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Napirendi javaslat  
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közleményéről [COM (2015) 12]  
 
Előterjesztő: Balogh László helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági 
Minisztérium)   
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Előterjesztő: Zsigmondné dr. Vitályos Eszter államtitkár (Miniszterelnökség) 
                        Dányi Gábor helyettes államtitkár (Miniszterelnökség)  
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Az ülés résztvevői  
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Elnököl: Tessely Zoltán (Fidesz), a bizottság alelnöke  
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Dr. Juhász László főtanácsadó  
Dóczy Zsuzsánna munkatárs   
Dr. Tamás Csaba Gergely szakmai tanácsadó 

Meghívottak 

Hozzászólók   
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Megjelent   
Tóth László főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium)
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10.00 óra)  

Az ülés megnyitása 

TESSELY ZOLTÁN (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Nagy tisztelettel köszöntöm a megjelenteket. Az Európai Bizottságának március 24-ei 
ülését megnyitom. Köszöntöm megjelent előadónkat, tisztelt helyettes államtitkár 
urat és kedves munkatársát; a mi munkatársainkat, képviselőtársaimat és a megjelent 
vendégeket. 

Megállapítom, hogy bizottságunk határozatképes. Eseti képviseleti 
megbízásokat jelentek be: én helyettesítem Hörcsik Richárd elnök urat, Firtl Mátyás 
képviselő úr pedig Gyopáros Alpár képviselő urat helyettesíti. 

A napirend elfogadása 

Elsőként kérdezem, van-e az előzetes napirendi javaslathoz képest egyéb 
javaslat. (Nincs ilyen jelzés.) Nem látok ilyet. Akkor kérdem, szavazzunk a 
napirendről. Aki elfogadja, kérem, most jelezze! (Szavazás.) Megállapítom, hogy a 
jelenlévők egyhangúlag elfogadták a napirendet. 

a) Egyeztetési eljárás - 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]  
(Tájékoztató az aktuális helyzetről) 

Ennek megfelelően az 1. napirendi pontunk az Európai Parlament és a Tanács 
rendelete az Európai Stratégiai Beruházási Alapról, valamint az ehhez kapcsolódó két 
rendelet módosításáról; valamint tájékoztató az Európai Bizottságnak a Stabilitási és 
Növekedési Paktum hatályos szabályai által biztosított rugalmasság legjobb 
kihasználásáról szóló közleményéről. 

Kérem helyettes államtitkár urat, hogy a két kapcsolódó napirendet 
expozéjában legyen kedves ismertetni.  

Előzetesen tájékoztatom a bizottságot, hogy bizottságunk elsőként 2015. 
február 16-án hallgatott meg beszámolót az Európai Stratégiai Beruházási Alapról és 
az annak létrehozásáról szóló rendelettervezet vonatkozásában, március 9-én 
egyeztetési eljárás megindításáról döntöttünk a rendelettervezet vonatkozásában. Az 
Országgyűlés részére készített tárgyalási álláspontjavaslat a múlt héten megküldésre 
került. 

Tisztelt helyettes államtitkár úr, parancsoljon! Önt illeti a szó. 

Balogh László tájékoztatója 

BALOGH LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 
Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselő 
Hölgyek és Urak! Mint ahogy el is hangzott, többedszer vagyok itt ebben a témában, 
és talán el is kerülnék olyan ismétléseket, amit már korábbi ülésen vagy üléseken 
ezzel a témakörrel, a Juncker-csomaggal, az Európai Stratégiai Beruházási Alappal 
kapcsolatban volt módunk megbeszélni. Talán arra volna érdemes koncentrálni - és 
ezt teszem én is -, hogy a legutóbbi találkozónk óta milyen fejlemények történtek.  

A legfontosabb talán az, hogy az Ecofin, a Pénzügyminiszterek és Gazdasági 
Miniszterek Tanácsa március 10-én általános megközelítés elfogadását tudta jelenteni 
a közvéleménynek és persze az Európai Bizottságnak. Ez megteremti a lehetőséget 
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arra, hogy a rendelettervezetről az egyeztetés az Európai Parlamenttel megkezdődjék, 
és tulajdonképpen megnyílt az út arra, hogy egy viszonylag szoros menetrend szerint 
valamikor június végére, a trilógus lefolytatását követően jogi értelemben is a 
rendelet teljes egészében életbe léphessen és működhessen. (Csöbör Katalin 
megérkezik az ülésre.)  

Ami ennél is fontosabb - és ez talán a lényeges eleme a dolognak -, hogy 
jóllehet részletkérdések tekintetében, úgy tűnik, vannak még persze apró vitás, 
finomhangolási kérdések az Európai Parlamenttel is, de a lényeget illetően, úgy tűnik, 
senki nem kérdőjelezi meg, hogy a júniusi folyamat végére ez a rendelet, még ha itt-
ott igazított és tisztázott formában is, de elfogadást fog nyerni. Ezért az a 
hallgatólagos egyetértés született, hogy az Európai Beruházási Bank vezetésével a 
tényleges munka, a projektek előkészítése megkezdődhet; megkezdődhet olyan 
értelemben, hogy amikor a rendelet elfogadásra kerül, akkor tulajdonképpen már 
remélhetőleg és a szándékok, célok szerint bizonyos projektek kvázi ugrásra készen 
vagy majdnem teljesen előkészítetten ott fognak állni. Tehát ilyen értelemben maga 
az Európai Beruházási Bank is, mondom, egy hallgatólagos fölhatalmazást kapott 
arra, hogy ezek a munkák elkezdődjenek.  

A Juncker-terv, mint emlékszünk - tényleg csak a lényegét tekintve -, három 
pilléren nyugszik: azon, hogy a beruházások bővítése és ösztönzése megtörténjék; ez a 
Stratégiai Alap ezt szolgálja, amelynek a végeredménye az előzetes számítások szerint 
315 milliárd eurót kíván mobilizálni. Ennek elősegítésére - és ez a második pillér - 
létrehozott két eszközt, azt a projektlistát, projektcsatornát, amelyek arra szolgálnak, 
hogy különböző területeken olyan beruházásokat, beleértve infrastrukturális 
beruházásokat, kutatásokat, kis- és középvállalkozások támogatását vetítsen előre, 
amelyek tisztán piaci alapon éppen hogy nem valósíthatók meg, ezért icipici rásegítést 
igényel, ehhez e Stratégiai Beruházási Alap eszközrendszerének a rásegítése válik 
szükségessé, de amelyek ugyanakkor életképesek, profitot képesek termelni, és 
viszonylag rövid időn belül a növekedést elősegítik, tehát nem túl hosszú távon 
megtérülő beruházások. A harmadik pillére pedig ennek a csomagnak, mint 
emlékszünk rá, a megfelelő szabályozási környezet, hogy magukat a beruházásokat, a 
beruházások végrehajtását, azok működését a szabályozási környezet éppen hogy ne 
gátolja, hanem ösztönözze. 

Két-három mondatot szeretnék arról szólni, bár önök is emlékeznek rá, hogy 
amikor először találkoztunk, számos olyan aggály, kérdőjel, probléma merült föl, 
hogy mit volna érdemes magyar szempontból erősíteni, magyar szempontból melyek 
lennének azok az elemek, ahol az előzetesen megjelent bizottsági javaslathoz képest 
szükség van egyértelmű fogalmazásra.  

Engedjék meg, hogy most, hogy az általános megközelítés elfogadása március 
10-én megtörtént, tájékoztassam önöket az elért magyar tárgyalási eredményekről - 
amihez persze tegyük hozzá: soha nem egyedül elért magyar tárgyalási eredmények, 
hanem szövetségeseket, más országokat lehetett hozzájuk találni, de mindenesetre, 
amit tárgyalási célul a kormány kitűzött maga elé, ezek közül, azt gondolom, a 
legtöbbet sikerült oly módon megvalósítani, hogy testet ölt abban a 
rendelettervezetben, amely most az általános megközelítést képezi.  

Az egyik ilyen dolog volt, amelyet nagyon határozottan, ha tetszik, 
közgazdasági, ha tetszik, szakmai, ha tetszik, politikai értelemben is fontosnak 
tartottunk, hogy ez a Stratégiai Alap addicionális finanszírozást jelentsen majd 
mindenképpen, ne pedig a meglévő források, meglévő alapok rovására történjen, 
mindenképpen pótlólagos forrásokat jelentsen, ne a kohéziós forrásokból vegyen el. 
Azt gondolom, most ez a szöveg, ez a rendelettervezet ebben a pillanatban ezt 
tökéletesen tükrözi.  
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Fontosnak tekintettük azt is, hogy a beruházási célterületek, akár szektorális, 
akár földrajzi értelemben a lehető legtágabban legyenek megfogalmazva. Azt 
gondolom, a kiinduló szöveghez képest ez a tágítás, ez a bővítés jelentős módon 
sikerült, olyannyira, hogy tulajdonképpen az EU-n kívüli területekre, tehát az EU 
szomszédságpolitikáját is figyelembe véve olyan országokra kiterjedő beruházások is 
figyelembe vehetők, amelyek például csatlakozás előtt állnak, társult tagok, 
valamilyen módon a csatlakozás a politikájuk perspektívájában benne van, egy-egy 
ország számára a szomszédságpolitika szempontjából fontosak. Tehát igenis lehet 
határon, ha tetszik, az EU határain túlnyúló hatása is.  

Sikerült olyan tekintetben is tágítani ezt a kört, hogy az energiajellegű, az 
energiaszektorhoz kapcsolódó beruházások tulajdonképpen teljesen tágan értelmezve 
is idekerültek. Korábban, ha visszaemlékszünk rá, csak az energiahatékonyság, a 
megújuló energiák és az infrastrukturális kapcsolatok szerepeltek ott; most ezek a 
korlátok kikerültek pillanatnyilag a szövegből. 

A következő, harmadik ilyen terület volt, ahol tárgyalási cél volt, hogy legyen 
egy nagyon határozott időre vonatkozó hatálya a rendeletnek, és ez végül is négy 
évben lett fixálva, tehát hogy ne a végtelenségig nyúljon el. Ez a források 
fölhasználásának, a források kiosztásának, a beruházásoknak a növekedéshez való 
mielőbbi hozzájárulását elősegítendő volt fontos. Így tehát négy évben lett a rendelet 
korlátozva, azzal, hogy a rendelet hatálybalépését követő harmadik éven túl lehet 
majd átfogó értékelést készíteni arról, hogy meg kell-e hosszabbítani, meg lehet-e 
hosszabbítani, célszerű-e meghosszabbítani a rendeletet. Egyelőre a négyéves 
határidő lett fixálva. (Dr. Józsa István megérkezik az ülésre.) 

Megemlítenék még három, ehhez képest kétségkívül apróbb, de lényeges 
dolgot. Azt szerettük volna elérni mi is, több más országgal együtt, hogy a 
kormányzótanács, amely az EFSI-t, tehát a Stratégiai Alapot irányítja, teljes 
egészében független legyen. A jelenlegi szöveg arra koncentrál, hogy ennek a 
kormányzótanácsnak kizárólag a Bizottság és az Európai Beruházási Bank lehetnek a 
tagjai, tagállamok és harmadik felek nem. Ez a dolognak a pártatlanságát, a 
függetlenségét és a szakmai szempontok előtérbe kerülését próbálja biztosítani.  

Ugyancsak az intézményrendszerben - emlékeznek rá - a beruházási bizottság 
egy fontos döntéshozó szerv, hiszen ez fogja eldönteni, hogy a javasolt projekt 
illeszkedik-e abba a stratégiai beruházási programba, abba a kritériumrendszerbe 
európai szinten, amelyet a rendelet és maga az Ecofin meghatározott. Az eredeti 
javaslat az volt, hogy ez 6 fős legyen, amit magyar szempontból kicsit szűknek 
tartottunk abból a szempontból, hogy a szakmai szektorális diverzifikációt, a 
hozzáértést, meg a tagállamok regionális megítélését, az eltérőséget, a különbséget 
kellőképpen ismerik-e a résztvevők. Az a helyzet, hogy a jelenlegi szöveg most már 8 
tagú beruházási bizottságról beszél, plusz az ügyvezető igazgatója a 9. tag. És tegyük 
hozzá zárójelben: az sem egy utolsó szempont, hogy amikor 8+1 tagú a beruházási 
bizottság, akkor még annak is nagyobb a matematikai esélye, hogy adott esetben 
magyar, de legalábbis egy V4-es jelölt is bekerüljön ebbe a csoportba. Azt gondolom 
tehát, önmagában a létszámban sikerült jelentősen előrelépni. 

Mint ismeretes, megjelenik a szövegben az is - és talán ezt sem szabad 
elfelejteni -, hogy a kevésbé fejlett pénzügyi piacokkal rendelkező tagállamok számára 
az intézményrendszerben ez a bizonyos Hub, amely szintén tanácsadói szerepet 
játszik, kellőképpen vegye ezt figyelembe, és nyújtson segítséget. Az nyilvánvaló, hogy 
az egész Stratégiai Beruházási Alap viszonylag önálló forrással, de nagy tőkeáttétellel, 
számos pénzügyi eszköz igénybevételével kíván működni. Ebben a helyzetben nyilván 
egy fejlett tőkepiaccal és hagyományokkal rendelkező ország jelentős előnyökkel bír. 
Ezt kompenzálandó, a történelmileg kevésbé mély és fejlett tőkepiacokkal rendelkező 



 8 

országoknál ez a fajta pluszsegítség és ennek a hátránynak egyfajta kompenzálása is 
elismerést nyer a szövegben. 

Tisztelt Bizottság! Ezeket tartottam a legfontosabbnak most megemlíteni. 
Talán a menetrendről szólnék még néhány szót. 

Az Európai Parlamentben - és ezt önök bizonyára jól tudják - már 
megkezdődött a különböző szakbizottságokban az Európai Stratégiai Beruházási Alap 
vitája, az ezzel kapcsolatos hozzászólások. Az a terv, hogy nagyjából április 1-jére az 
Európai Parlamentben, legalábbis a fő felelős európai parlamenti bizottságokban a 
szavazások megtörténnek, kvázi április 1-jét követően az Európai Parlament 
mandátummal fog bírni ahhoz, hogy a Bizottsággal és értelemszerűen a Tanáccsal 
lefolytassa a trilógust. Ez jó eséllyel elvezethet oda, hogy a trilógus június végéig 
sikeresen lefolytatható, és az Európai Parlament június 24-ei ülésére tűzte ki vagy 
tervezi erről a plenáris szavazást. Tehát jó esélye van annak, hogy az elkövetkező 
hónapokban, hetekben ez a trilógus úgy folytatható le, hogy június végéig 
véglegezhető a jogi szöveg. 

Eközben - és azért vigyázó szemünket hazai tájakra is vessük - a tárcák, érintett 
tárcák és érintett intézmények már megkezdték annak a hosszú listának az 
összeállítását, amely egyfajta prioritást is tartalmazna a tekintetben, hogy a már 
meglévő indikatív listához képest vagy azt kiegészítendő melyek lehetnének azok a 
magyar potenciális beruházási projektek, amelyek szerepelhetnének, részt 
vehetnének ebben, pályázhatnának ebbe a Stratégiai Alapba, illetve erre a beruházási 
csomagra. A hosszú lista az eredeti elképzelések szerint viszonylag gyorsan 
összeállna, és ismereteim szerint április első felében kerülne a kormány elé első 
olvasatban.  

Ha a kormány ezt a hosszú listát elfogadja, akkor ez a lista szerepelne 
fölhatalmazásként arra, hogy az Európai Beruházási Bankkal és más befektetőkkel, az 
Európai Bizottsággal azok a puhatolózó tárgyalások megkezdődjenek, amelyek 
alapján azt lehetne látni, hogy hol van fogadókészség, hol van nagyobb esélye annak, 
hogy ezek a projektek bekerüljenek. Ezt a konzultációs szakaszt követően, valamikor 
május végén, június elején ismét visszamennének az érintett minisztériumok a 
kormány elé, ahol már egy rövidített listát fogadnának el a konzultáció tapasztalatai 
alapján, és utána ez a rövidített lista már nagy valószínűséggel - és persze az összes 
előkészítést, hazai logisztikai előkészítést követően - potenciális pályázóként 
jelenhetne meg, amint megnyílik a jogi lehetőség arra, hogy ezeken a pályázatokon el 
lehet indulni. 

Ma körülbelül ez a látható menetrend. Menet közben nyilván számos olyan 
részletkérdés és tisztázandó kérdés még föl fog merülni, amiről alkalmasint a 
bizottság számára is érdekes információk és hasznos tájékoztatás adható. Ma ennyi 
látható. Annyit talán még megjegyeznék, hogy már a projektlista menedzselése, 
kezelése és ennek a koordinálása időközben a Külgazdasági és Külügyminisztérium 
hatáskörébe került. Ezt azért említem meg, hogy minél inkább megyünk az 
általánostól a konkrét ügyek felé, talán a társminisztérium képviselőit is érdemes lesz 
majd hasonló beszélgetésekre, bizottsági ülésekre meghívni.  

Tisztelt Elnök Úr! Én itt befejezem az expozémat, és természetesen kérdések 
esetén állok rendelkezésre.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen helyettes államtitkár úrnak az expozéját. Hogy 

lehetőséget biztosítsunk egy kis pihenésre, a napirendi pontunk második részével 
kapcsolatban majd a kérdéseket követően helyettes államtitkár úr még 
kiegészítéseket tehet.  
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Kérdezem a bizottság tagjait, a napirendi pont e részével kapcsolatosan van-e 
kérdése. Józsa képviselő úr, parancsoljon! 

Kérdések, hozzászólások 

DR. JÓZSA ISTVÁN (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon jó hallani, 
hogy ilyen tempóban haladnak a technikai előkészületek, miután öt éve erről beszél az 
Unió, mondhatni, harsog tőle, és a választást követően tényleg egy belátható, féléves 
idő eltelte után, miután az új vezetés munkába lépett, úgy néz ki, hogy lesz is belőle 
valami. 

Szakmai véleményt szeretnék kérni - igazából nem a folyamathoz tartozik, 
hanem az alapokhoz -, ez a bizonyos nagy tőkeáttét: ennek mi a reménye? Mert ott 
van nagy tőkeáttét, amit egyébként is megcsinálnánk. Tehát jól jön hozzá egy kicsi; 
van tíz projekt, amit egyébként is megcsinálna egy-egy kormány, és akkor azt a kettőt 
fogja megcsinálni, amelyikhez kap egy 10-15 százalékos kis részt. Ez-e a nagy 
tőkeáttétnek az alapja? Vagy mi várható még ettől, hogy végül is valami európai 
összehangolása történik bizonyos olyan típusú beruházásoknak, ami mondjuk, az 
energiaunió előrehaladásához esetleg szükséges, hogy a határkeresztező kapacitások 
haladjanak? Mert itt, mondjuk, tényleg kétoldalú előnye lehet, mert az egyik oldal 
akarja, ő kap is hozzá egy kis pénzt; a másik, partnerország nem biztos, hogy annyira 
akarja, mint például ahogy Szlovéniáig meg van építve a nagyfeszültségű távvezeték, 
ők ezt eddig, úgy tűnik, nem nagyon akarták, mert még csak az engedélyeket sem 
adták ki az ottani villamos műveknek a folytatáshoz, de ha lesz egy ilyen uniós zsűri, 
amely stratégiainak vagy támogathatónak minősít egy-egy beruházást, akkor lehet, 
hogy jobban halad. Tehát ilyen jellegű pozitívumok várhatók-e tőle?  

Konkrétan ez volt, amit följegyeztem magamnak, hogy Magyarország mit 
várhat ettől a folyamattól; és hogy nem veszélyes-e, hogyha túl széles ez a lista. Mert 
ha valaki mindent akar, akkor semmit sem akar, és mire odajut az európai zsűrihez, 
nehogy komolytalanná váljon, hogy túl hosszú a magyar lista. Lehet, hogy én 
jelentőséget tulajdonítanék a kormány helyében annak, hogy eléggé koncentrált 
elképzelésekkel menjen az európai zsűri elé. Köszönöm, elnök úr. (Csöbör Katalin 
kimegy a teremből.)  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. További eseti képviseleti megbízásokat jelentek be: 

Józsa képviselő úr képviseli Tóth Bertalant (Dr. Józsa István: De a kérdés csak az 
enyém volt! - Derültség.), és közben Csöbör Katalin képviselő asszony is megérkezett, 
de látom, közben ki is ment. 

Bana Tibor alelnök úr, parancsoljon! 
 
BANA TIBOR (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm, elnök úr. Tisztelt 

Helyettes Államtitkár Úr! Tisztelt Bizottság! A bő egy hónappal ezelőtti ülésen több 
kérdést is feltettem, és hangot adtam fenntartásaimnak is. Ezeket most nem 
ismételném meg, viszont egy-egy témakörre vissza szeretnék térni, ez pedig a kis- és 
középvállalkozások támogatásának ügye. 

Én azt látom, hogy a projektek milyenségéből adódóan a lehetőségek itt azért 
meglehetősen korlátozottak, tehát erős aggályaim vannak azzal kapcsolatban, hogy a 
gyakorlatban ez valóban így fog-e történni, és a kkv-k megfelelő módon részesülni 
tudnak-e majd a támogatásokból. A tárgyalási álláspontjavaslatban olvashatunk egy 
ilyen mondatot, hogy „az EFSI továbbá magába foglalja a különböző pénzügyi 
támogatások nyújtását a maximum 3 ezer főt foglalkoztató vállalatok és egyéb 
szervezetek, különös tekintettel a kkv-k számára”.  
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A február közepi bizottsági ülésen éppen helyettes államtitkár úr jelezte, hogy 
itt azért azt is mérlegelni kell, hogy a kis- és középvállalkozásokat hogyan 
kategorizáljuk Magyarországon; nyilván másként néz ki itt a foglalkoztatottság 
tekintetében egy kkv, mint mondjuk, egyes nyugat-európai országokban. Azt 
szeretném kérdezni, hogy a tárgyalások előrehaladása alapján hogyan látja itt a 
lehetőségeket államtitkár úr, elsősorban, mondom, a magyar kkv-k helyzetbe 
hozásának kapcsán. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Firtl Mátyás képviselő úr, parancsoljon! 
 
FIRTL MÁTYÁS (KDNP): Tisztelt Helyettes Államtitkár Úr! Tisztelt Bizottság! 

Örömmel hallom helyettes államtitkár úr beszámolóját, hogy tulajdonképpen az 
elmúlt időszakban olyan irányba mozdult el ez az egész, mintha lenne valami, mert én 
szkeptikus voltam, megmondom őszintén, azzal kapcsolatban, hogy hogyan lesz itt az 
5 milliárdból 315 milliárd, vagy még annál is magasabb összeg, mint ahogy Józsa 
képviselőtársam is mondta. De ami fontos, az, hogy időközben az azért kiderült, hogy 
a Kohéziós Alapokkal ez külön versenyt nem fog képezni. Ez fontos dolog, mert 
hosszú ideig tartotta magát az az elképzelés, hogy esetleg a Kohéziós Alapokból 
csípünk le majd, és ezt próbáljuk újraszabni. (Csöbör Katalin visszatér a terembe.) 

Az is fontos, ami itt elhangzott, hogy részünkről, ha nem is éppen magyar, de 
éppenséggel V4 vagy V4+ körből esetleg a kormányzótanácsba - vagy nem is tudom, 
milyen elnevezést mondott (Balogh László: Beruházási bizottság.) - bekerülhet olyan 
potenciális szakértő, aki valóban tudja részben valamilyen módon befolyásolni a 
térség érdekeit. 

Ami számomra fontos, és Józsa úr feszegette már itt ezt a hosszú lista vagy 
rövid lista kérdéskört. Magam is azt a megközelítést tartanám fontosnak, hogy nézzük 
meg, magyar szempontból mi az, ami fontos, és van-e egyáltalán arra esély - most 
konkrétan visszatérve, nekem régi heppem az energiaszektor kérdése -, amikor a Déli 
Áramlat elbukott, a Nabucco elbukott, van-e arra eshetőség, hogy itt most, ebben a 
csomagban valóban az észak-déli irányú összeköttetések, interkonnektorok 
vonatkozásában valamilyen előrelépést lehessen elérni. Ezért is fontos, hogy a 
kormányzótanácsba is esetleg bekeveredjünk, ha nem mi, akkor valaki más, akivel a 
közép-európai térségnek ezt a fajta képviseletét megfelelő módon alátámasztanánk, 
hiszen itt most már csak közhely, ha mindig azt mondjuk, hogy valóban, a 
diverzifikáció számunkra a legfontosabb elem, ameddig pedig az Európai Unió abban 
nem gondolkodik, hogy hogyan lehet az északi oldalról valahogy megtámogatni 
energia - teljesen mindegy, hogy az gáz, kőolaj vagy villamos energia - tekintetében, 
akkor nekünk alapvető érdekünk, hogy ebben a projektben, mármint ebben a, ha úgy 
tetszik, gazdaságfejlesztési projektben, a leült uniós gazdaság fejlesztési projektjében 
megvalósuljanak ezek, szolgálva a közép-európai térség, de egyben a közép-európai 
térséggel az Európai Unió fejlődési lehetőségét is. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen képviselőtársaimnak a feltett kérdéseket, és 

szeretném némiképpen kiegészíteni.  
Egyrészt helyettes államtitkár urat kérdezem, hogy a Kohéziós Alapokhoz 

viszonyítva az a megfogalmazás, amelyet itt képviselőtársaim, Bana alelnök úr és 
Józsa képviselő úr is említett, hogy támogatások - ez értelmezhető támogatásnak 
ebben az esetben, vagy milyen formában támogatás ez? (Közbeszólások: Ez nem 
támogatás.) Ez az egyik kérdés. 

A másik kérdés. Szintén képviselő urak a kérdésükben elrejtették, hogy vannak 
ebben az anyagban számok: 16 milliárd euró plusz 5 milliárd euró, aztán majdan 
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később 60,8 milliárd euró, majdan később 315 milliárd euró, amely beruházási 
finanszírozást jelent. Ezek között a számok között milyen kohézió van? Hogyan lesz 
az egyik számból a másik, és ennek mik a realitásai?  

A további kérdésem kicsit már a következő napirendi ponthoz is kapcsolódik, 
hiszen éppen a 2014-20-as fejlesztési időszakra vonatkozó operatív programok 
aktuális helyzetével fogunk foglalkozni. Az vajon nem ellentmondás-e, hogy itt a 
három alappillér közül az egyik, mondjuk, éppen a második legfontosabbnak tartott 
ez a strukturális reformok, ugyanakkor Magyarország beadott operatív programjai 
közül, ami 2014. november 17-én került beadásra, éppen a közigazgatás és a 
közszolgáltatás fejlesztése című operatív program azóta sincs elfogadva, hogy 
beadtuk? Nincs-e itt valami probléma azzal, hogy ha ez ennyire fontos, akkor az 
operatív programok keretén belül ez miért nem válik fontossá?  

S egy apró kérdés még a végén. Ahhoz gratulálunk, hogy a beruházási 
bizottságban a mi elképzelésünk szerint bővült a tagok száma, vagy bővülni látszik 
8+1-re, de lehet-e bármit hallani arról, hogy a tagok személye tekintetében valóban 
van-e arra esély, hogy magyar vagy V4-es tag is lehessen ebben a bizottságban? 

Visszaadom a szót tisztelt helyettes államtitkár úrnak. Parancsoljon! 

Balogh László válaszai 

BALOGH LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 
Köszönöm szépen a kérdéseket. Szeretném előrebocsátani, hogy a kérdések egy része 
nemcsak az önök kérdése, hanem az összes résztvevők kérdése is. Itt formálódik egy 
projekt, és ebben talán tényleg az a legfontosabb - és ezt azért pozitívumként kell 
megítélni -, hogy ahogy Józsa képviselő úr is említette, egy öt éve hangoztatott, célul 
kitűzött dolog azáltal, hogy az új Bizottság létrejött, és az új bizottsági elnök ezt 
zászlajára tűzte, tényleg azt kell mondjam, és aki az Európai Bizottsággal és az 
európai ügyekkel foglalkozik, az megítélheti, hogy egy október-novemberben 
bejelentett, pontosabban nyáron bejelentett, de októberben elindított projekt már ott 
tart, hogy egy rendelettervezet, egy egyetértés általános megközelítésben a tagállamok 
szintjén megtörtént, és tényleg reális esély van arra, hogy egy jogszabály praktikusan 
a politikai bejelentéstől számított egy éven belül - és ez nagy horderejű dolog - életbe 
is fog lépni. Azt gondolom tehát, ez tényleg egy változás, pozitív dolog. Nyilván jobb 
lett volna, ha ez hamarabb történik, de annak is örüljünk, hogy ez egyáltalán most 
tényleg gyors ütemben, nagy elszántsággal, nagy ambíciókkal elkészült. Ez az egyik, 
amit szeretnék mondani. 

A tőkeáttétel kérdése. Tényleg az a kérdés, hogy a bejelentés pillanatában vagy 
az első hetekben-hónapokban mindenkinek voltak kérdőjelei. Itt istenigazából az 
Európai Beruházási Bank 5 milliárd effektív forrást helyez kilátásba, ehhez garanciák 
adódnak, és majd onnan épül föl 21 milliárdból a tőkeáttétel. Azt állítja az Európai 
Beruházási Bank - és úgy tűnik, a hosszú hetek-hónapok szakmai vitái mégiscsak 
meggyőzőek voltak számunkra és egyébként a tagállamok számára is -, az Európai 
Beruházási Bank gyakorlata az, hogy gyakorlatilag 18-szoros tőkeáttételt tud 
produkálni hosszú évek alatt. Az Európai Beruházási Bank jelen helyzetben is 
szelektált projektekkel dolgozik, és ők visszafogott optimizmussal azt mondták, hogy 
ez egy kicsit bonyolultabb, kicsit összetettebb, de azért a 15-szörös tőkeáttételt némi 
óvatossággal nagy valószínűséggel hozni tudják, és erre tényleg számításokat hoztak. 
Számomra úgy tűnik, abban van egy konszenzus, hogy ez nem egy irreális cél. 

Persze - és ebben mindenkinek, aki szkeptikus, némi igaza van - akkor fogjuk 
ezt meglátni és akkor lesz egészen bizonyos, amikor a projektek tényleg elindulnak, a 
kötvénykibocsátások elindulnak, más pénzügyi eszközök mozgósítása megtörténik; a 
privát szféra is „rámozdul” ezekre a dolgokra, mert hiszen a privát szférának is 
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komoly szerepe van benne. Tehát ma az a konszenzus van, hogy ez a 315 milliárdos 
össznagyságrend, a 15-szörös tőkeáttétel nem egy irreális szám. Ennél biztosabbat 
ebben a pillanatban én sem tudok mondani. A tapasztalati számok, az érvek, 
amelyeket letette mellé, ezeket alátámasztani látszanak.  

Túl hosszú lista és túl rövid lista. Én azt gondolom, itt nincs igazi 
ellentmondás. A hosszú lista talán azért kell, hogy a palettára, ha tetszik, az étlapra 
első körben minden lehetséges projekt úgy fölkerüljön magyar részről - és ebbe 
persze beleértek olyan projekteket is, amelyek abszolút magyar projektek, és 
olyanokat is, amelyeknek határon átnyúló vonzatai is vannak, és Magyarország 
számára természetesen fontosak, stratégiailag fontosak -, tehát az étlapon legyen fönt 
minden olyan projekt, amely plauzibilis módon képviselhető és elindítható. Az 
Európai Beruházási Bankkal és a majd létrejövő beruházási bizottsággal és a 
kormányzótanáccsal folytatandó szakértői konzultációk után világossá fog válni, hogy 
azon leírt elvek és szempontok mellett a gyakorlatban, beruházási és közgazdasági 
szempontból melyek a finanszírozhatóbbak, a versenyképesebbek, és utána nyilván a 
kormány fog hozni egy döntést, hogy ennek fényében lerövidíti a listát. Nyilván 
azokkal a projektekkel fogunk indulni, amelyek egyrészt nekünk fontosak, másrészt 
meg nagyobb esélye van, hogy részt tud venni ebben a versenyben. A vége tehát egy 
rövid lista - csak ide akartam kilyukadni. Tehát amikor elindítjuk, az már egy rövid 
lista. Én most nem tudom előre megmondani, hiszen kezdeti stádiumban vagyunk 
ennek a listának az összeállításánál, hogy mennyire lesz rövid a lista és mit fog 
tartalmazni, de a cél az, igen, hogy egy rövid olyan lista legyen, ahol nem oszlik el, 
nem porlik szét, nem porzódik el az energia meg a lehetséges források.  Azt hiszem 
tehát, ebben nincs ellentmondás. 

Kis- és középvállalkozások. Maga a projekt is világosan tükrözi, hogy a kis- és 
középvállalkozások jelentős támogatást kapnak, de kétségkívül ez a kisebbik része a 
315 milliárdnak, mint a nagyobb projektek, infrastrukturális és egyéb projektek. Név 
szerint vagy szám szerint a nagyprojektek durván 240 milliárd euróra vannak belőle, 
míg a kis- és középvállalkozások támogatása 75 milliárd euróra. Azzal egyetértek, 
hogy ez egy kemény dió. Nyilván nehéz a számokat úgy összehasonlítani, tehát ha 
pont egy energiaprojektre gondolunk, energia-infrastrukturális beruházásra, annak a 
tőkeigénye tényleg a sokszorosa, míg egy kis- és középvállalkozáson nagyon kis összeg 
is adott esetben nagyon sokat tud segíteni, a hatékonysága, a foglalkoztatás területén, 
termelőképessége területén. Tehát lehet, hogy számszakilag ezt nem is túl szerencsés 
így összehasonlítani. De kétségkívül, ha az összeg egészét nézem, kevesebb jut. Az 
nyilvánvaló, hogy ez egy csata lesz, és az egész folyamatot ez fogja jellemezni a 
tagállamok között, egy verseny, hogy a kis- és középvállalkozásoknak, a magyar kis- 
és középvállalkozásoknak is tudjunk produkálni, „megszerezni” olyan projekteket és 
beruházásokat, ami őket segíti. Kicsit talán korai még a konkrétumokról beszélni. A 
cél ez egyébként, de hogy ez pontosan hogyan fog majd kinézni; én azt gondolom, 
ahogy a projekt elkezd működni, láthatóvá válnak a mechanizmusok és az 
érzékenységek, akkor tudjuk ezt majd pontosabban megfogalmazni, de a cél világos, 
hogy igenis, a magyar kis- és középvállalkozásoknak szeretnénk ebből szakítani.  

A 3 ezres létszám: ez egy általános európai uniós probléma, nem csak a 
Juncker-terv kapcsán merül föl. Az európai definíciója a kis- és 
középvállalkozásoknak hagyományosan az, hogy „kis és közép”, ez a „közép” ott több, 
más, statisztikailag is más. Ezzel sok-sok más területen is küzdünk, hogy egy német 
középvállalkozás meg egy magyar középvállalkozás fogalmilag kétségkívül más. Nem 
tudunk a fogalmi rendszeren változtatni, ez egy húszéves fogalmi rendszer, nem most 
alakult ki. A probléma az probléma, de ezzel együtt azt gondolom, sok olyan kisebb 
ország van, ahol igenis, a kisvállalkozás az kisvállalkozás, és ez a szempont, tehát 
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magyarul, hogy a nagy országok középvállalkozásai ezt a pénzt kizárólagosan ne 
tudják elvinni, azért ez egy politikai szempont is kell hogy legyen, és valószínűleg lesz 
is, hogy a kis- és középvállalkozásoknak a legtöbb országba kell hogy ebből jusson.  

Nézem még gyorsan a kérdéseket… Energia, igen. Amint említettem volt, az 
energia nagyon felszínesen és nagyon általánosan, és ha tetszik, divatosan minden 
olyan köré, ami a zöldnövekedés, a klímaváltozás környékén van, 
energiahatékonyság, alternatív, megújuló energiákra koncentrálódott első körben. A 
mostani megfogalmazás a rendeletben lényegében minden jellegű energiaipari 
beruházást magába foglal. Ezt kicsit saját eredményünknek is tartjuk, hogy sikerült 
kitágítani az energiaszektort, és azt gondolom, talán pontosan ez a Stratégiai Alap 
nyújt majd segítséget ahhoz, hogy ha egy több országot átfogó projektet értelmesen 
elő tudunk készíteni és be tudunk nyújtani, és végül a források rendelkezésre tudnak 
állni, az az olyan országok tekintetében is egy pluszlendületet adhat, akik eddig 
vonakodtak vagy nem voltak olyan lelkesek, hogy ebben részt vegyenek, vagy nem ezt 
tekintették prioritásnak. Nem akarok nagyon előrefutni és elköteleződni, mert persze 
a mechanizmus most épül, de az én személyes véleményem az, hogy igen, pontosan 
ezeknek a forrásoknak a rendelkezésre állása, az, hogy mégiscsak egy beruházási 
bizottság, amennyire lehet, pártatlan és szakmaiságot tükrözni próbáló dolog, az 
rásegíthet arra, hogy egyes kevésbé érdekelt vagy kevésbé lelkes országokat ebbe az 
irányba besodorjon, és valóban több országot átfogó rendszerek megépülhessenek, 
beruházások megtörténhessenek.  

Végül az operatív programok elfogadásával kapcsolatos kérdésre, megmondom 
őszintén - és tényleg őszintén -, nem tudok ebben a pillanatban válaszolni, mert az 
operatív programok szűken vett részét én most nem követtem annyira; ez egy másik 
terület nálunk a minisztériumban. De azt megígérem, hogy visszatérek erre a 
kérdésre; nem akarok pontatlanságot mondani, úgyhogy a korrekt válasz az, hogy 
erre most nem tudok precíz választ adni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Helyettes államtitkár úr a napirendi ponthoz 

kapcsolódó b) résszel kapcsolatosan elegáns módon nem adott túl nagy tájékoztatást, 
de ezt vélhetően azért tette, mert ahogy nézem, nekünk sincs hozzá túl sok kérdésünk. 
De azért a pontosítás kedvéért kérdezem, hogy a napirendi pont b) részét illetően, 
amely az Európai Bizottságnak a Stabilitási és Növekedési Paktum hatályos szabályai 
által biztosított rugalmasság legjobb kihasználásáról szóló közleménnyel foglalkozna, 
lenne-e szóbeli kiegészítése. (Balogh László: Természetesen.) Parancsoljon, helyettes 
államtitkár úr! Akkor megadom a szót. 

b) Tájékoztató az Európai Bizottságnak a Stabilitási és Növekedési 
Paktum hatályos szabályai által biztosított rugalmasság legjobb 
kihasználásáról szóló közleményéről [COM (2015) 12] 

Balogh László tájékoztatója 

BALOGH LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Én 
ezt egy b) napirendi pontnak gondoltam, ha nem is önállónak; elnézést kérek akkor 
érte. Azt gondoltam, ezt külön tárgyaljuk, de természetesen néhány szót erről is 
szólnék. 

Azt is hozzá kell tegyem, hogy ezzel kapcsolatban azért sok újdonságot nehéz a 
leírtakhoz képest elmondani. Talán a legfontosabb üzenet itt az, és erről talán néhány 
szót érdemes szólni: nagyon merev fiskális és egyéb szabályokat sikerült összeállítani, 
és ez is egy olyan kérdés volt, hogy a válság közepétől ahogy mozgunk a mai napig, 
mindenkit feszített az a kettősség, hogy egyrészt szigorú fiskális magatartást kell 
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tanúsítani, strukturális reformokat kell véghezvinni, igen ám, de közben a 
növekedéssel mi történik. Tehát magának ennek a valamifajta rugalmasságnak a 
keresése szerintem három-négy éve benne van az európai munkában, amelyben, 
lássuk be, az előző Bizottság végül is egyfajta merev magatartást tanúsított, és erre is 
vonatkozik az, hogy az új Bizottság - az új bizottsági elnök vezetésével - úgy érezte, 
hogy ezzel a dologgal érdemben foglalkozni kell. Mert mégiscsak a válság egyik 
tanulsága az, hogy miközben az egyensúlyi elemek rendkívül fontosak, és ezek az 
egyensúlyi elemek nem boríthatók föl, az nem föltétlenül kívánatos, hogy az 
egyensúlyi elemek abszolutizálásával a növekedés lehetősége és a növekedés csírái is 
elpusztuljanak. Tehát ez a fajta dilemma mozgatta talán a résztvevőket, és utána a 
Bizottság ebben mindenképpen szeretett volna valamilyen előrelépést fölmutatni. 

Az előrelépés, azért ezt tegyük hozzá, viszonylagos. Nagyon leegyszerűsítve, ez 
a kommunikáció, ez a közlemény, amelyet kiadtak, lényegében a korábbi 
szabályokhoz képest új elemet nem tartalmaz. Mit tartalmaz viszont? Tartalmazza egy 
olyan rugalmassági gyakorlatnak az írásba foglalását, amire már tulajdonképpen a 
Bizottság alkalmanként hajlandó volt, a gyakorlatban alkalmazta; egy korábbi biztos, 
Olli Rehn, ha jól emlékszem, egy levelében ezt le is írta, tehát írásos nyoma is volt, de 
mégsem volt jogszabály, mégsem volt egy hivatalos állásfoglalás. Most azt a 
gyakorlatot, amelyet az utóbbi két-három évben folytatott a Bizottság a Stabilitási és 
Növekedési Paktum szabályainak alkalmazásában, ezt papírra rögzítették. Ennél 
persze egy kicsit tovább is megy, és pontosan meghatározza azt, hogy a 
beruházásoknál, a strukturális reformoknál, a ciklikus hatásoknál, az úgynevezett 
preventívákban meg korrektívákban hol, mennyit, mit lehet figyelembe venni mint 
korrekciós tényezőt. Tehát az a dolog lényege, hogy ha valamelyik ország 
beruházásokat és történetesen itt az EFSI-projekthez kapcsolódóan tagállami 
hozzájárulásokat is végrehajt, akkor ezt egyéb releváns tényezőként tudja figyelembe 
venni a korrektívákban. A befektetési klauzulát is úgy értelmezi, hogy ha negatív 
növekedés van, és az output gap nagyobb, mint a GDP másfél százaléka, tehát 
mindenféle feltételeket szabnak, és ez a hiányt nem emeli 3 százalék fölé, akkor 
szintén figyelembe lehet venni. Magyarul, ha olyan beruházások történnek, amelyek a 
növekedést előrevetítik, akkor nem kell egy adott évben szigorúan, mereven a 
számszaki szabályokat figyelembe venni. Ugyanígy a strukturális reformoknál is 
megenged ilyen eltéréseket, és a ciklikus hatásoknál is.  

Ami ebből a fontos Magyarország szempontjából - és talán erre érdemes 
kitérni -, hogy magyar szempontból számunkra, miután mi a megelőző ágban 
vagyunk, mióta a túlzotthiány-eljárás megszűnt, hogy úgy mondjam, a most 
lefektetett szabályrendszer vagy normarendszer számunkra túl sok lehetőséget vagy 
pluszlehetőséget nem ad. Más országoknak, úgy tűnik, hogy igen, nekünk nem, 
legalábbis most nem, mert mi most épp nem lefelé szálló gazdasági ágban vagyunk. 
Amikor lefelé szálló vagy negatív gazdasági helyzetben voltunk, akkor adott volna - 
akkor még ezek a szabályok nem léteztek. Most, hogy mi már javuló és egyre növekvő 
helyzetben vagyunk, gyakorlati lehetőséget valójában nem ad. A strukturális 
reformok figyelembevételénél, miután jelenleg a középtávú költségvetési céltól eltérés 
jelentősen meghaladja a fél százalékpontot, itt sem tudunk érvényesíteni, és a ciklikus 
pozíció alapján sincs erre túl sok lehetőségünk.  

Mi ebben a dilemma, a magyar dilemma? És itt az ember mindig egy kicsit 
kétlelkű. Az egyik, hogy Magyarország a merev szabályozás és a merev 
szabályértelmezés szerint nagyon fegyelmezetten tett meg egy sor dolgot, hogy a 
túlzottdeficit-eljárásból kikerüljön, ez sikeres volt. A túlzottdeficit-eljárásból 
kikerülésen túlmenően is megfelel és meg kíván felelni - még mindig szigorú 
szabályértelmezéssel - az Unió elvárásainak, hogy még csak a közelébe se kerüljünk 
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még egyszer a túlzotthiány-eljárásnak. Eközben más országok tekintetében pedig 
egyfajta lazítást érzünk, és amikor versenyzünk, és vannak egyenlők és egyenlőbbek, 
akkor ez önmagában sem jó érzés. Ha hosszú távon nézem és kicsit messziről, azt 
azonban el kell ismerni, annak, hogy egy nehéz gazdasági helyzetben, 
dekonjunkturális helyzetben a szabályok rugalmasabban értelmezhetők, a 
befektetésösztönzés, a növekedés mindenáron való támogatásának, hogy ebből a 
negatív, dekonjunkturális helyzetből minél előbb ki lehessen jönni, ennek van 
racionalitása. Tehát azt gondoljuk, hogy ez alapvetően helyes.  

Nem tudjuk pontosan, hogy ez hogyan fog működni. Még nincsenek igazi 
tapasztalataink. Talán Franciaország esetében egy konkrét eset volt, részben az Ecofin 
ezzel már foglalkozott is. Látszik ez a fajta gondolkodás vagy erre a gondolkodásra 
való hivatkozás, de mindenestre Franciaország esetében már egy permisszívebb 
magatartást eredményezett - és itt talán pontot is tennék. Talán még korai általános 
tapasztalati véleményt mondani arról, hogy ez hogyan fog működni. 

Ennyivel kívántam kiegészíteni. Csodákat ettől sem lehet várni, nincsenek is. A 
gondolkodásban talán, a Bizottság gondolkodásában egy pici elmozdulást mutat, és 
ezt összességében azért pozitívan kell értelmezni és hosszú távon. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen helyettes államtitkár úrnak. Kérdezem a bizottság 

tagjait, van-e a második szakaszhoz kérdés. Józsa képviselő úrnak adom meg a szót. 
Parancsoljon! 

Hozzászólások 

DR. JÓZSA ISTVÁN (MSZP): Köszönöm, elnök úr. Érdekes ez a tudósítás. Ez 
az egész úgy indult, hogy a válság tapasztalatai. Szóval, ha ennyi jön ki egy ilyen 
igazán komoly, megrengető válság tapasztalatából, akkor az azért elég szomorú! Ezzel 
az erővel, ha jön egy hasonló nagy átverés, egy buborék valahonnan a világból - most 
lehet, hogy nem a tengerentúlról, hanem máshonnan, Keletről -, akkor ugyanolyan 
kiszolgáltatott lesz Európa. Nekem tehát hiányérzetem van, hogy ennyi vajúdás után, 
ennyi tanácskozás után csak ez jön ki belőle, hogy Franciaországnak esetleg majd 
valami kis könnyítéseket lehet biztosítani. Tehát ez túlzottan szerény. 

Ilyesmire gondolok, bár lehet, hogy az államtitkár úr tud erre mondani valami 
szakmai pontosítást, hogy szó volt róla, hogy a három nagy minősítőn túl legyen egy 
önálló európai minősítő, hogy ne mindig a tengerentúli vagy angolszász értékelésnek 
legyen teljesen alávetve minden egyes európai ország vagy annak bizonyos 
folyamatai. De hát igazából ez így van, ahogy van, tehát amit kérdezek, az ilyen 
szakmai, mondhatni, alternatív vagy meg-megújuló vélemény, hogy nem kellene-e 
újrakezdeni a válság tanulságainak levonását, most már több tapasztalattal, és egy 
mélyebb, ha úgy tetszik, strukturálisan is átfogóbb szabályozását adni az európai 
pénzügyi együttműködésnek. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. A közlemény valójában az Európai 

Stratégiai Beruházási Alap felé teljesített nemzeti hozzájárulásoknak a költségvetési 
értelmezéséről szól. Helyettes államtitkár úr elmondta, hogy gyakorlati lehetőséget a 
felszálló ágban lévő magyar gazdaság számára nem ad. Ennek tükrében azt kérdezem 
helyettes államtitkár úrtól, tudható-e, hogy Magyarország a nemzeti hozzájárulások 
tekintetében milyen elszánással bír.  

Visszaadom a szót. Parancsoljon! 



 16 

Balogh László válaszai 

BALOGH LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 
Köszönöm szépen. Először Józsa úr kérdésére vagy megjegyzésére válaszolnék. 
Valószínűleg én nem voltam elég precíz: nem ez „a” válságra adott válasz, hanem a 
válságra adott egyik válasz (Dr. Józsa István: Csak egyik „valami”.), és ha a válságra 
adott válaszokat nézzük, kicsit tágabban (Dr. Józsa István: Inkább a következő 
megelőzésére.) - ami ugyan nem is a mai ülés témája, de azért szeretném megemlíteni 
-, azt gondolom, történtek azért olyan intézményi változások, például a bankunió 
létrehozásával, és minden, ami a bankunió környéke, az Európai Felszámolási Alap 
létrehozása, közös felszámolási alap; ezek persze elsődlegesen a pénzügyi válság, a 
bankválság jövőbeli kezelése, megelőzése és kezelése tekintetében nem mondhatóak 
jelentéktelen lépéseknek.  

Itt is persze a puding próbája az evés, és ezzel én egyetértek, de itt egy nagyon 
komoly intézményi változás történt, ami egy igazi, szerintem komoly és érdemi válasz, 
és ma az a konszenzus, hogy ezek a változások valószínűleg a mai helyzetben, 
pontosabban, ha a bankunió és a szanálási alap abban a formájában létezett volna, 
amikor beköszöntött a pénzügyi válság, akkor legalábbis Európát sok minden negatív 
hatástól, azok nagyobbik részétől sokkal jobban meg tudta volna óvni, vagy meg 
lehetett volna előzni egy sor problémát, valószínűleg mindez sokkal nagyobb 
védettséget jelentett volna. Ha ehhez hozzáteszem a Bázel III. szabályozást kifejező 
CRD IV. és CRR rendeletet, tehát a tőkeszabályozási rendeletet, és akkor még néhány, 
ehhez kapcsolódó bankszabályozási területet is, sőt tőkepiaci szabályozásokat is, ezek 
mind olyanok, amelyek szerintem strukturálisan és intézményesen, legalábbis a 
pénzügyi szférában nagyobb védettséget, nagyobb megelőzési képességet és nagyobb 
puffereket jelentenek egy leendő válság esetén. Ezeket én fontosnak tartom. 

A struktúrapolitika oldaláról nyilván az útkeresés folyik, és ez azért egy 
bonyolultabb, szerintem is sokkal bonyolultabb ügy, mert ilyenkor mindig eljutunk 
oda, hogy az intellektuális gondolkodás szintjén meg lehet fogalmazni egy sor 
gondolatot - és a nemzetközi irodalomban erre talán van is példa -, de abban a 
pillanatban eljutunk a szerződéshez, a treatyhez, és ez már egy más fajsúlyú kérdés. 
Az látszik, hogy ebben a pillanatban a tagállamok többsége nincs abban a helyzetben, 
vagy nem ítéli meg úgy, hogy a treatyhez szabad lenne vagy érdemes lenne 
hozzányúlni - túl nagyok a kockázatok ugyanis. Tehát én azt gondolom, hogy 
miközben ilyen gondolkodás műhelyekben, szakmai műhelyekben természetesen 
zajlik a tanulságok levonását követően, ez egy nagyon érzékeny politikai kérdés, 
mondjuk ki, és itt mindenki hihetetlenül óvatos. Mert nagy valószínűséggel ha ehhez 
a szabályrendszerhez tényleg valaki átfogóan hozzá akar nyúlni, akkor előbb-utóbb 
csak-csak a treatynél kötünk ki.  

A másik kérdés… - itt elvesztem egy pillanatra, elnézést. Ha megismételné 
elnök úr a kérdést… 

 
ELNÖK: A nemzeti hozzájárulás. 
 
BALOGH LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Igen, a nemzeti hozzájárulás. Magához a Stratégiai Alaphoz nemzeti hozzájárulás 
mindeddig egyetlen tagállam részéről sem történt. Néhány ország - Németország, 
Franciaország, Spanyolország - bejelentette, hogy a nemzeti platformhoz betesz, 
Németország és Franciaország 8-8 milliárd eurót, 1,5 milliárd euróra emlékszem 
Spanyolország esetében, és Olaszország is még 8 milliárdot a nemzeti platformjába 
behelyez, azért, hogy ez a pénz ott rendelkezésre álljon, amikor a nemzeti projektek 
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nekik is rendelkezésükre fognak állni. Más ország ilyen bejelentést nem tett. Ebben a 
körben az talán megemlíthető, hogy arról van tudomásunk, hogy Lengyelország 
gondolkozik rajta, de ugyanígy nemzeti platform alapon, és ez egyfajta, ha tetszik, a 
nagypolitika szintjén vagy az Európai Bizottság szintjén egyfajta csalódást is jelent, 
hogy magához a Stratégiai Alaphoz egyetlen ország sem tett nemzeti hozzájárulást.  

Magyarországon, én azt gondolom, még nem tartunk itt a gondolkodásban. 
Nyilván sem kizárni, sem megerősíteni nem lehet. A gondolkodás ebben a pillanatban 
tényleg a projektlista összeállításán zajlik, és a gondolkodásunknak egy következő 
lépése, szakasza lesz ez. Itt nyilván azt is érdemes nézni, hogy mely országok mekkora 
összegekkel szállnak be, tehát picit a folyamatot is meg a fölépülését is a rendszernek 
látni kell; ebben a pillanatban - és ez biztos - nem képezi a gondolkodás részét rövid 
távon, egyik hétről a másikra ez a hozzájárulás. De ez nem azt jelenti, félreértések 
elkerülése végett, hogy ezt kizárnánk; ez majd egy későbbi időpontban fog szerintem 
napirendre kerülni. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen Balogh László helyettes államtitkár úrnak és 

kedves kollégáinak a tájékoztatást. 
Előzetesen tájékoztatom képviselőtársaimat, hogy április 17-én, pénteken, 

előreláthatóan 11 órakor az Európai Bizottság munkahelyteremtéssel, növekedéssel, 
beruházásokkal és versenyképességgel foglalkozó alelnöke, Jyrki Katainen úr 
Budapestre látogat. A biztos úr bizottságunkkal is eszmecserét kíván folytatni, a most 
napirendünkön szereplő Európai Stratégiai Beruházási Alapról is szó lesz.  

Még egyszer köszönöm szépen a tájékoztatást. Az 1. napirendi pontunkat ezzel 
lezárom. Egy rövid technikai szünettel, amíg a következő előterjesztőnk elfoglalja a 
helyét, megszakítjuk a bizottsági ülést. 11 órakor folytatjuk.  

 
(Szünet: 10.58 - 11.00) 

 
ELNÖK: Ígéretünk szerint folytatjuk a bizottság ülését. Szeretettel és 

tisztelettel köszöntöm a 2. napirendi pontunk előadóit, Zsigmondné dr. Vitályos 
Eszter államtitkár asszonyt és Dányi Gábor helyettes államtitkár urat a 
Miniszterelnökség részéről. 

Tájékoztató a Partnerségi Megállapodásról, valamint az operatív 
programok aktuális helyzetéről 

A 2. napirendi pontunk a „Tájékoztató a 2014-20 közötti fejlesztési időszakra 
vonatkozó operatív programok aktuális helyzetéről” címet viseli. Bizottságunk 
legutóbb szeptemberben foglalkozott a Partnerségi Megállapodás és az operatív 
programok kérdéskörével. Elmondható, hogy mára az összesen tíz operatív program 
nagy többsége, hét az Európai Bizottságtól is megkapta a zöld jelzést, ezzel sok ezer 
milliárdnyi, 7600 milliárd forint pályázat előtt megnyitva a lehetőséget 2014 és 2020 
között. 

Tisztelt Államtitkár Asszony! Arra kérem, hogy az eddigi eredményekről és a 
még megoldásra váró kérdésekről adjon nekünk egy áttekintést. Megadom a szót, 
parancsoljon! 

Zsigmondné dr. Vitályos Eszter tájékoztatója 

ZSIGMONDNÉ DR. VITÁLYOS ESZTER államtitkár (Miniszterelnökség): 
Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Üdvözlöm nagy tisztelettel a bizottság tagjait. 
Valóban így van, ahogy elnök úr felvázolta a helyzetet: az Európai Bizottság immáron 
hét operatív programot fogadott el a Magyarország által benyújtott programok közül. 
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Az első volt a rászoruló személyeket támogató operatív program, ezt követően, 
február 12-én még öt ágazati és területi operatív programot fogadott el a Bizottság. Az 
emberi erőforrás operatív programnak bizonyos részeit fogadta el a Bizottság most a 
múlt héten. A gazdaságfejlesztési operatív program, az integrált közlekedésfejlesztési 
operatív program, a környezetvédelmi és energiahatékonysági operatív program, a 
terület- és településfejlesztési operatív program és a versenyképes Közép-
Magyarország operatív program az, amelyet már elfogadtak. Benyújtás előtt áll 
jelenleg még a vidékfejlesztési operatív program, illetve a magyar halgazdálkodási 
operatív program. 

Az elfogadott és az elfogadás alatt álló összes programunk több mint 12 ezer 
milliárd forintnyi támogatást jelentenek majd az országnak, és mint tudjuk, ennek a 
keretnek körülbelül a 60 százaléka lesz az, amely gazdaságfejlesztéshez kötődő 
célokat szolgál majd. Nagy munka van most még előttünk, hiszen a kormánynak el 
kell fogadni az operatív programok elfogadását követően azokat az éves fejlesztési 
kereteket, amelyek szabályozni fogják, hogy milyen pályázati felhívásokat fogunk 
kiírni, illetve fognak az egyes szaktárcák kiírni 2015. évben. A tárcák elképzelései 
szerint az idei évben 133 pályázati felhívás fog megjelenni, közel 2900 milliárd forint 
összegben. Ezen éves fejlesztési keretek közül volt olyan, amelyet a kormány már 
tárgyalt, és van olyan, ami már kihirdetés előtt áll: ez a GINOP, tehát a 
gazdaságfejlesztési operatív programnak az éves fejlesztési kerete. Azt gondolom, 
hamarosan megjelenik a Közlönyben ez a kormányhatározat. 

A kormányhatározatok megjelenését követően lehet majd arra számítani, hogy 
elindul a pályázati felhívások készítése. Ezeket a szaktárcák fogják előkészíteni, és a 
Miniszterelnökség, illetve az általam felügyelt államtitkárság fogja minőségbiztosítani 
a felhívásokat. Ezt követően indulhat majd meg a 2015. évi pályázati dömping. 

A pályázati felhívások megjelentetésének van még egy feltétele, amit az 
Európai Unió elvár tőlünk, ez a monitoringbizottságok felállítása. A 
monitoringbizottságok elnökeit miniszterelnök úr már kinevezte, most van 
folyamatban az elnökök által a bizottságok megalakítása. Azt gondolom, ez is a 
következő hetekben meg fog történni, és a pályázati felhívásokat a 
monitoringbizottságok fogják először megtárgyalni, illetve a kiválasztási, értékelési 
szempontrendszereket is a bizottságok hagyják jóvá. 

Ami még hátravan ebben az évben ahhoz, hogy a ’14-20-as uniós programozási 
időszak el tudjon indulni, illetve folytatódni tudjon az a novemberben megkezdett 
folyamat, amikor is megjelentettük a felhívásokat, az az intézményrendszer kijelölési 
auditja. Ezt az EUTAF végzi, az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság. A 
bizottsági útmutató alapján folytatja le ezt a vizsgálatot, és gyakorlatilag az egész 
intézményrendszert átvilágítja, hogy hogyan működnek az egyes ellenőrzési és 
irányítási rendszerek a fejlesztéspolitikában.  

Nagyjából ezek azok a főbb gondolatokat, amelyeket el szerettem volna 
mondani. Illetve az talán még nagyon fontos, hogy a Bizottság részéről már 
megkaptuk az első átutalt előlegeket a ’14-20-as időszakra vonatkozóan: 383 millió 
eurót utalt már át a Bizottság a programozási időszak megkezdésére.  

Ha ezzel kapcsolatban bármilyen kérdése van a bizottságnak, kollégámmal 
együtt állunk rendelkezésükre. Nem tudom, van-e arra szükség, hogy az egyes 
operatív programok részleteibe belemenjünk, hogy miket tartalmaznak, hiszen ezt 
legutóbb szeptemberben ismertettük a bizottsággal. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár asszony. Amennyiben lesz ilyen 

kérdés, akkor természetesen kérjük ezt.  
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Képviselőtársaimat illeti a szót. Kérdezem, ki szándékozik élni vele. A 
szokásjog szerint dr. Józsa István képviselő úrnak adom meg a szót. (Derültség.) 
Parancsoljon! 

Hozzászólások 

DR. JÓZSA ISTVÁN (MSZP): Tudom, hogy pikírt leszek, de visszaemlékszem 
arra a nyilatkozatára Dányi úrnak az előző hét évet illetően, arra a 60 kontra 82 
százalékra. Akkor most igazából hogyan áll ez össze? Mert komoly aggályok vannak a 
tekintetben, hogy noha nagyon kiemelt gazdaságpolitikai cél, hogy a hazai kkv-k 
fejlesztési forráshoz jussanak, de hát ennek azért elég komoly piaci vetülete vagy 
előfeltétele van. Tehát a 60 százalékot is úgy kell érteni, mint a 82-t, hogy benne van a 
piacélénkítés, megrendelésállomány-bővítés, vagy esetleg kidolgoztak valami szűkebb 
értelmezést erre a 60 százalékra? Tehát akkor most pontosan mi ez a 60 százalék 
kontra 82? Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Bana Tibor alelnök úr, parancsoljon! 
 
BANA TIBOR (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm, elnök úr. Tisztelt 

Államtitkár Asszony! Tisztelt Helyettes Államtitkár Úr! Köszönöm szépen a 
tájékoztatást. Egy nagyon konkrét kérdésem lenne. Szóbeli kérdés formájában 
nagyjából egy hónappal ezelőtt feszegettem ezt az ügyet, az M8-as Vas megyei 
szakaszának kérdésére gondolok. Orbán Viktor miniszterelnök úr több alkalommal 
egyértelmű ígéretet tett arra, hogy kétszer két sávval fog ez megépülni, ehhez képest a 
közelmúltban ezzel kapcsolatban mást hallhattunk, bár Tasó államtitkár úr válasza 
megint csak abba az irányba vitte a dolgokat, hogy ő lát esélyt arra, hogy ez így fog 
történni. Kérdezem, ezzel kapcsolatban mik a friss információk, mit lehet tudni erről. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Esetleg még valaki? Firtl képviselő úr, 

parancsoljon! 
 
FIRTL MÁTYÁS (KDNP): Bana alelnök úr inspirált arra, hogy én is föltegyem 

azt a kérdést, hogy egyébként a GYSEV kétvágányúsítására, valahol olvastam ilyen 
közlönyben, hogy különösebben forrás most mintha nem lenne rá. Most ez valós? 
Tehát a GYSEV kétvágányúsítása Győr és Sopron között, vagy sem? Holnap 
miniszterelnök úr Sopronba látogat, úgyhogy a kérdést ott is föltesszük, de itt is 
kíváncsian várom a választ. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Én három témában szeretnék érdeklődni. Az első 

részben elhangzott, hogy az októberi zárással, illetve aztán decemberi, majd később 
talán januári meghosszabbítással ezek a GINOP-os pályázatok mikor kerülnek 
eredményhirdetésre. Erre részben kaptam már választ, és nagyon örülök, mert 
többen érdeklődnek ez iránt a választókerületből is. 

A két kérdés pedig a következő. Az operatív programok tervezésekor és 
népszerűsítésekor az a tájékoztatás hangzott el több helyütt, hogy nem kell az állami 
szférának pályázni, csak igényt kell bejelenteni. Az iránt szeretnék érdeklődni, hogy 
hogyan kell ezt értelmezni a gyakorlatban: tehát mi számít állami szférának, és mit 
takar az igénybejelentés? 

A másik kérdésem pedig azzal kapcsolatos, miszerint miniszterelnök úr több 
alkalommal is arról beszélt, hogy állami pályázatírók szerepvállalása fogja segíteni a 
hatékonyságot. Itt két kérdés merült föl, hogy vélhetően mi történhet a piaci 
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pályázatírókkal, illetve hogy az intézményrendszer felkészült-e arra, hogy az állami 
pályázatírás bonyolítását felvállalja? 

Ezek voltak a kérdéseim. Visszaadom a szót államtitkár asszonynak. 
Parancsoljon! 

Válaszok 

ZSIGMONDNÉ DR. VITÁLYOS ESZTER államtitkár (Miniszterelnökség): 
Köszönöm szépen. A konkrét ügyekre majd helyettes államtitkár úr válaszol; én elnök 
úr kérdéseire szeretnék válaszolni első körben. 

Az új szabályozási környezet gyakorlatilag azt tette lehetővé, illetőleg azt a 
kormány-iránymutatást kaptuk, amikor a szabályozást elkészítettük, az új 272-es 
kormányrendeletet, hogy amit lehet, azt az intézményrendszeren belül tartsuk a 
korábbi, nagyrészt kiszervezett szolgáltatások közül. Ilyen például a pályázatírás is. A 
pályázatírás nem azt jelenti, hogy megszűnnek a magáncégek, amelyek pályázatokat 
írnak; ezeket továbbra is igénybe lehet venni, csak az elszámolhatósági kritérium lesz 
más. Tehát nem biztos, hogy akkora arányban elszámolható lesz egy pályázat során, 
mint ahogy korábban.  

Van egy olyan táblázatunk, amelyet elég sok helyen megjelentettünk már, és a 
különböző fórumokon, ahol megjelenünk, el is szoktuk mondani, hogy a pályázatokra 
rárakódó, úgynevezett pluszköltségek, amelyek elszámolhatóak voltak egy-egy projekt 
kapcsán, azok korábban akár a 42 százalékot is elérhették. Ezt a kormány most levitte 
12,5 százalékra. Ehhez kapcsolódott például a pályázatírásnak, a 
projektmenedzsmentnek is az elszámolhatósága, tehát itt egy nagy változás van. Azt 
gondoljuk, inkább a projektek végrehajtására kell fordítani ezeket az összegeket, mint 
ezeknek az egyéb rárakódó költségeknek az elszámolására.  

Az állami pályázatírás jelen esetben azt jelenti, hogy a kisebb önkormányzatok 
számára a nagyobb önkormányzatok készítik el, konkrétan, mondjuk, a megyei 
önkormányzat készíti el a pályázatot. Ez egyébként a jogszabályunkban kötelező 
feladata is a megyei önkormányzatnak, tehát nincs mérlegelési lehetősége; ha egy 
kisebb önkormányzat hozzá fordul segítségért, meg kell hogy írja majd a pályázatot. 
Azt gondoljuk egyébként, hogy a nagyobb önkormányzatok esetében, tehát mondjuk, 
egy városi önkormányzat, megyei jogú városi önkormányzat és megyei önkormányzat 
esetében ezek a kapacitások rendelkezésre állnak.  

Mi próbáljuk a szabályozási oldalról annyira megkönnyíteni a pályázatírás 
folyamatát is, hogy ne legyen túlságosan bonyolult. Itt kapcsolódik a második 
kérdéséhez a válaszom: a közszféra-kedvezményezettekre vonatkozik, amit elnök úr 
említett. A pályázatok értékelésénél lesz az úgynevezett kiemelt pályázatok értékelése, 
és a közszféra-kedvezményezettekre vonatkozik majd az, hogy nem kell pályázniuk 
gyakorlatilag, hanem igénybejelentés alapján a szakterületért felelős, szakpolitikai 
felelős jelöli ki azt, hogy milyen témában, témakörben lesznek pályázati felhívások. 

 
DÁNYI GÁBOR helyettes államtitkár (Miniszterelnökség): A 60 százalék–82 

százalék kérdéskörében. Azt mondtam a legutóbbi találkozásunkkor, hogy 42 százalék 
volt körülbelül az, amit közvetlen módon a pénzekből vállalkozások nyertek, tehát ők 
a kedvezményezettek. További mintegy 40 százaléka volt a forrásoknak az, amit 
önkormányzatok, állami cégek vagy állami intézmények megnyertek, és utána 
közbeszerzések útján vállalkozásokhoz jutott ez a forrás; így jött ki a 82 százalék.  

A 60 százalék az első kategóriába tartozó 42 százalékkal van párban. Tehát a 
változás az, hogy nem 42 százaléka lesz a forrásoknak az, amit közvetlenül 
megpályázhatnak vállalkozások, hanem ezt 60 százalékra vitte fel a kormány. Ez 
nyilván azt jelenti, hogy infrastrukturális beruházásokról gazdaságfejlesztési célokra 
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mozdulnak el a források, és nyilván ez nem jelenti azt, hogy a maradék 40 
százalékból, amit majd szintén állami és közszereplők fognak megnyerni, illetve civil 
szervezetek, ők tovább közbeszereztetik majd, és szintén ebből a 40 százalékból is 
valamennyi rész - még nem tudjuk - a nap végén majd vállalkozások teljesítményében 
fog megmutatkozni.  

Tehát nagyjából ezt tudom mondani a 60 százalék–82 százalék kérdéskörben. 
Az M8-as tekintetében és a GYSEV tekintetében is az IKOP-ról nemsokára 

megjelenő éves fejlesztési keretben fogunk pontos számokat látni és mondani. Tehát 
amíg a Közlönyben nem jelenik meg, addig én nem előlegeznék meg semmit, de mind 
a két tétel benne van. Nyilván a hozzájuk tartozó támogatási összeg választ ad a sávok 
számára, illetve a gazdasági racionalitásra, hogy akkor most hány sávos utat kell ott 
építeni, és olyan út lesz-e, mint az M6-os, hogy megépítjük, és senki nem jár rajta; 
vagy olyan út lesz, hogy pont akkorát építünk, amekkora a forgalomhoz kell. Ezekben 
most én nem nyilatkoznék. Azt tudom mondani, hogy amint a Közlönyben 
megjelenik, hogy milyen projektek lesznek ebben az évben indítandóak az IKOP 
terhére, akkor abból ez egyértelműen látszani fog. Az éfk-ról, tehát az éves fejlesztési 
keretről annyit elmondhatok, hogy az IKOP tekintetében az első évben 
meghirdetendő forrásmennyiség a jelentős részét le fogja fedni a keretnek. Tehát a 
kormány előre meg tudja határozni azt a közlekedési stratégia alapján, hogy mely 
tételek azok, amelyek uniós forrásból elszámolhatóak. Az uniós forrásból 
elszámolhatók a közlekedési stratégiában szereplő tételek, azok, amelyekre a kormány 
most már megadja a lehetőséget, hogy ezek a projektek indulhatnak és bejöhetnek. Ez 
nem azt jelenti, hogy támogatott a projekt; ez azt jelenti, hogy ezek a projektek 
jogosultak arra, hogy benyújtsák a projektdokumentációt, és attól függően, hogy 
mikorra kerülnek ezek olyan állapotba, hogy az elszámolhatósági kritériumokat meg 
tudják ugrani, akkor lesz belőlük támogatási szerződés. És itt nyilván a tartalom is 
egyébként még változhat. Tehát a jog megvan arra, hogy mondjuk, az M8-asra vagy a 
GYSEV-re ilyen összegben az illetékesek benyújtsák a projektjeiket, de az 
elszámolhatósági szempontokat és nyilván az operatív program tartalmához való 
illeszkedést megvizsgálva ki fog alakulni egy project scope és erre egy 
támogatásmérték, ami majd választ ad a kérdésekre szerintem konkrétan, hogy 
melyik, hány sáv, milyen nyomvonal és hol.  

Volt még talán egy kérdés arra vonatkozóan, hogy nem kell pályázni az állami, 
önkormányzati intézményeknek, és kijelölés történik - de erre már elhangzott a 
válasz. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen államtitkár asszonynak, helyettes államtitkár 

úrnak. (Dr. Józsa István: Elnök úr, csak még egyetlen kérdés!) Ha van ilyen igény, 
akkor az időkeretünkbe még belefér. Van-e ilyen igény? Képviselő úr, tegye meg, 
parancsoljon! 

További észrevételek, reflexiók 

DR. JÓZSA ISTVÁN (MSZP): Külön is megtehetném, de nagyon hasznosnak 
tartom, amit helyettes államtitkár úr mondott, mert végre egy picit valami rend 
látszik a számokban. Akkor mi az a 16 százalék, amit korábban kormányzati 
kommunikációban ilyen negatíve, pejoratíve elmondtak, hogy míg az előző hét évben 
csak 16 százalék volt - lehet, hogy a kkv-knak… De, hogy mondjam… Az uniós pénzek 
felhasználása alapvetően egy pozitív dolog, országépítő hatású. Ezt én nagyon 
korrektnek érzem, hogy kimondta Dányi úr, hogy a 60 százalékkal az előző hét évben 
42 százalék volt pariban, és erre még további 40 százalék rakódott önkormányzati, 
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állami projektek megvalósítása által elnyert pénzek révén. De akkor mi ez a sokat 
szidott 16 százalék? Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Helyettes államtitkár úr, parancsoljon! 
 
DÁNYI GÁBOR helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 16 

százalék a GOP nevű programnak, a gazdaságfejlesztési operatív programnak a 
kerete. Ez az, ami most 2400 milliárd forintra fölment az előző időszakhoz képest. 

A 42 százalék és a 16 százalék közötti összefüggés az, hogy regionális fejlesztési 
operatív programokból, tehát közép-dunántúli programból, nyugat-dunántúli 
programból is mentek vállalkozásoknak pénzek, tehát amikor egészségturisztikáról 
beszéltünk vagy üzletikörnyezet-építésről, akkor oda szintén mentek. Mentek TIOP-
ból, TÁMOP-ból is közvetlenül pénzek vállalkozásoknak, de maga a 
gazdaságfejlesztési program kerete a teljes keret 16 százaléka volt… (Dr. Józsa 
István: És most 60?) Nem, most a teljes keret 7600, és abból 2380 milliárd forint a 
GOP kerete. (Dr. Józsa István: Azaz hány százalék?) Nem tudom most gyorsan, 
fejben kiszámolni. De amikor azt mondjuk, hogy 60 százalék megy 
gazdaságfejlesztésre, akkor az összes olyan forrást beleszámítjuk, ahol vállalkozás lesz 
a nap végén a kedvezményezett. (Dr. Józsa István: Ez így korrekt.) Ezért mondtam, 
hogy 42–60. A TOP-ban, a területi operatív programban szintén lesznek vállalkozási 
források; szintén lesznek vállalkozási források a VEKOP-ban, a közép-magyarországi 
programban; lesznek a KEOP-ban, tehát az energetikai programban is lesznek 
vállalkozási pályázatok. Tehát amikor azt mondjuk, hogy a vállalkozások számára 
elérhető forrás micsoda, akkor tudjuk azt mondani, hogy az 60 százalék. 

Nem tudom, ez így… - számomra világos (Derültség.), de ha kell, akkor írásban 
le tudjuk vezetni, be tudjuk mutatni, hogy mi hány százalék. Most így fejben nem 
számoltam ki, hogy a teljes összegnek ez hány százaléka. 

 
DR. JÓZSA ISTVÁN (MSZP): Jó, akkor majd eljuttatom írásban a kérdéseimet. 
 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Képviselő úr, ha megengedi, azt az ígéretet tette, 

hogy egyetlenegyszer kér majd még szót a pontosítás kedvéért. De az egészen 
bizonyos, hogy ez nagyságrendben a duplája; ha én jól emlékszem, a kommunikáció is 
a duplájáról szól, tehát hogy a gazdaságfejlesztésre fordítható, elnyerhető 2014-20-as 
források pontosan a kétszeresét fogják kitenni annak, ami itt az előző fejlesztési 
ciklusban elérhető volt. Most tehát megköszönöm államtitkár asszonynak és helyettes 
államtitkár úrnak a tájékoztatást. 

Tájékoztatom továbbá a képviselőtársaimat, hogy a bizottságunk szándéka, 
hogy napirendjén tartja ezt a kérdést, és az operatív programokért felelős egyes tárcák 
képviselőit is meg fogjuk hívni a jövőben bizottsági ülésünkre. 

Tájékoztatom továbbá képviselőtársaimat, hogy bizottságunk soron következő 
ülése várhatóan március 30-án, hétfőn 10.30 perckor, ugyanebben a teremben kerül 
sorra. Tervezett napirendi pontjaink: Magyarország európai uniós tagságával 
összefüggő kérdésekről és az európai integráció helyzetéről szóló beszámolók - 2011., 
2012. és 2013. évi - tárgyalása; valamint tájékoztató az Európai Bizottság 2015. évi 
éves munkaprogramjáról. Az első napirendnél a Miniszterelnökség képviselője lesz az 
előterjesztő, az utóbbi pedig dr. Szűcs Tamás, az Európai Bizottság Magyarországi 
Képviseletének vezetője. 
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Az ülés berekesztése 

Mindenkinek köszönöm a mai munkát. További szép napot kívánok! A 
bizottsági ülést bezárom. 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 23 perc)  
  

Tessely Zoltán 
a bizottság alelnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Prin Andrea 


