről. Tehát ezt a három dolgot szerettem 
volna előrebocsátani. Ezért tipikusan az a helyzet jön elő, hogy ez egy interim 
beszámoló tud lenni ebben a fázisban, és erre próbálnék koncentrálni. 

A célokat tekintve mégiscsak azt a három dolgot elmondanám, hogy 
315 milliárd euró megmozgatásáról van szó, de ez megmozgatás. Ebből igazából 
5 milliárd eurót, mint tudjuk, az Európai Beruházási Bank bocsát rendelkezésre, 
körülbelül 16 milliárd euró az, ami garanciaként jelenik meg, és ez a 21 milliárd eurós 
pénzalap, garancialap egy tizenötszörös áttétel, az előzetes számítások szerint durván 
300-315 milliárd eurót tudna megmozgatni.  

Rögtön felmerül a kérdés, és ezt azért hadd vetítsem előre, hogy ha van az 
Európai Uniónak egy olyan intézménye, mint az Európai Beruházási Bank, miért van 
szükség ilyen bonyolult mechanizmusokra, miért nem tudta maga az Európai 
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Beruházási Bank ezt az egész beruházási projektet finanszírozni. A dolog egyszerre 
egyszerű és bonyolult: az Európai Beruházási Bank „AAA” minősítéssel rendelkezik, 
és ezekben a projektekben - ahogy ez elhangzott - kockázatos projektek is vannak, 
kifejezetten az a cél, hogy az átlagosnál kockázatosabb projektek is kerüljenek be, és 
olyanok, amelyek nem szűken, euróban mérhető profitot hoznak, de a nagy európai 
célok, beruházás, energiabiztonság és egyéb eszközökből számolva mégiscsak 
hozzáadott európai értéket teremt. Magyarul, az Európai Beruházási Bank 
kockáztatta volna, hogy ezt a „AAA” minősítését elveszíti, és akkor a forrásoldalról a 
költségek egész másként alakulnak. Másrészt az Európai Beruházási Banknak a 
döntéshozatali mechanizmusa más, mint az európai tagállamok állami beavatkozási 
mechanizmusa, és ezért próbált egy tulajdonképpen bonyolult, de mindenki számára 
elfogadható döntést hozni az Európai Unió. 

Ami a mechanizmust illeti, és maga a jogszabálytervezet ezekről már 
részletesen beszámolt: magát az Európai Stratégiai Beruházási Alapot egy steering 
board, egy úgynevezett irányító bizottság vezetné, amelynek ebben a pillanatban a 
tagja a Bizottság és az Európai Beruházási Bank képviselői. Majd a kontribúciók, 
menet közben kialakuló hozzájárulások fényében újabb tagokkal bővülhet. 

Emellett létrejönne egy európai beruházási bizottság, hat bölcs és független 
személlyel, továbbá egy ügyvezető igazgatóval, akik a tényleges beruházási döntésért 
vállalnának felelősséget. Jelzem - ezt a jogszabály így javasolja -, a vitában máris 
felmerült egyébként, hogy lehet hogy ezt 12 fősre volna érdemes kiegészíteni, 
pontosan azért, hogy a tagok le tudják teljes mértékben fedni azokat a szakmai 
területeket, ahol a beruházások fő irányai - tehát az innovációtól kezdve a 
közlekedésig, az energetikáig minden területet le tudjanak fedni.  

Nagyon kevés olyan pont van még a jogszabályban, amiben teljes volna a 
konszenzus, ezt rögtön hozzá kell tennem.  

Egy pillanatra talán arról is érdemes szót váltani, hogy melyek azok a magyar 
szempontok, amit eddig is, a koncepció egészénél és a jogszabálynál a kormány 
álláspontja szerint és a kormány állásfoglalása alapján a magyar képviselőknek 
képviselnie kell. Az egyik az, hogy komplementer kell hogy legyen ez a beruházási 
projekt. Magyarul, nem a kohéziós alapokból és nem már eldöntött és megszavazott 
fundusokból vagy azokból elvéve kell a beruházási programot végrehajtani, ennek 
addicionális forrásokat kell teremtenie. Nagyon fontos. 

A másik, ami látható, hogy itt egy sor privát befektetőt mozgatna meg a 
rendszer, és miközben a privát befektetőket megmozgatja, egy sor új típusú pénzügyi 
eszközt is figyelembe vennének, felhasználnának. Itt viszont azt kell figyelembe venni 
- és ezt mi képviseljük -, hogy az egyes tagállamoknak a tőkepiacai eltérő 
fejlettségűek. Tehát valahol a rendszernek azt is ellensúlyoznia kell, hogy egy nagyon 
erős és nagyon fejlett tőkepiaccal rendelkező tagállamhoz képest a keleti részen lévő, 
kevésbé fejlett tőkepiacokkal rendelkező tagállamok ne szenvedjenek hátrányt 
egyszerűen csak azért, mert a tőkepiaci fejlettségük eltérő. 

Nagyon fontos az - talán ezt Turóczy László kollégám is említette -, hogy persze 
elvárás, hogy minden projektnek legyen európai hozzáadott értéke, de az is elvárás - 
és ez is fontos -, hogy ne csak európai hozzáadott értéke legyen, hanem végső soron 
minden tagállam azt érezhesse a projekt menetében és a végén, hogy nemzeti értéke 
is, tehát az adott országnak, tagállamnak is kézzel fogható beruházási pluszt, 
hozzáadott értéket teremtett a projekt.  

Ezeket az elveket a jogszabályok szintjén és a működés szintjén kell majd 
megvalósítani, nem feltétlenül nagyon könnyű. De az elvek szintjén képviselőinknek 
ezt kell, és ezt is képviselik. 
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A sugallat és a képzelet szintjén ez egy hároméves projekt, amelynek az a 
lényege, hogy a lehető leghamarabb működésbe lehessen beruházásokat hozni, és 
minél előbb a munkahely-teremtésben, a gazdasági növekedésben szerepet is 
játsszanak. Hároméves kifutásra tervezik, ugyanakkor nincs fix és véges határideje. 
Itt egy kompromisszum látszik kialakulni - látszik kialakulni, ezt hangsúlyozom, tehát 
nem dőlt el -, nevezetesen, először is 2016 közepén lenne egy áttekintés, hogy hol tart 
a projekt, és mik kezdenek el megvalósulni, és 2017 végén lenne egy újabb áttekintés, 
amikor döntenének arról, hogy érdemes-e még három évvel meghosszabbítani. Tehát 
ilyen értelemben nem mondaná ki a lezártságát, de mindenesetre szakaszokra 
bontaná a projekt végrehajtását és értékelését, és így tudna működni a rendszer. 

Fontos talán még azt is megemlíteni - és magyar szempontból ez nagyon fontos 
-, elhangzott az Európa 2020, tehát a 2020-ig tartó stratégia és stratégiai célok, nem 
hangzott el az európai szemeszter, de elhangzott a szabályozási háttér milyensége, az 
üzleti környezet javítása európai szinten. Egyébként azt gondolom, ezzel mindenki 
egyetért az európai tagállamok között, de hogy hogyan lehet egy adott tagállam üzleti 
környezetét javítani, ebben azért komoly viták vannak.  

Az európai szemeszter folyamata arról szól, hogy megpróbál minden 
tagállamnak egyedi ajánlásokat tenni, hogy többek között az üzleti környezetet, 
szabályozási környezetet hogy lehet javítani, hogy üzletbarátabb legyen. Itt persze 
már nem olyan egyhangú az egyetértés, mert ami Brüsszelből értelmesnek és 
hasznosnak látszik, az nem biztos, hogy Budapestről, Rómából vagy éppen Madridból 
pontosan úgy néz ki. Ezért magyar szempontból az is nagyon fontos, hogy bár elvileg 
tökéletesen egyetértünk azzal, hogy az üzleti környezetet javítani kell, a szabályozás 
minőségét, előreláthatóságát, kiszámíthatóságát a beruházások miatt javítani kell, de 
hogy ezt hogyan, azt nemzeti szinten gondoljuk meghatározni.  

Ezért kizárjuk annak a lehetőségét, hogy az európai szemeszter és a hitelek 
jóváhagyását, pontosabban a beruházási projektek jóváhagyását egyfajta 
feltételességgel az Európai Unió összekösse. Egyébként ez nem specifikusan magyar 
probléma csak, ezt a tagállamok túlnyomó többsége ugyanígy gondolja, hogy a két 
folyamat feltételességgel nem köthető össze. Ezt talán kevésbé hangsúlyoztuk eddig a 
korábbiak folyamán. Ezt azért említettem meg a bizottság előtt, mert ez, azt 
gondolom, egy valós veszély, és a magyar képviselők külön instrukciót kaptak arra, 
hogy ezt a veszélyt kezeljék, hárítsák el, és ennek az elhárítására természetszerűleg 
szövetségeseket keressenek. 

Nem beszéltem még arról, hogy maga a jogszabály egy európai beruházási 
tanácsadó platform vagy angolul hub létrehozását kezeli - itt a fordítást még mi is 
kóstolgatjuk, hogy melyik az igazán jó -, amely egyfajta technikai segítségnyújtást 
jelentene a programok megítéléséhez. Meg kell említeni azt is, hogy - ahogy 
elhangzott - a most létező, egyfajta előzetes projektlista, amely összeállításra került, 
nyilván a későbbiek során egyfajta véglegesítési folyamaton is át fog menni. Egy 
lényeges elem azonban van: akárhogy véglegesítik is 2015 nyarára - amikor az egész 
rendszernek működnie kell, tehát ez nagyjából a végső időpont - ezt a listát, ez a lista 
nem kőbe vésett, ez a lista nem betonba öntött. Tehát, ha az alapkritériumoknak, a 
működőképességnek, a kellő előkészítettségnek, kiforrottságnak, a fő irányoknak 
megfelel, akkor erre a listára föl is lehet még kerülni menet közben, és további 
projektekkel lehet kiegészíteni. Ez a rugalmasság szerintem magyar szempontból is 
nagyon fontos. Látjuk, hogy a világ milyen gyorsan tud változni, és a körülmények 
mennyire tudnak változni, nem beszélek azokról a geopolitikai, adott esetben globális 
gazdasági fejleményekről és váratlan fejleményekről, amik szinte egyik hónapról a 
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másikra következnek be, tehát ezt a rugalmasságot magyar szempontból ugyanúgy 
fenn kell tartanunk.  

Én azt gondolom, még sok mindent el tudnék mondani, de egy gondolattal 
zárnám a dolgot - és utána inkább a párbeszédnek és a kérdéseknek adnám át a 
terepet -, nevezetesen azzal, hogy milyen menetrenddel nézünk szembe a jogalkotás 
folyamán. Mint említettem, az Ecofin, tehát az Európai Gazdasági és 
Pénzügyminiszterek Tanácsa holnap kap először jelentést arról, hogy a munka hol 
tart, és bizonyos kérdésekben talán szakpolitikai döntésekre is sor kerülhet. A vita 
mindenképpen lezajlik. A lényeg az, hogy 2015 közepéig el kell jutni odáig, hogy az új 
Európai Stratégiai Beruházási Alap megkezdhesse a működését, tehát minden 
elvarratlan szálat el kell varrni, a vitákat le kell zárni, és a jogszabályt el kell fogadni. 

Addigra uniós szinten átlátható projekportfóliónak kell létrejönnie, amely - 
mint említettem - rugalmas. Ez a beruházási tanácsadó platform vagy hub is 
megkezdi addig a működését, tehát a szakmai, technikai segítségnyújtás is életbe kell 
hogy lépjen, és megkezdődik ennek a folyamatnak a monitorizálása, nyomon követése 
is azért, hogy majd később az értékelések és a menet közbeni korrekciók elvégezhetők 
lehessenek. És hogy a dolognak nyilvánossága is legyen, ezt egy nyilvános weboldalon 
az Európai Unió Bizottsága folyamatosan frissítve a szélesebb publikumnak, 
beruházási közönségnek, potenciális befektetőknek is lehetővé fogja tenni. 2016 
közepén pedig az állam- és kormányfők először áttekintik, hogy mit sikerült a nagy 
ívű tervekből megvalósítani, hol vannak problémák, és adott esetben politikai 
tanácsokkal látják el a Bizottságot, a Tanácsot a további rendről.  

Elnök úr, én itt megállnék és visszaadnám a szót. 
 
ELNÖK: Köszönjük szépen a tartalmas beszámolót. Megnyitom a vitát. Akinek 

kérdése, véleménye van, kérem, hogy most tegye meg. (Jelzésre:) Bana alelnök úré a 
szó. 

Kérdések, hozzászólások 

BANA TIBOR (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm, elnök úr. Tisztelt 
Helyettes Államtitkár Urak! Tisztelt Bizottság! Köszönöm szépen a részletes 
beszámolót. Néhány rövid kérdésem lenne. Hallhattuk és tudhatjuk azt, hogy a 
projektek milyen területekhez kapcsolódnak, kapcsolódhatnak, és milyen térben 
mozoghatunk. A magyar projektlistáról is mondott helyettes államtitkár úr néhány 
gondolatot, az összeállítás hátteréről. Nekem az lenne a kérdésem, hogy az adott 
mozgástéren belül mik voltak a fő szempontok az összeállításnál. És arra is történt 
utalás, hogy ez még változhat, tehát nem tekinthető véglegesnek. Kikkel és milyen 
módon történtek egyeztetések, vagy éppen zajlanak jelenleg is?  

A másik, amit érinteni szeretnék: nagy kockázatú beruházásokról van szó, és 
Magyarországon azért a PPP-konstrukciókkal kapcsolatban kevésbé pozitív 
emlékeink vannak. Ebből a szempontból hogyan értékeli a kormány a lehetőségeket?  

Egy félelmemnek szeretnék még hangot adni, ami arra vonatkozna, hogy vajon 
a kis- és középvállalkozások - ami megjelent a háttéranyagban is fontos szempontként 
- valóban kellő súllyal meg tudnak-e majd jelenni ezekben a programokban, hiszen a 
projektek milyenségéből, minőségéből adódóan azért ez nem biztos, hogy a 
gyakorlatban is így lesz. A kormány részéről hogyan látják ezt a helyzetet? Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Nagyon kimerítő volt az államtitkár urak 

beszámolója, mindent elmondtak. Én egy dolgot szeretnék itt megjegyezni, amit 
elmondtam a COSAC-találkozón is, hogy mi üdvözöljük ezt az úgynevezett Juncker-
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csomagot. Reméljük, hogy az európai gazdaságot ez élénkíteni fogja. Azonban az 
egyszerű képviselőknek azért vannak kérdéseik, hogy gyakorlatilag ez egy virtuális 
pénz. Szeretnénk látni ennek azon lábait, ami megvalósulás lesz egyes projektekben.  

Másrészt pedig, amit hangsúlyoztam, hogy mi reméljük, hogy ez nem a 
tagországokból visszamaradt pénzeknek az újracsoportosítását jelenti. Ha így lenne, 
akkor ennek a vesztesei az újonnan csatlakozott európai uniós tagországok lennének. 
Tehát itt egy nagyon határozott nemzeti véleményt kell megfogalmazni, ahogy 
államtitkár úr is ezt jelezte. Mi legalábbis bizottsági szinten, ami a bizottsági elnöki 
értekezleten van, akár Brüsszelben, akár az Európai Unió más fővárosában, ezt 
határozottan képviseljük, hiszen ezek a kohéziós pénzek miniszterelnök úr szavai 
szerint 100 százalékosan kellene hogy elköltődjenek Magyarországon, és ezért 
mindent megteszünk, hogy ez így is legyen. Különösen ez az esztendő, 2015, ami 
számunkra kulcskérdés, hiszen ha információim nem csalnak, akkor március 
közepéig lehet kiírni a visszamaradt pénzekből újabb pályázatokat, de azzal a 
feltétellel, hogy ennek az elszámolása 2015. december 31-én lezárul. Tehát úgy tudom, 
hogy itt közel 1000 milliárd forintról van szó, ezért a magyar kormány mindent 
megtesz, hogy ezek a pénzek kiírásra kerüljenek és elköltődjenek. Ugyanakkor egy 
kicsit torlódás is várható, hiszen ebben az évben április-május fordulóján nyílnak meg 
az új pályázati lehetőségek, a kiírások, ami egy újabb pályázati dömpinget fog 
elindítani. Tehát ezért fontos számunkra különösen, hogy a kohéziós pénzeket 
elköltsük, ha nem is száz százalékosan, de erre közelítve, mert ez meghatározhatja az 
elkövetkezendő hét év intenzitását, úgynevezett abszorpciós képességét is, nehogy azt 
mondja a Bizottság, hogy miért akartok több pénzt, hiszen azt se tudtátok elkölteni, 
ami számotokra lehetőség volt. 

Tisztelt Bizottság! Visszaadom a szót államtitkár uraknak.  

Reflexiók 

TURÓCZY LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 
Köszönöm szépen, elnök úr. Először Bana képviselő úr kérdéseire próbálok részben 
válaszolni, aztán majd Balogh helyettes államtitkár úrral együtt megpróbálunk 
teljesen. Aztán utána Hörcsik elnök úr felvetésére is reagálnék röviden. 

Az első kérdése, hogy mik voltak a fő szempontok, amikor összeállítottuk ezt a 
listát. A fő szempont az volt, hogy miután… - talán érzékelhették a bizottság tagjai, 
hogy még most is nagyon sok minden nagyon bizonytalan, na most, ez akkor, amikor 
ez a lista készült, még ennyire bizonytalan volt, hiszen akkor még nemhogy a 
jogszabálytervezetet nem ismertük, még maga a Juncker-program sem volt 
bejelentve, amikor az be volt jelentve, akkor a projektjavaslatok már le voltak adva. 
Ebből is következően magyar részről igazából az volt a fő szempont, hogy nagyjából a 
megadott keretek között egy ilyen illusztratív listát állítsunk össze, ami jelzi azt, hogy 
Magyarországon vannak fejlesztési igények, vannak előkészített projektjavaslatok, és 
nagyjából minden terület képviselve legyen ezen, egyik terület se érezze úgy, hogy 
ezen nem szerepel. Magyarul, legyen egy olyan indító javaslatunk, amire aztán a 
későbbiekben lehet építeni. És úgy éreztük - és ebben az élet igazolt bennünket -, 
hogy ezen később, amikor már több információ áll rendelkezésre, lehet változtatni. 
Olyannyira lehet változtatni, hogy önmagában ezeknek a projektjavaslatoknak jogi 
kötőereje, tétje egyáltalán nincsen, amikor beindul az új alap, elfogadásra kerül a 
jogszabály, akkor újonnan kell indítani az egész projektjavaslati pontot. Hogy akkor 
Magyarország formálisan immár milyen projekteket javasol, mekkora lesz az átfedés 
a tavaly őszi illusztratív kör javaslatai és az új projektek között, ez egy kérdés, nyilván 
nem lesz száz százalékos az átfedés. 
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A kormányzaton belül megindult az a fajta felülről is vezérelt koordináció, ami 
arra irányul, hogy immár ne csak egy ilyen alulról építkezett, ötletszerű javaslatok 
gyűljenek, hanem valóban a legmagasabb szintű gazdaságstratégiai célkitűzést, 
politikai célkitűzéseket követő projektek álljanak össze. Ennek a legfelső szintű 
összefogása a Miniszterelnökségen folyik, és az ő koordinációjukkal az egyes tárcák, 
nyilván a leginkább érintett tárcák - ezek közül a Fejlesztési Minisztériumot érdemes 
megemlíteni és részben magát a Miniszterelnökséget - készítik elő azokat a 
projekteket, amelyekkel az éles szakaszban is elő kívánunk lépni. 

A PPP-konstrukciókkal, nem akarok ezen nagyon sokat polemizálni, de 
valóban legalábbis vegyesek voltak az eddigi magyarországi tapasztalatok, éppen ezért 
óvatosak vagyunk az ilyen típusú projektekkel kapcsolatban, és kétszer is 
meggondoljuk, hogy mikor, milyen területen és milyen feltételek mellett kívánunk 
magántőkét bevonni alapvetően állami infrastrukturális fejlesztések területén. És erre 
ebben a gyakorlatban is figyelni fogunk. 

A kis- és középvállalkozások támogatása ügyében. A beruházási csomag 
alapvetően abból a szempontból releváns - és ez már átvezet Hörcsik úr felvetéseire is 
-, hogy a 2014-20 közötti kohéziós forrásoknak az egyik kiemelt célcsoportja a hazai 
kis- és középvállalkozások, és erre a beruházási csomag annyit mond, hogy ebben az 
időszakban növelni kell a visszatérítendő úgynevezett pénzügyi eszközök arányát a 
finanszírozásban. Magyarország - milyen érdekes! - ezt már akkor megtette, amikor 
még szó nem volt Juncker-csomagról és beruházásösztönzési csomagról. 
Magyarország a következő hét évben 700 milliárd forint értékű pénzügyi eszközt 
nyújt hazai kis- és középvállalkozások számára. A visszatérítendő forrásoknak az a 
nagy előnye többek között, hogy egyrészt sokkal nagyobb értékű beruházást lehet vele 
megmozgatni, hiszen saját erőt is mellé kell tenni, és a vállalkozások - úgy hisszük - 
jobban meggondolják, jobban előkészítik az olyan beruházásokat, ahol a 
támogatásokat vissza kell fizetni, mintha ingyenpénzt, vissza nem térítendő 
támogatást kapnak kizárólag. Másrészt pedig a legnagyobb előnye az, hogy ezeket a 
forrásokat visszaforgatják a fejlesztéspolitikai intézményrendszerbe. Tehát azt a 
forrást, amit most kihelyezünk egy kedvezményes hitelre, akár egy kamatmentes 
hitelre vagy egy államilag támogatott garanciára, az két-három év múlva visszaforog a 
rendszerbe, és újra kihelyezhető, és újra és újra. Ahogyan a német Marshall-alap még 
most is működik, ugyanúgy ezek a pénzek, ezek az euró milliárdok tíz-húsz év múlva 
is a hazai fejlesztéspolitika rendelkezésére fognak állni. 

Nagyon röviden arról - és azt hiszem, itt fogom átadni Balogh helyettes 
államtitkár úrnak a szót -, hogy valóban az egy kiemelt nemzeti érdek, hogy az a 
forrás vagy az a csomag, amely a beruházási csomag keretében kialakul, ez nemcsak 
hogy addicionális kell hogy legyen a meglévő kohéziós forrásokhoz képest, de valóban 
el is kell határolni ezt a két területet egymástól. Az egy valós veszély, vannak arra 
vonatkozó törekvések, hogy a fel nem használt kohéziós forrásokat esetleg átterelni 
ebbe a kalapba. Ennek egyértelműen nincsen támogatottsága az érintett tagállamok 
körében, ezért ez jelenleg csak egy kockázat, amire figyelni kell, két módon. Az egyik, 
a legbiztosabb az, hogy ha az utolsó fillérig minden EU-s támogatást kifizetünk. Mi - a 
legnagyobb meggyőződéssel mondhatom - erre is készülünk ebben az évben, úgyhogy 
abban bízunk, hogy nem lesz olyan forrás, amit veszélyeztethet egy ilyen 
átcsoportosítás. De ami a jogszabályt illeti: a tárgyalások során azt az álláspontot 
képviseljük, hogy ilyen átcsoportosításra nem is kerülhet sor, hiszen ha először csak 
elvi lehetőség, aztán utána majd gyakorlati lehetőség lesz, majd később már nem csak 
az elveszett forrásokat akarják átcsoportosítani… Tehát igazából mi azt gondoljuk, 
hogy már ki se szeretnénk nyitni azt az ajtót, amibe, ha valaki beteszi a lábát, akkor, 
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ha nem most, hanem majd két év múlva vagy öt év múlva vagy hét év múlva, de 
megnyithatná a források átáramlását a kohéziós politikából ebbe a beruházási 
csomagba. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Tessék parancsolni, Balogh államtitkár úr! 
 
BALOGH LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Köszönöm szépen. Azt hiszem, nagyon keveset kell hozzátenni Turóczy László 
kollégám által elmondottakhoz, mert szinte mindenre válaszolt, talán a kis- és 
középvállalkozásokra térnék vissza még két gondolattal. Egyrészt a Juncker-terv 
megálmodói és kitalálói is érezték azt a fajta, mondjuk, aszimmetriát, ami veszélyként 
kétségkívül szerepel a rendszerben: hogy ha a nagyprojekteket nagybefektetők viszik 
el, akkor a kis- és középvállalkozásokkal mi történik? Ezért az előzetes projektek 
szerint van egy nagyságrend, egy előzetes szám, amit a nagyprojektekre és a kis- és 
középvállalkozásoknak szánnak, és ez úgy néz ki, hogy ebből a durván 315 milliárdnyi 
eszközből, ami rendelkezésre állhat, 240 milliárdot vinnének el a nagyprojektek, és 
durván 75 milliárd euró nagyságrendet úgy megspórolnának, félretennének vagy 
biztosítanának a kis- és középvállalati szférának.  

Az Európai Unió is és nem véletlenül, ismerjük Németországot, Olaszországot, 
számos tagállamban a kis- és középvállalkozások adják a gazdaság gerincét, a 
munkahelyteremtés lényegét. Ha az egész projekttől azt lehet várni, és mindenki azt 
várja, hogy 1-1,3 millió új munkahelyet teremt, akkor nem lehet kis- és 
középvállalkozásokat nyilvánvalóan figyelmen kívül hagyni. Tehát van egy ilyen 
tudatos magatartás. 

Van persze még egy kockázat a dologban, és erre nekünk is figyelni kell a 
tényleges végrehajtás során, hogy a mi fogalmaink szerint vagy definíció szerint, a 
kis- és középvállalkozás európai definíciója szerint a kisvállalkozás 250 főig 
foglalkoztató cég, középvállalkozásnak számít az, amely 3 ezer főt foglalkoztat. Ha ezt 
rávetítem a magyar gazdaságra, és megnézzük, hogy hány olyan magyar gazdálkodó 
van, amely 3 ezernél többet foglalkoztat, akkor valószínűleg a túlnyomó része a 
magyar vállalkozások az a kis- és középvállalati kategóriába esik, aminek ugyancsak 
megvan az a veszélye, hogy esetleg a közepes, magyar mércével nagy cégek vihetik el 
ezt a dolgot. Erre majd nekünk figyelni kell. Ezt csak azért akartam elmondani, hogy 
egy picit talán mi magyar viszonyok között mást értünk a kis- és 
középvállalkozásokon, mint európai dimenzióban, erre azért érdemes kicsikét 
figyelni, de ennek tudatában vagyunk. 

Egy utolsó gondolat: én azt gondolom, a legutóbbi, a 2014-es év azt mutatta, 
hogy az európai pénzek, források fölhasználásában nagyon jók a kihasználtsági 
mutatók, élenjáróak vagyunk a recipiens országok közül, és ez nagyon jó, ez nagyon 
pozitív. De azt gondolom, hogy az az 1000 milliárd, ami még nem költődött el, az is 
nagyon fontos, hogy ha lehet, és egy mód van rá, valóban az utolsó fillérig elköltésre 
kerüljön. Ehhez nincs mit hozzátenni.  

Nyilvánvalóan az a kormányzati magatartás, ami nagyon centralizálta a 
programok kezelését, a Miniszterelnökséghez rendelte, ezt a célt is szolgálja, és az 
elmúlt év, a 2014-es év tapasztalatai alapján én azt gondolom, hogy jó okunk van azt 
hinni, hogy ez az 1000 milliárd forint nagyon sikeresen december 31-ei elszámolással, 
jó eséllyel el fog jó projektekre költődni. Köszönöm szépen. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen államtitkár uraknak a beszámolókat. Nyilván olyan 
témáról van szó, ami - mint említettem - valószínűleg márciusban visszajön a 
bizottságunk elé. Akkor is várjuk államtitkár urakat. 

Az ülés berekesztése 

Tájékoztatom képviselőtársaimat, hogy a bizottság soron következő ülésére 
jövő héten hétfőn, február 23-án délelőtt, előreláthatólag 11 órakor kerül sor, de ez 
még változhat, természetesen. A Gobelin-teremben Lettország budapesti nagykövete, 
Imants Lieģis úr tart tájékoztatót a soros EU-s elnökség programjáról és 
prioritásairól. A bizottsági ülésen angol-magyar szinkrontolmácsolást is biztosítunk. 

Köszönöm képviselőtársaimnak a részvételt. Az ülést bezárom. Viszontlátásra! 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 02 perc) 
  

Dr. Hörcsik Richárd 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: Podmaniczki Ildikó és Nánásiné Czapári Judit 


