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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 07 perc)

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása

DR. HÖRCSIK RICHÁRD (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK:
Hölgyeim és Uraim! Tisztelettel és szeretettel köszöntöm képviselőtársaimat, köszöntöm
meghívott vendégeinket, a sajtó igen tisztelt képviselőit, és köszöntöm a napirendi pont
előadóját külön tisztelettel, Roman Kowalskit, Lengyelország budapesti nagykövetét.

Tisztelt Bizottság! A mai napra három napirendi pontot terveztünk. Az első teendőnk -
a napirendi pontok megállapítása előtt - az ülés határozatképességének megállapítása. Eseti
megbízásokat szeretnék bejelenteni: Gyopáros Alpár képviselő úr képviseli Ivanics Ferenc
képviselő urat, Ékes József Szalay Pétert, Lipők Sándor Nógrádi Zoltánt és Hörcsik Richárd
Firtl Mártyás képviselő urat (Dr. Mengyi Roland megérkezik az ülésre.), és még egy, Mengyi
Roland képviselő úr képviseli Bebes Istvánt.

Megállapítom az eseti képviseleti megbízások bejelentése után, hogy ülésünk
határozatképes.

A második teendőnk a napirendi pontok megállapítása. Képviselőtársaim a törvényi
előírásnak megfelelően megkapták a mai napirendi pontok ajánlását. Három napirendi pontot
tervezünk, elsőként tehát a nagykövet úr meghallgatását, második - tíz órától terveztük -
Martonyi János külügyminiszter úr a Házszabály 68. § (4) bekezdése alapján történő
meghallgatását, és végül a harmadik napirendi pont a Magyar Köztársaság 2010. évi
költségvetésének végrehajtásáról szóló törvényjavaslat és az Állami Számvevőszék jelentése a
Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetése végrehajtásának ellenőrzéséről, itt az általános
vitára bocsátásról kell szavaznunk.

Tisztelettel kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, kiegészítése a napirendi
pontokkal kapcsolatban. (Senki sem jelentkezik.) Nincs.

Akkor szavazásra teszem fel a kérdést: Ki az, aki egyetért a napirendi pontok
megtárgyalásával? Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Láthatóan egyhangú, megállapítom a
jegyzőkönyv számára.

Roman Kowalski, Lengyelország budapesti nagykövetének tájékoztatója a
lengyel EU-elnökség programjáról és prioritásairól

Elnöki bevezető

Tisztelt Bizottság! 1. napirendi pontunk Roman Kowalski, Lengyelország budapesti
nagykövetének tájékoztatója a lengyel EU-elnökség programjáról és prioritásairól. Még
egyszer külön tisztelettel köszöntöm Roman Kowalski nagykövet urat és tanácsosát, Agata
Zajega asszonyt.

Tisztelt Bizottság! Mára már hagyománnyá vált az Országgyűlés legfontosabb
bizottságában, az Európai ügyek bizottságában, hogy időről időre meghívjuk az Európai Unió
Tanácsának elnökségét ellátó tagállamok budapesti nagykövetét, hogy személyesen
tájékoztassa bizottságunk tagjait az adott elnökség programjáról, célkitűzéseiről. Mint
közismert, a magyar elnökséget 2011. július 1-jétől követő lengyel elnökség egyúttal a
lengyel-dán-ciprusi trió kezdetét is jelenti.

Tisztelt Nagykövet Úr! Ünnepélyes pillanatokban adta át Magyarország
miniszterelnöke a lengyel miniszterelnöknek a stafétát, ahogy szokott lenni, egy
kiegészítéssel, egy 10 literes kis hordóban Tokaji Száraz Szamorodnit adva, ezzel is jelezvén,
hogy ennek az elnökségnek az átadása nemcsak egy szokványos dolog, hanem ennek
szimbolikus jelentősége van, utalva a közös lengyel-magyar történelemre, és jelzése annak a
közös együttműködésnek, amelyet Varsó és Budapest különösen az elmúlt évek során folytat
a közös közép-európai tengely kialakításáért. Hiszen ez az esztendő nemcsak Magyarország
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és nemcsak Lengyelország éve, hanem Közép-Európa éve is, bizonyítván azt, hogy mi a 6-7
éves uniós tagságunk után felnőttünk ahhoz, hogy az Európai Unió Tanácsát éppúgy
elvezessük, mint aki már 10-15 vagy 20 éve tagja az Európai Uniónak. Tehát ez bizonyíték
Magyarországon és Lengyelországon a két elnökségen keresztül arra, hogy igenis Közép-
Európa méltó tagja lett a többi tagállammal együtt az Európai Uniónak.

Tisztelt Nagykövet Úr! Kérem, röviden számoljon be eddigi tapasztalatairól, a lengyel
uniós elnökség prioritásairól és mindarról, amiről szólni akar. Öné a szó.

Roman Kowalski tájékoztatója

ROMAN KOWALSKI, Lengyelország budapesti nagykövete: Köszönöm szépen,
elnök úr. Magyarul fogok beszélni, úgyhogy ha valami nem lesz érthető, tessék kérdezni.
Nagyon örülök, hogy egy ilyen nehéz időben is megtalálták ezt a pár percet arra, hogy a
lengyel elnökségről beszéljünk a mai napon, mert úgy néz ki, hogy van mit csinálni
Magyarországon. Drukkolunk, de nagyon örülünk, hogy a lengyel elnökségről is tudunk pár
percet beszélni.

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselő Asszonyok és Urak! Hölgyeim és Uraim!
Köszönöm a lehetőséget, hogy bemutathatom önöknek a lengyel EU-elnökség prioritásait és
programját. Mielőtt még erre rátérnénk, kérem, engedjék meg, hogy kifejezzem köszönetemet
a magyar elnökségi időszak alatti tökéletes és nagyon intenzív lengyel-magyar
együttműködésért, amely az összes lehetséges témakörben és minden szinten - a miniszteritől
kezdve a szakértői szintig - érvényesült. Köszönjük azt a nyitottságot és készséges
hozzáállást, amellyel megosztották velünk a tapasztalataikat, és lehetővé tették, hogy például
a lengyel megfigyelők rendszeres delegációi minden formális és informális találkozón részt
vegyenek - ez nagyban hozzájárul az elnökségi felkészülésünkhöz.

Most pedig, ha megengedik, ismertetném Lengyelországnak az EU Tanácsában
betöltött elnöksége prioritásait, bár tisztában vagyok azzal, hogy az elnökségi időszakunk
harmadik hónapjában e témát illetően már nem sok újdonsággal szolgálhatok.

Elnökségünk alapvető prioritási területei a következők: az európai integráció mint a
növekedés forrása az első prioritásunk, a következő a biztonságos Európa, és a harmadik
témakör a nyitottság hasznát élvező Európa.

Az első prioritási terület, az európai integráció mint a növekedés forrása a
következőkre koncentrál. Tekintettel arra, hogy 2011 második félévében az uniós
gazdaságban - ahogy világszinten is - sajnos nem értük el azokat a célokat, amelyekre még
pár hónappal előbb gondoltunk, és biztos, hogy tovább fognak növekedni a tagországok közti
különbségek is, vagyis míg egyes országok GDP-növekedést könyvelhetnek el, máshol
recesszióval küzdenek, a lengyel soros elnökség a gazdasági növekedés erősítésén fog
dolgozni. Ezt a feladatát a belső piac erősítésével kívánja elérni, valamint azzal, hogy az uniós
költségvetést a versenyképes Európa építésére fordítja. Az Európai Bizottság javaslatán
alapuló, többéves pénzügyi keretről szóló vita éppen a lengyel elnökség alatt kezdődött meg.
Elnökségünk arra törekszik, hogy a lehető legkedvezőbb ajánlatot dolgozza ki az egész EU
számára. A lengyel elnökség szerint az európai szintű tartós gazdasági növekedés
biztosításának egyik eszköze éppen az új, többéves költségvetése kell hogy legyen, a kohéziós
politikának pedig, amely az Európa 2020 stratégia megvalósításának alapvető eszköze,
továbbra is a legfőbb uniós szakpolitikának kell maradnia, hiszen a kohéziós politika
egyértelműen és érezhetően az összes tagállam hasznára válik.

Az európai kiadások a belső piac alapjait erősítik. Fontos is a közös agrárpolitika és
annak reformja, hiszen ez biztosítja az európai mezőgazdaság korszerűsítését és nagyobb
versenyképességét. Az új uniós költségvetés meghatározásával valójában arról döntünk, hogy
milyen lesz az Unió a következő évtizedben. A lengyel elnökség azt szeretné, ha az új
pénzügyi keretek megerősítenék azt a szemléletet, hogy az Unión belüli együttműködés
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növelése is a megfelelő válasz a gazdasági válságra és azokra a kihívásokra, amelyekkel az
európai társadalmaknak szembe kell nézniük a következő években.

Az elnökség prioritásként kezeli a belső piac mélyítését és építését annak érdekében,
hogy megvalósulásával teljes mértékben ki lehessen használni a benne rejlő növekedési
potenciált. Az átlátható elvek hiánya az egységes piac működésében még mindig komolyan
korlátozza a vállalkozókat tevékenységük bővítésében, az állampolgárokat pedig abban, hogy
hozzáférjenek az európai piac teljes kínálatához. A lengyel elnökség ezért örömmel fogadja az
Európai Bizottság kezdeményezését, az úgynevezett Single Market Actot, amely a belső piac
átalakításának irányába mutat számos fontos területen. A lengyel elnökség javítani szeretne a
kis- és középvállalatok helyzetén, hiszen ezek a cégek kulcsszerepet játszanak Európa
gazdasági fejlődésében, tudva, hogy ők állítják elő a GDP 60 százalékát, és a munkahelyek
közel 70 százalékát is ők generálják. Ezen belül elnökségünk főként a tőkéhez jutásukat
szeretné segíteni. Az elnökség arra is törekszik majd, hogy lezárja az egységes európai
szabadalmi rendszer kidolgozását, amely olcsóbbá és könnyebben hozzáférhetővé fogja tenni
a szabadalmi oltalmat az európai vállalkozások számára. Nagy hangsúlyt fektetünk arra is,
hogy az európai piacot még nyitottabbá tegyük a külső partnerekkel való kereskedelemre.
Kulcsfontosságú, hogy a harmadik országok feloldják azokat a nem vámjellegű korlátokat,
amelyek akadályozzák az uniós termékek és szolgáltatások piacra jutását ezekben az
országokban.

Európa egyik jelentős erőforrása, amely hatást fejthet ki a gazdasági növekedésre és a
társadalmi jólétre, egyúttal Európa fenntartható fejlődésének forrása lehet, Európa szellemi
tőkéje. Az elnökség kiemelt figyelmet fordít az uniós szakpolitikák és a kezdeményezések
közti összhang és szinergia növelésére annak érdekében, hogy maximálisan ki tudjuk
használni Európa szellemi tőkéjét. E cél kontextusában prioritásként kezeljük az egyetemek
modernizálását és a hallgatói mobilitás ösztönzését, valamint a felsőoktatás és az üzleti szféra
egymáshoz közelítését. Előrelépést szeretnénk elérni az Innovatív Unió-program bevezetése
terén, és támogatjuk a fenntartható és egységes Európai Kutatási Térség létrehozását,
amelynek lényegét tekintve olyan európai közösségként kell működnie, ahol az összes
tagország szellemi tőkéjének mozgósításával együtt küzdhetünk meg a globális kihívásokkal.

Most röviden, ha megengedik, a második prioritási területtel kapcsolatban, amely a
biztonságos Európa, élelmiszer, energia és védelem nevet viseli. Itt szeretném megjegyezni,
hogy a gazdasági növekedés biztosításának elengedhetetlen feltétele a stabilitás és a biztonság
garantálása az európai állampolgárok számára. A biztonságos Európa a biztonság
megerősítését jelenti különböző területen, így az állami kiadások stabilitásának és az ezzel
kapcsolatos biztonságnak a megteremtését, a biztonság- és védelempolitika megerősítését,
valamint az európai határok stabilitását, emellett a belső és élelmiszerbiztonságot.

Először is, Európának meg kell szilárdítani a makroökonómiai biztonságát gazdasági
és pénzügyi téren. Az Unió gazdasági kormányzásának megerősítése a lengyel elnökség
legfontosabb gazdasági, pénzügyi prioritása, hiszen a gazdaságpolitikai koordináció terén
szükség van a jogi háttér maradéktalan megteremtésére. Az elnökség ezért támogatni fogja
azokat az intézkedéseket és javaslatokat, amelyek a pénzpiacok szabályozásának és
felügyeletének javítását, illetve a válságkezelés elveinek kidolgozását szolgálják.

A külső energiapolitika alapvető jelentőségű az Európai Unió jövője szempontjából.
Az Unió jelentős mértékben erősítheti pozícióit a vezető energetikai nyersanyagtermelőkkel,
fogyasztókkal és tranzitországokkal szemben, amennyiben lépéseket tesz annak érdekében,
hogy hatékonyabban lépjen fel a nemzetközi energetikai színtéren. Rendkívül fontos feladat
lesz a biztonságos Európa erősítéséhez vezető úton az Európai Unió külső energiapolitikája
alapjainak kialakítása. Lengyelország úgy véli, hogy ki kell dolgozni azokat a megoldásokat,
amelyek megerősítik ezt a politikát.
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Az uniós állampolgárok számára az élelmiszerbiztonság is elemi jelentőséggel bír,
ezzel együtt Európának a fenntarthatóság követelményét figyelembe véve növelnie kell
termelési kapacitását. Európa biztonságosabbá tételének újabb módja a közös agrárpolitika
reformja az uniós források hatékony kihasználása révén. Elnökségünk alatt a KAP vitája
döntő fázisba ért, és 2012-ben zárulhat le. A reform után a KAP-nak meg kell őriznie a
piacorientáltságát, emellett szem előtt kell tartania a közérdeket, ezen belül az
élelmiszerbiztonságot, valamint a mezőgazdaság és a vidék multifunkcionális fejlődését is.

A biztonságos Európa a határok biztonságát is jelenti. Elnökségünk alatt törekedni
fogunk arra, hogy végére érjünk a Frontexről szóló rendelet módosítása előkészítő
munkáinak. Szeretnénk elérni, hogy az ügynökség hatékonyabban támogassa a tagállamokat
az olyan válsághelyzetben, mint amilyeneket az észak-afrikai és közel-keleti események
következményeiként tapasztalhattunk. Az EU Tanácsában betöltött lengyel elnökség fontos
elemeként fogalmazódik meg az Európai Unió katonai és polgári szolgálatainak megerősítése
is.

És most a harmadik prioritásunk: a nyitottság hasznát élvező Európa. E prioritás
kapcsán hangsúlyozni kell, hogy az Európai Unió társadalmainak jóléte függ az Unió
harmadik országokkal ápolt kapcsolataitól és az Unión kívüli országok helyzetétől is.
Lengyelország az elnöksége alatt olyan külpolitikát és biztonságpolitikát fog támogatni,
amely megerősíti az EU pozícióját a nemzetközi színtéren. Az Unió világban betöltött szerepe
nagyban függ regionális pozíciójától, az EU mindeddig kihasználatlanul hagyta ezt a
potenciált, amely a déli és a keleti szomszédainkkal való együttműködésben rejlik. A
jószomszédi kapcsolatok gazdaságilag is megerősíthetik Európát, hiszen viszonylag alacsony
áron nagy haszon érhető el.

A lengyel elnökség feladata annak biztosítása is, hogy Európa ne tévessze szem elől
keleti szomszédait. Elnökségünk el szeretné érni, hogy a Keleti Partnerség keretein belül
egyre több társulási megállapodás és szabadkereskedelmi övezet jöjjön létre. A lengyel
elnökség törekvései között szerepel az is, hogy előrelépést érjen el a vízumliberalizációról
folytatott tárgyalásokon. A Keleti Partnerség további erősítésére ösztönzőleg hat majd a
partnerországok állam- és kormányfőinek részvételével rendezendő csúcstalálkozó, amely
kijelöli az EU és a keleti szomszédai további együttműködésének céljait.

A jövőbeni munka megtervezésére az elnökség által szervezett számos miniszteri
szintű találkozó nyújt lehetőséget. Itt csak jelezném, hogy Belorusszia esetében az Unió célja
az ország biztatása a Nyugattal való együttműködésre, de csak azzal a feltétellel, hogy
tiszteletben tartja a demokrácia alapelveit és az emberi jogokat.

A legutóbbi tunéziai, egyiptomi és líbiai történések, valamint a déli szomszédság más
országaiban lezajlott események fényében a lengyel elnökség olyan partnerségen nyugvó
együttműködés megteremtésén fáradozik majd, amely támogatja a demokratikus átalakulást, a
modern államszervezet kiépítését, valamint az igazságszolgáltatási ágazat és a korrupció
elleni küzdelem megszilárdítását.

A bővítés az EU politikájának stratégiai jelentőségű eleme, amely egyaránt érdeke az
Uniónak és a tagságra pályázó országoknak. Elnökségi ideje alatt Lengyelország előrelépést
szeretne a bővítés elvének megvalósításában is. Ezért lesz a lengyel soros elnökség kiemelt
célja a csatlakozási szerződés aláírása Horvátországgal. Ezenkívül megragadunk minden
alkalmat, hogy kedvező eredményt érjünk el Törökország csatlakozási tárgyalásainak
folytatásában. Gondoskodunk róla, hogy jelentős előrelépés történjen Izland csatlakozásának
ügyében is, és támogatjuk a nyugat-balkáni államok európai aspirációit.

Bízunk abban is, hogy elnökségünk alatt sikerül megalkotni az Európai Unió és
Oroszország együttműködésének új kereteit. A Tanács támogatni fogja azokat a lépéseket,
amelyek egy olyan új megállapodás aláírásához segítenek hozzá Oroszországgal, amely
lefekteti partnerségünk gyakorlati és formális jogi szabályait.
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A kereskedelempolitika területén elsődleges feladatunk a 2011 decemberében
megrendezésre kerülő VIII. WTO miniszteri konferencia napirendjének kialakítása és az arra
való törekvés, hogy az EU olyan egészségcsomagot és következtetéseket dolgozzon ki,
amelyek lezárják a WTO-n belüli tárgyalások jelenlegi fázisát. Emellett az is fontos, hogy az
Unió egységes és határozott hangon szólaljon meg az olyan nemzetközi fórumokon, mint az
ENSZ, a G20 vagy az IMF, valamint a XVII. ENSZ éghajlat-változási keretegyezmény
konferencián Durbanben.

Elnök Úr! Ha megengedi, ennyit röviden a prioritásokról, most nagyon röviden
szeretném ismertetni az elnökségi programunk néhány pontját, melyek eddig már
megvalósultak.

Ami szerintünk a legfontosabb a mai napig, hogy a 2012-es uniós költségvetés-
tervezettel kapcsolatos tanácsi álláspont hosszas tárgyalása után a lengyel elnökségnek
sikerült megszereznie a Tanács minősített többségi támogatását. A kidolgozott megállapodás,
amely a 2011. évihez képest 2 százalékkal nagyobb költségvetéssel számol, egy
kompromisszumot jelent a szigorú költségvetési politika fenntartása és az EU
növekedésösztönző politikájának megvalósításához szükséges intézkedések biztosítása között.
(Ughy Attila megérkezik az ülésre.) Ezek lényegesek a gazdasági fellendülés szempontjából,
és ezekben Lengyelország is nagyon érdekelt.

Az Európai Unió Tanácsának álláspontja lesz az alapja az Európai Parlamenttel
folytatott további tárgyalásoknak, hiszen az EU költségvetését a két intézménynek közösen
kell elfogadnia. Már megszoktuk, hogy nem olyan ismert ügyekkel foglalkozunk mindig az
elnökségek alatt: a nemzetközi bálnavadászati bizottság fennállása óta először sikerült olyan,
az EU-val közös álláspontot kialakítani és képviselni a bizottság működési hatékonyságának
növelését illetően, amit a többi tagja is elfogadott.

Július 14-én Brüsszelben aláírták az Unió és Grúzia közti, a mezőgazdasági termékek
és élelmiszerek földrajzi árujelzőinek oltalmáról szóló megállapodást. Az EU-t a lengyel
elnökség és az Európai Bizottság képviselte. Ez az első ilyen típusú szerződés, amely az EU
és egy európai szomszédságpolitika alá tartozó ország között létrejött. Célja, hogy biztosítsa
az Európai Unióba importált termékek uniós előírásoknak való megfelelését, illetve
hozzájáruljon az EU és a Grúzia közötti kereskedelem élénkítéséhez. Július 18-án a lengyel
elnökség arról tájékoztatott, hogy intenzív tárgyalások eredményeként sikerült elérni a
tagállamok egyhangú támogatását ahhoz, hogy az EU-elnökség tárgyalási mandátumot
szerezzen az EU és Azerbajdzsán, illetve Türkmenisztán közti gázszerződés tárgyalásához. Ez
az első közös tárgyalási mandátum a fent említett országokkal folytatott gáztárgyalásokra.
Előzetes tervek szerint a tárgyalások már idén szeptemberben megkezdődhetnek Varsóban.

Az EU igazságügyi miniszterei július 18-19-ei informális sopoti találkozója után
Viviane Reding igazságügyi EU-biztos elmondta, hogy ősszel az Európai Bizottság elé kerül
az úgynevezett opcionális európai szerződési jog, amely alapján az interneten keresztül
történő vásárlások esetében szabadon választható lesz az európai jog a hazai helyett. A
kihirdetett döntés áttörést jelenthet az online kereskedelem európai szabályozásában.

Szeptember 2-3. között Sopotban került sor az EU külügyminisztereinek informális
találkozójára, a Gymnich-találkozóra, ahol Lengyelország sikerrel érvényesítette minden,
prioritást élvező elnökségi célját. A Gymnich margóján öt tagállam levelet írt alá a közös
biztonság- és védelempolitikával kapcsolatban, és Ashton külügyi főképviselő kijelentette,
hogy előzetesen támogatja, hogy egyezmény rendelkezzen az európai demokrácia alap
létrehozásáról.

A lengyel elnökség a magyarhoz hasonlóan gördülékenyen és problémamentes halad
előre, úgy néz ki, annak ellenére is, hogy más körülmények is közrejátszanak az elnökségi
időszak alatt, hiszen októberben - nem egészen egy hónap múlva - parlamenti választások
lesznek Lengyelországban. Meggyőződésem, hogy sikerült megvalósítani minden célt, amely



- 10 -

előttünk állt, és hangsúlyozni szeretném, hogy ez biztos sokban annak is az eredménye, hogy
nagyon sikeres volt a magyar elnökség, és nagyon jól előkészítette a lengyel elnökségnek az
alapját.

Köszönöm szépen.

Kérdések, vélemények

ELNÖK: Köszönjük szépen a nagykövet úrnak a beszámolóját. A bizottságunk előtt
már korábban ismertté váltak a lengyel prioritások. Nagyon fontos, hogy a magyar és a
lengyel elnökség között bizonyos mértékig átjárhatóság volt, vagyis bizonyos ügyek
átkerültek a lengyel elnökség idejére. Ez egyébként természetes dolog, hogy egy adott ország
elnökségi prioritásainak összeállítását a trojka működése is befolyásolja, másrészt pedig az
örökölt témák is, amelyek átfolynak egy újabb elnökségre, és természetesen vannak olyan
közös pontjaink, amelyek nemcsak a pozíciónkból, hanem gazdasági érdekekből is fakadnak,
ilyen például az energia biztonsága, ami rendkívül fontos Magyarország számára is. (Tessely
Zoltán megérkezik.)

Köszönjük szépen, és gratulálok ahhoz, amiről a nagykövet úr beszámolt, hogy az
eddig eltelt időben milyen munkát végzett a lengyel elnökség. Hála Istennek, mi már
páholyból nézzük, és drukkolunk, őszinte szívvel, hogy valóban sikeres legyen.
Természetesen van egy olyan tényező Lengyelországban - a választások -, amely
befolyásolhatja az elnökség sikerét, bár én úgy hiszem, hogy a választás kimenetele semmivel
sem fogja befolyásolni, de mindig van egy bizonytalansági tényező. A végén pedig, amiről
úgy szoktunk beszélni, hogy a Kinder tojás, a meglepetés, reméljük, hogy nem lesznek olyan
külpolitikai megrázkódtatások, amelyek megrázzák akár Lengyelországot, akár az Európai
Uniót. De egy dolog biztos, hogy a válság folytatódik, és ugyanazt az erőfeszítést látjuk
Lengyelország részéről, mint amit a magyar elnökség tett annak érdekében, hogy nemcsak a
két ország, hanem Európa minél hamarabb kilábaljon abból a válságból, amelyben egyelőre
benne van.

Tisztelt Bizottság! A kérdések lehetősége egy fél óra keretében áll rendelkezésre.
Kérem a képviselőtársaimat, hogy akinek kérdése van, az tegye fel. A szokásunk az, hogy
összegyűjtjük a kérdéseket, és utána a nagykövet úrnak visszaadom a szót, hogy válaszoljon a
kérdésekre. (Mile Lajos jelentkezik.) Mile Lajos alelnök úr, tessék parancsolni!

MILE LAJOS (LMP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt
Nagykövet Úr! Nagyon szépen köszönjük a beszámolót, és már előre is nagyon sok sikert
kívánunk a lengyel soros elnökséghez. Valóban, ahogy az elnök úr is említette, örvendetes,
hogy nagyon sok átfedés van a prioritások között, és kis túlzással azt is lehet mondani, hogy a
lengyel elnökség, ha úgy tetszik, szervesen folytatja azokat a főbb tevékenységeket, irányokat,
amelyek a magyar elnökség alatt is meghatározóak voltak, ez mindenféleképpen egy
örvendetes dolog.

Természetesen megerősítem azt, amit az elnök úr mondott, hogy nagyon szoros és -
úgy gondolom - eredményes volt az együttműködés, és a továbbiakban is, akár parlamenti
szinten is állunk rendelkezésre az együttműködés tekintetében, hiszen némi tapasztalatot
esetlegesen át tudunk adni a továbbiakban is.

Az első kérdésem egy átfogó jellegű kérdés, az első prioritást érinti. Ön az integráció
gazdaságélénkítő, gazdaságnövelő hatásairól beszélt. Alapvetően két nagy mozgást lehet
most, főleg a megújuló válság közepette érzékelni. Egyrészt valóban, ahogy ön is említette, az
integráció erősítése lehet az egyik elképzelés szerint a bajból való kijutásnak, a válság
kezelésének a záloga, és akár a gazdasági növekedés erősítésének is a lehetősége. Ezzel
szemben vagy ezzel párhuzamosan egy másik nézet is kezd kialakulni - és erre is utalnak jelek
-, mégpedig az, hogy önálló nemzetállami megoldások erősödnek föl. Ezzel kapcsolatban
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vagy ennek következményeként láthatjuk, hogy akár a bilaterális kapcsolatok is hangsúlyt
kapnak az integráció mellett, gondoljunk csak a német-francia együttműködésre, ez főleg a
domináns államok esetében jellemző, és természetesen felértékelődhetnek az úgynevezett
regionális kapcsolatok is.

Az első kérdésem az integráció erősítésére vonatkozik. Itt is két elképzelés van: az
egyik a mélyítés, a másik a bővítés irányába hat. Az egyiket főleg a franciák hangsúlyozzák,
míg a bővítésnek mi is, és úgy gondolom, önök is nagy barátai. Tehát ez a fajta
integrációerősítés melyik irányt preferálja: a mélyítést vagy a bővítést? A másik pedig, hogy
egy, az integráció ilyen természetű felfogásától kicsit eltérő véleménnyel kapcsolatban, ebben
a kontextusban hogyan látja a visegrádiak lehetőségeit? Tudjuk jól, hogy a blokkosodást nem
nagyon kedveli az Európai Unió, de azt gondolom, hogy itt egymásra utaltságról és gazdasági
kényszerekről is szó van.

A második egy kisebb volumenű kérdés. Említette az egyetemek modernizálását
Lengyelországban. Mi is küszködünk a felsőoktatással, és azt szeretném kérdezni, hogy lehet-
e már tudni, hogy milyen irányokban történik ez a modernizálás, milyen modellt képzelnek
önök el a felsőoktatásban, hátha tudunk önöktől tanulni esetleg valamit, mert elég sokat
bajlódunk a felsőoktatási rendszerünk átalakításával.

Egyelőre ennyit szerettem volna kérdezni.
Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen, alelnök úr. Kérdezem a képviselőtársaimat, kinek van
kérdése. (Ékes József jelentkezik.) Ékes képviselő urat illeti a szó.

ÉKES JÓZSEF (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Nagykövet Úr! Először
is szeretnék gratulálni Lengyelország elnökségének az eddigi eredményeihez. Amit ön is
hangsúlyozott, én szívből és külön örülök annak, hogy a következő időszak költségvetésében
a KAP kérdése, az agrártámogatási rendszerek kérdésköre is hangsúlyosan és ráadásul a
lengyel elnökség alatt erősödik fel. Ez fontos azért is, hiszen az agrárterületen Magyarország
is, Lengyelország is hosszú évszázadokon keresztül közös utat próbált bejárni és járt be.
Bízom benne, hogy a következő időszak költségvetésében az agrártámogatási rendszerek, az
élelmiszerbiztonság kérdése, annak a tisztasága a lengyel elnökség ideje alatt tényleg sokkal
eredményesebbé fog tudni válni, mintha adott esetben más ország hajtaná végre ezeket a
költségvetési tárgyalásokat.

Ami engem kissé aggaszt, hisz az elmúlt időszakban több alkalommal volt precedens
arra, hogy Lengyelország és Németország között az energia területén bizonyos feszültségek
voltak, és azt hiszem, a fukushimai atomerőmű balesete és a németországi atomerőművek
bezárásának a kérdéskörében tényleg valóban újra kell gondolni az Európai Uniónak a
következő időszak energiastratégiáját. Itt felmerült a szénbázisú energiák kérdése is, tehát
nemcsak az alternatívák, hiszen nagyon jól tudjuk, hogy teljes egészében nem lehet kiváltani
alternatívával az energia szükségességének a növekedését. Érezhető az az eltolódás, amely a
gázenergiáknak a kérdéskörét erősíti fel vagy szükségességét erősíti fel, de vele
párhuzamosan, ahogy Lengyelország hosszú évtizedeken keresztül tette, a szénbázisú
erőműveknek a kérdéskörét is. Itt hogy látják és ön is hogyan látja ebben a következő időszak
együttműködési lehetőségeit? Hisz bizonyos országok az Európai Unión belül is
megpróbáltak önálló utat járni, részben erősítve az Európai Unió energiakérdéseit, viszont
mellette hangsúlyozták a közös Európai Unió energiastratégiájának a kérdését.

Ami nagyon fontos és külön örülök, hogy a szabadalmi jogok kérdése is a lengyel
elnökség alatt aláírásra fog kerülni, lezárul teljes egészében, és itt nagyon fontos lenne az
innováció, a kutatás-fejlesztés egységesítésének az európai megjelenése is. Érezzük, hogy a
világ tele van feszültséggel, a recesszióból adódóan a pénzügyi, gazdasági válság maga után
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vonja azt, hogy erőeltolódások alakulnak ki Kína és az energia területén Oroszország esetében
is. Tehát Európának, az Európai Unió tagországainak hihetetlen érdeke az, hogy valóban egy
közös kutatás-fejlesztéssel, innovációval, szabadalmi jogvédelemmel, a hazai vagy az európai
kis- és középvállalkozások erősítésével a versenyképességét valóban meg tudja őrizni. Ez egy
nagyon fontos kérdés.

Ami még számomra az elnökséggel kapcsolatosan a prioritások között ott van
mindenképpen, a migráció kérdése, hisz nagyon jól tudjuk, hogy ez a kérdés mennyire feszíti
az Európai Uniót. Én bízom benne, hogy a lengyel elnökség alatt a belső feszültség kapcsán,
amelyet most, a legutóbbi időszak eseményei okoztak az Európai Unió tagországain belül,
közelítenek majd az álláspontok a migráció szakszerű és korszerű rendezése érdekében is.

Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Végül engedjen meg egy rövid kérdést a nagykövet úr! A
magyar elnökség egyik kiemelt eredménye volt Horvátország csatlakozásának az ügye. Hál’
istennek sikerült lezárni a magyar elnökség idejében a csatlakozási tárgyalásokat. Nem sokan
fogadtak volna a magyar elnökség kezdetén, hogy ez tényleg valóban sikerül, még ment a
vita, hogy ne ígérjünk túl sokat, hiszen nemcsak az adott országon és az elnökségen, hanem a
többi tagországon is múlott, de hál’ istennek ezt sikerült lezárni. Kérdezem, hogy mikor
kerülhet sor és hol a horvát csatlakozási szerződés aláírására.

Illetve még van egy átfolyó ügy, a schengeni egyezmény, amit Románia és Bulgária
esetében nem tudtuk lezárni, nem az elnökség miatt, hanem az ismert okok miatt. Kérdezem,
hogy ezzel kapcsolatban mi a helyzet. Ez itt nemcsak a határőrizet megerősítéséről, hanem
például Romániában a korrupcióellenes intézkedéseknek a mibenlététől is függ. Kérdezem,
hogy hogyan is áll Schengen ügye Románia és Bulgária esetében.

Tisztelt Nagykövet Úr! Kértem képviselőtársaimat, hogy próbáljuk meg limitálni a
kérdéseket, ezért hangzott el aránylag kevés kérdés, hogy tudjuk tartani az időt, hiszen a
külügyminiszter úr tíz órára jön.

Roman Kowalski válaszai

ROMAN KOWALSKI, Lengyelország budapesti nagykövete: Én nagyon rövid
leszek!

ELNÖK: Nagykövet Úr! Tessék csak nyugodtan, időnk van tíz óráig!

ROMAN KOWALSKI, Lengyelország budapesti nagykövete: Ha nem haragszanak,
kezdem az utolsó kérdéssel, mert mind a két téma, mind Horvátország mind Schengen a
magyar elnökségnek nagyon fontos prioritásai voltak, és legyünk őszinték, Horvátországot
nagyon-nagyon sikeresen zárta a magyar elnökség. A schengeni témákban szerintem, ami
lehetséges volt, a magyarok megtették.

Ami Horvátországot illeti, folyik a szövegezés, ami, legyünk őszinték, legalább
ugyanolyan nehéz téma, mint maga a tárgyalások. Úgyhogy reméljük, hogy nagyon pozitívan
tudunk végezni, ez nekünk nagyon fontos dolog. Mi megértjük, hogy Horvátország
csatlakozása nemcsak horvát téma, látjuk, hogy ez a horvátoknak óriási eredmény, hogy
sikerült lezárni ezeket a tárgyalásokat, de úgy látjuk, hogy ez széles értelemben egy komoly
politikai, gazdasági, szociális jel, melyet nemcsak a Nyugat-Balkánnak, de a többi aspiráló
országnak is küldeni akarunk. Nekünk ez a téma legalább ugyanolyan fontos, mint a
magyaroknak, úgyhogy teljesen támogatjuk.

 Még nem világos pontosan, de úgy néz ki, hogy december első fele lesz az a dátum,
amikor aláírják, ha sikerül végigvinni az egészet. Úgy néz ki, hogy tervben volt Varsó, de
láttam már az interneten, hogy Zágrábot sem lehet kizárni. De szerintem nem is az a
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legfontosabb, hogy hol fogjuk aláírni ezt a dokumentumot, a legfontosabb, hogy legyen. Ott is
van egy olyan tőlünk független elem, azaz a horvátországi választások, tele vagyunk
választásokkal ebben a félévben, úgyhogy én biztos vagyok abban, hogy alá fogjuk írni ezt a
dokumentumot, mert itt figyelembe kell venni ezt az energiát, melyet a horvátok is befektettek
az egész folyamatba, a magyarok, Európa, mindenki. Úgyhogy én optimista vagyok, és
szerintem nem lesz ezzel probléma.

Ami Schengent illeti, most már az is látszik, hogy ha nem végleges megoldás születik
a lengyel elnökség alatt, van esély erre, hogy legalább, ha létezik olyan, egy félmegoldás
szülessen. De az is nagyon fontos lenne, hogy induljon el maga a folyamat. Itt a lengyel és a
magyar álláspont ugyanolyan: ha egy állam teljesítette a feltételeket, semmi lehetőség nincs
következő akadályokat teremteni és fékezni a schengeni folyamatokat. Úgyhogy sok sikerült
eddig mind Romániának, mind Bulgáriának, úgy látjuk, hogy ez a félmegoldás, melyben
legalább a reptéri szabadság jön, ezek a félmegoldások szerintem jó irányba mennek, és annak
ad esélyt, hogy minél korábban legyen vége az egész folyamatnak.

És most, ha visszatérhetek az első kérdésre: szerintem már a magyarok is meglátták az
elnökségük alatt, hogy nem nagyon számít a nemzeti érdek az elnökség alatt, és sajnos
nagyon kell koordinálni, és európaibbnak lenni, mint maga Európa. Az elnökségnek a fő

feladata az, hogy koordinálni, egy közös európai álláspontot kidolgozni.
Nagyon nehéz azt mondani, hogy nemzetállam vagy, ahogy mondják, kétsebességes

Európa, több integráció vagy, ahogyan kifejeztem, mélyebb vagy bővebb Európa. Szerintem a
lengyel cél és a lengyel ötlet olyan, hogy legyen az az integráció mélyebb és egyszerre
bővítésre orientált. Ez persze a legjobb megoldás lenne. Lengyelország nagyon támogatja az
európai integrációt. Nem mondom, hogy euro-fanatikusok lettünk mi Lengyelországban, de az
a tény, hogy 83 százalék támogatja az európai tagságunkat, ez is ad a lengyel kormánynak egy
erős alapot, hogy európai szinten az aktuális Európa Tanács elnökének posztján is erősen
támogatja ezt a folyamatot. Mi több Európát akarunk, ez volt a lengyel jelszó. Azt is
mondanám, hogy annak, aki ismeri a lengyel történelmet, szerintem erre a választ sokáig nem
kell keresni, hogy miért kell nekünk több Európa, miért nem kell dönteni végre a baloldali,
jobboldali szomszédunkról, nekünk Európa megold rengeteg életfontosságú problémát,
szerintem nemcsak a lengyeleknek, hanem egész Közép-Európának ez a legjobb megoldás.

Ami ezt a témát illeti, szerintem tegnap volt Van Rompuy és a lengyel miniszterelnök
találkozója Brüsszelben, amelyen sikerült is megállapodni, hogy ez a kétsebességű Európa
veszélye, ahogyan sokan említik, nem is olyan veszélyes, mint ahogyan kinéz, mert minket, a
nem eurózóna tagjait várnak a folyamatba, és nekünk is van lehetőségünk valamilyen
formában befolyásolni ezt a folyamatot. Mert egy dolog biztos: ez a mélyítés nagyon is
szükséges, ami az európai integrációt illeti. Lengyelországnak például még mindig a cél az
eurózóna, be akarunk lépni, persze jobb feltételekkel, és egy kicsit jobb időkre várunk, de ez
még mindig aktuális, és még mindig a lengyel célok közé tartozik az eurózóna tagsága.

A képviselő úr említette a regionális és a visegrádi együttműködést, ami szerintem
nagyon fontos dolog. Szerintem nem úgy van, hogy nem szeretik a blokkokat Európában,
mert rengeteg ilyen blokk létezik már régóta. Visegrád nekünk eszméletlenül fontos, most
nincs erre idő, de ha azt mondanám, hogy Lengyelországnak a visegrádi országokkal a
kereskedelmi volumene meghaladja a 25 milliárd eurót évente, akkor, ha Visegrádra nézünk,
akkor Lengyelország, Németország lehet, hogy a második gazdasági partnere együttvéve.
Minden visegrádi ország eszméletlenül fontos nekünk, Magyarországgal meghaladtunk
5,5 milliárd euró áruforgalmat 2010-ben, és a kiegyensúlyozott áruforgalom mind
Magyarországnak, mint Lengyelországnak hasznos és fontos. Csak annyit mondanék, hogy
például ez a lengyel-magyar áruforgalom a lengyel-kínainak a fele, sokkal magasabb, mint a
lengyel-amerikai. A lengyel-britnek a fele. Úgyhogy ez nem úgy van, az elnök úrral már
sokszor beszéltünk erről, hogy erre nézve nem is normális az a helyzet, hogy igazán még



- 14 -

mindig nem lehet Budapestről Varsóba menni egy gyorsforgalmi úton, mert ez az
infrastruktúra még mindig nem felel meg teljesen annak az áruforgalomnak, annak a
potenciálnak, amely Visegrádon létezik. Semmi Európa-ellenes nincs benne, semmi Európa-
ellenes hangulat nincs ebben a gazdasági és politikai együttműködésben, szerintem Visegrád
világszerte sikersztori, és példamutató lehet a többi országoknak, hogy hogyan lehet
együttműködni még a legnehezebb időkben is. Nagyon hasznos volt a visegrádi és közép-
európai együttműködés még a magyar elnökség előtt, a magyarok is mindig azt szokták
hangsúlyozni, hogy mennyire együtt volt Közép-Európa és Visegrád még a legnehezebb
elnökségi idő alatt is.

A következő az oktatási kérdés. Nemcsak a lengyel modellről van szó. Nekünk
prioritás az, hogy az új oktatási modellt egész Európában kellene bevezetni. Őszintén
megmondom, hogy ez a modell, nem mondom, hogy teljesen, de majdnem abba az irányba
megy, ahogyan a magyar kormány most gondolkodik a saját reformjáról, azaz hozzáigazítani
az oktatást az ipar, a gazdaság aktuális szükségleteihez, és flexibilisebbé tenni ezt a rendszert.
Mert a mai napig nemcsak itt, nemcsak Lengyelországban, de szerintünk Európában sem
képes ez a rendszer igazán reagálni a gazdasági problémákra, és éveket kell várni addig,
ameddig megjelenik egy új probléma, de akkor újra nem aktuális az a rendszer. Úgyhogy
abba az irányba akarunk mi is menni, de ez nem lengyel probléma, ez európai probléma, és
európai prioritás a mai napon.

Ha megengedik, csak pár szót szólnék a gazdasági kérdésekről, legalább hármat
megjelöltem. Az egyik az agrártámogatások kérdése. Az agrártámogatás - mint
Magyarországon a borkérdés - nálunk politikai kérdés teljesen, nem mezőgazdasági téma. Mi
nagyon kihasználtuk az európai lehetőségeket, úgyhogy e szempontból Lengyelországnak
pozitív a tapasztalata. A lengyel agrárszektor, ami a legnagyobb Európa-ellenes volt, amikor
beléptünk az Európai Unióba, most azt hiszem, mondhatom, hogy a legjobban támogatja az
európai tagságunkat, és annak az európai mezőgazdasági pénznek az eredményeit szerintem
nálunk látni a legjobban. Kifejezetten a lengyel mezőgazdasági termelők profitáltak a
legjobban a tagságunkon. Úgyhogy e szempontból nekünk nagyon fontos, hogy minél
igazságosabb legyen ezeknek az agrár-, mezőgazdasági pénzeknek a felosztása, és látjuk
annak a szociális, gazdasági és politikai szerepét is, és akarjuk tartani ezt a rendszert, mert ez
nem a legrosszabb, nem úgy van, ahogy sokan bírálnak, hogy rengeteget, többet kapnak a
többiek, vannak más feltételek, amelyeket figyelembe kell venni, amikor ezt a pénzt
megosztjuk. Persze sokkal igazságosabban is meg lehetne oldani a problémát, erre céloztunk,
de a kulcsfontosságú probléma megtartani ezt a rendszert, mert mi látjuk, hogy olyan
országoknak, mint Lengyelország, de nemcsak Lengyelország, hanem a többi hasonló
mezőgazdasági szinten lévő országnak is ez egy kifejezetten hasznos, minden szempontból
támogatandó rendszer.

Ami a lengyel-német kérdést illeti, nem látok itt sok feszültséget. Az energiatéma egy
európai téma. Amiről én beszéltem, az Európa energiai külpolitikája, ami nagyon fontos, és
egész Európa érdekeit figyelembe veszi. Ami a német döntést illeti, ami az atomenergiát illeti,
ez egy kifejezetten autonóm német döntés, és erre nekünk már nincs semmilyen befolyásunk,
pedig az biztos, hogy ez komolyan befolyásolja az energetikai politikát egész Európában.
Például, ha ez a képviselő urat érdekli, mi még mindig diverzifikálni akarjuk az energiát
Lengyelországban, és még mindig szerepel benne az atomenergia is, és 2020-ra számítunk
arra, hogy az első atomerőmű létezni fog Lengyelországban. Persze benne van a szén is,
Lengyelországban ma több mint 80 százalék a szénenergia, ezt nem lehet csak úgy napról
napra abbahagyni. A szén a diverzifikációnak fontos eleme, persze a tiszta szénenergiára
törekszünk, de ez se könnyű probléma, úgyhogy szerintem nagyon jó tapasztalat lehet
mindenkinek, ha európai energiamixre fog nézni, mert megjelenik persze benne a palagáz,
amelyre nagyon számítunk a következő években, benne van az LNG, és az LNG-re a
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magyarokkal és a románokkal összekötve számítunk nagyon. Úgyhogy amit mi most
csinálunk, szerintem ez az a diverzifikáció, amelyre egész Európának törekedni kellene, hogy
minél különbözőbb erőforrásokra lehessen támaszkodni, ami az energiaszállításokat illeti. Ez
az európai energiai külpolitikának a fő alakja is, és azt, amit eddig is sikerült csinálni,
júliusban, én most fogom folytatni, az a mai napra nagyon fontos.

Még egy kérdés volt, a közös kutatási terület. Itt nagyon röviden csak mondom, hogy
az első tervek szerint a kutatások és a tudomány a lengyel elnökségnek az egyik fő prioritása,
úgy terveztük, hogy így legyen. A gazdasági helyzet úgy alakul, hogy ez nagyon fontos. Mi
ezen a téren látjuk az Európának óriási esélyét, hogy itt igazán még a gazdaságot, a szociális,
illetve a többi elemet is mozdíthatja a közös tudományos és kutatási együttműködés. Látunk
benne egy potenciált, sok konferenciát, sok találkozók tervezünk a lengyel elnökség alatt,
nemcsak Varsóban, de Brüsszelben is e téren. Reméljük, hogy valahogy buzdítani fogja ezt a
területet a lengyel elnökség is.

A migráció: mi nagyon migráló nép vagyunk, a lengyelek, csak az európai tagságunk
után, úgy számítják, hivatalosan körülbelül egymillió fiatal ember migrált a többi európai
országba. Reálisan ez sokkal többet jelent sajnos. Küszködünk ezekkel a problémákkal,
hazánkba is migrálnak a keleti szomszédaink, Magyarországon is érezni, egész Európában
érezni. A migrációs téma nagyon-nagyon komplikált, nemcsak emberi dolog, ez nagypolitika
is sajnos. Úgyhogy az utóbbi hónapok tapasztalata, az olasz, a spanyol, a görög tapasztalat azt
mutatja, hogy attól függetlenül, hogy minden országban más formában jelentkezik a
probléma, Európának kell közös megoldást találni és egy közös pozitív megoldást találni erre
a kérdésre, xenofóbikus, nacionalista és más elemek ellen Európa képes befogadni a
migrációt, mi több, sok szakértő szerint Európának kell új munkaerő, kellenek új emberek,
csak megoldást kell találni erre, hogy milyen formában, milyen emberi feltételek mellett,
hogyan kell ezt a problémát megoldani. (Nógrádi Zoltán megérkezik az ülésre.)

A migráció a lengyel elnökségnek az egyik kulcsterülete. Csakúgy, mint
Magyarország, határos ország vagyunk, és ennek a migrációnak évekig leszünk még kitéve.
Ezzel nagyon össze van kötve a Keleti Partnerség témája, erről nem beszéltünk, csúcs
közeledik, de mondjuk ez a keleti partnerséges szomszédság e szempontból is
kulcsfontosságú.

Köszönöm szépen. Röviden próbáltam, hogy mindenre válaszoljak, bocsánat, ha
valamire nem válaszoltam.

ELNÖK: Köszönjük szépen a nagykövet úrnak az előadását. A migrációval
kapcsolatban megkérdezhettem volna, hogy hogyan él manapság a lengyel vízvezeték-szerelő

Párizsban. (Derültség.)

ROMAN KOWALSKI, Lengyelország budapesti nagykövete: Ami a plakáton van, az
egy színész volt, nem vízszerelő.

ELNÖK: Sajnos európai konferenciákon, még a kezdeti időszakban többször
elhangzott ezzel kapcsolatban, hogy egy félelem alakult ki, hogy a lengyel munkások el
fogják árasztani Németországot, Franciaországot, ugyanígy félelem fogalmazódott meg itt a
szomszédunkban, Ausztriában, de hál’ istennek ezek a félelmek nem igazolódtak.

Külön köszönjük a nagykövet úrnak, hogy közbenjárt, hogy abban is legyen egyfajta
folyamatosság a magyar és a lengyel elnökség között, hogy tovább folytatódik a magyar
bornak a sikere a lengyel elnökség alatt. Sokan megkérdezték, hogy miért volt annyira sikeres
a magyar elnökség, hát azért, mert nemzeti italunkat, a bort propagáltuk, és valóban nagy
megelégedéssel fogyasztották az ide látogató diplomaták. Kívánjuk azt, hogy legalább olyan
sikeres legyen a lengyel elnökség, mint a magyar elnökség, és ennek van egy záloga,
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nagykövet úr, hogy tovább folytatódik a magyar bornak a fogyasztása a lengyel elnökség alatt
is. Köszönjük szépen, hogy ebben közreműködött a nagykövet úr.

ROMAN KOWALSKI, Lengyelország budapesti nagykövete: Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönjük szépen! Do widzenia! (A nagykövet és munkatársa távozik az
ülésről. - Rövid szünet.)

Dr. Martonyi János külügyminiszter meghallgatása a Házszabály 68. § (4)
bekezdése alapján

Elnöki bevezető

(Dr. Martonyi János és Győri Enikő megérkeznek az ülésre.) Tisztelt Bizottság!
Folytatjuk bizottsági ülésünket. A 2. napirendi pontunk Martonyi János külügyminiszter úr
meghallgatása a Házszabály 68. § (4) bekezdése alapján. Tisztelettel és szeretettel köszöntöm
a külügyminiszter urat, azt is mondhatnám, úgy is, mint bizottságunk tiszteletbeli tagját, és
köszöntöm Győri Enikő államtitkár asszonyt, valamint a Külügyminisztérium népes uniós
táborát.

Tisztelt Miniszter Úr! A külügyminiszter úr kinevezés előtti meghallgatására 2010.
május 25-én került sor, a magyar elnökséggel összefüggésben 2010. október 19-én, míg a
Magyar Köztársaság európai uniós tagságával összefüggő kérdésekről és az európai integráció
helyzetéről szóló jelentésről 2011. március 8-án tájékoztatta a bizottságunkat, a 2011. február
11-ei COSAC elnökségi ülésen pedig a magyar elnökség prioritásairól tartott egy rendkívül
sikeres előadást. Úgyhogy a külügyminiszter úr gyakori vendége a bizottságunknak, amit
szeretnék külön megköszönni, hiszen ön volt az, aki Kövér László házelnököt megkereste, és
felajánlotta együttműködését a magyar elnökség alatt nemcsak a mi bizottságunk felé, hanem
a többi, úgynevezett szakbizottság felé is. Köszönjük szépen.

Valóban azt tapasztaltuk, hogy a Külügyminisztérium aktivitásán keresztül is
igazolódott, hogy a magyar elnökség egy parlamentbarát elnökség volt, nemcsak az Európai
Parlamenttel összefüggésben, hanem a magyar Országgyűléssel kapcsolatban is. Külön
említem a bizottsági üléseken való részvételét, illetve az uniós elnökséggel kapcsolatos ötpárti
elnökségét.

Tisztelt Külügyminiszter Úr! Ha úgy tetszik, az éves meghallgatásra kerül sor.
Tájékoztatom a képviselőtársaimat, hogy közel egy óra áll rendelkezésre, hiszen utána még
van egy fontos napirendi pontunk, a zárszámadás megtárgyalása, és az általános vitára való
alkalmasság megszavazása.

Tisztelt Külügyminiszter Úr! Átadom a szót. Kérem, tartsa meg az expozéját, szóljon
röviden a magyar elnökség eredményeiről, amit szerintem nem árt hangsúlyozni még vagy
két-három évig, hogy el ne felejtsük, hogy ez valóban egy sikeres elnökség volt, és
természetesen egy kicsit az előttünk álló feladatokról, a többéves pénzügyi keret
tárgyalásának menetéről, vagy az európai pénzügyi stabilitás eszközratifikálásáról az
euróövezeti tagállamokban. Egy biztos, hogy a magyar külügy továbbra is aktív lesz, van mit
tennünk az Unióban, nemcsak az elnökségünk alatt.

Miniszter Úr!

Dr. Martonyi János tájékoztatója

DR. MARTONYI JÁNOS külügyminiszter: Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a
meghívást, és köszönöm a lehetőséget, hogy szóljak egyrészt a magyar elnökség
tanulságairól, tapasztalatairól, esetleges hozadékáról, de az első szavam a köszöneté a
tekintetben, hogy szeretném a bizottságnak megköszönni azt az együttműködést, amelyet a
magyar elnökség alatt, során végig biztosított a számunkra. És ha valóban az a helyzet, amit
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most az elnök úr is mondott, hogy a magyar elnökség sikeres elnökség, akkor ebben jelentős
szerepe volt ennek az együttműködésnek is, amelyet a bizottság és annak minden egyes tagja
nyújtott számunkra.

Azt hiszem, a magyar elnökséget, legalábbis ezt a hathónapos időszakot már elég
sokszor értékeltük, elég sok minden elhangzott erről, úgyhogy ha az elnök úr megengedi,
akkor én nem beszélnék most már az elnökségi feladatokról, prioritásokról, ezeknek a
teljesítéséről, sikeréről, esetleges kudarcáról, hanem elsősorban arra próbálnék
összpontosítani, hogy mit jelent az elnökség számunkra a jövőben. Ez alkalmat ad arra, hogy
a jelenlegi helyzetet talán egy kicsit megnézzük, annál is inkább, hogy most, szeptember
elején-közepén a június vége már egy olyan távoli időpontnak tűnik, amire alig-alig
emlékszünk, hiszen annyi minden történt és történik, és nem tudjuk, hogy mi fog még
történni, úgyhogy talán érdemes ezekről a kérdésekről néhány szót váltani.

Ami az elnökséget illeti, a leglényegesebb hozadéka ennek az, amit egyébként előtte is
mondtunk, hogy lényegesen javult a felkészültségünk. Tehát olyan tapasztalatokat, olyan
ismereteket szerzett sok száz, de inkább sok ezer ember, amelyek a jövőbeli magyar érdekek
érvényesítése szempontjából nagyon lényegesek.

A másik az a bizonyos kapcsolati tőke. Az elnökség természetszerűen azt is
eredményezi, hogy minden szinten kialakulnak olyan kapcsolatok - európai intézményekkel,
Tanáccsal, Bizottsággal, Parlamenttel, de természetesen az egyes fővárosokban is -, amelyek
aztán később hasznosíthatók, hiszen az egész integráció jelentős mértékben ezeknek a
kapcsolatoknak a működésétől, működtetésétől függ.

Egy harmadik dolog pedig az, hogy nem kétséges, hogy tartalmilag a magyar elnökség
néhány nagyon fontos témát egyrészt elindított, másrészt pedig középpontba helyezett, és
ezeknek a kétségtelen sikere egyben azt is jelzi, hogy ezek a témák egy kicsit a jövőben is
Magyarországhoz kapcsolhatók. Tehát át kell vinni, meg kell őrizni azokat az eredményeket,
amelyeket az elnökség elért, át kell ezeket vinni a jövőre nézve is. Ezek egyébként olyan
témák, amelyek számunkra különlegesen fontosak, ugyanakkor jól beilleszthetők akár az
európai integráció rendszerébe, akár a globális kérdések közé. Tehát ilyen fontossági sorrend
nélkül az, amivel rögtön kezdtük, hiszen azt mondtuk, hogy erős Európa, de emberi
tényezővel. Először tartottunk informális tanácsülést a család és általában véve a demográfiai
kérdések témájában, és a legmagasabb szinten, tehát miniszterelnöki szinten vettünk részt
ezen a tanácsülésen. Most, és talán ez elhangzott az előző órában is, a lengyel elnökség ezt a
témát folytatja. Európának ez egy nagyon komoly kérdése: az elöregedés, a demográfiai
fogyás, ezzel összefüggésben a bevándorlási témák, a család és a munka kapcsolata, a
növekedés, foglalkoztatás összefüggésében, tehát ez egy rendkívül fontos dolog, és azt
hiszem, hogy ezt a témát azért mi, akárhogy is, de előrevittük.

Ilyen a kulturális sokszínűség kérdése is, amelyet nem kétséges, hogy amikor
elindítottuk, némi bizalmatlansággal kezeltek, mert nyilván rögtön arra gondoltak, hogy a
magyaroknak miért fontos ez a téma, valóban a magyaroknak különlegesen fontos ez a téma,
és ez egy újszerű dolog, hiszen itt az integrációs vagy az uniós hatáskör meglehetősen
csekély. Ennek ellenére úgy érzem, hogy sikerült a témát napirendre tűznünk, és ennek lesz
folytatása. Társadalmi felzárkózás, romastratégia, erről elég sokat beszéltünk, de a Duna-
stratégia - mint egy sajátos közép-európai együttműködési forma, projekt - szintén a jövőben
is Magyarországhoz kapcsolható.

Ilyen nyilvánvalóan az Európai Unió nyugat-balkáni politikája, ami persze a bővítés
része, ez továbbra is számunkra egy különlegesen fontos kérdés lesz. Tehát egyáltalában nem
közömbös a jövő szempontjából az, hogy a horvát csatlakozási tárgyalásokat a magyar
elnökség alatt sikerült lezárni, mert ezzel kapott egy sajátos magyar arculatot a téma, amit
persze tovább fogunk vinni; én például holnapután utazom Belgrádba, október 12-én
megjelenik a Bizottság értékelése ezekről az országokról, dönteni kell például a tekintetben,
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hogy Szerbia megkapja-e a tagjelölti státust, mi történik Montenegróval, és így tovább. Tehát
ez is egy nagyon fontos terület nekünk, és nem kell külön hangsúlyozni, hogy Magyarország
számára ez egy különlegesen fontos kérdés. Nyilván van egy sor más ilyen téma is, esetleg a
politikák kapcsán erre még rá lehet térni.

Ami a politikákat illeti, az elnökség összefüggésében nekünk három politika volt
fontos: fontos volt a kohéziós politika, fontos volt az agrárpolitika, és fontos volt az
energiapolitika. Mind a három területen lényeges előrelépést sikerült elérni, és amikor az erős
Európa kérdést vizsgáljuk, hogy na most akkor erős Európa vagy nem erős Európa, akkor
persze lehet ezt a témát az eurózóna szempontjából és a görög válság szempontjából
megközelíteni, de lehet abból a szempontból is megközelíteni, hogy bizonyos alapvető,
kardinális politikák - így a kohézió, az agrárpolitika és a jövőben kiépítendő energiapolitika -
most valóban erősebbek lettek-e vagy sem, erősebbek lettek-e, mint mondjuk hat, hét vagy
nyolc hónappal ezelőtt voltak.

Még egy dolog az elnökség összefüggésében, mert ez a magyar külpolitika
szempontjából általában véve is egy nagyon fontos kérdés: nekünk az a tapasztalatunk, hogy a
mi elnökségünk alatt jól működött a közép-európai együttműködés. Ennek nagyon sok
megnyilvánulása volt, a leggyakrabban idézett példa az megint csak a horvát csatlakozás: a
sorsdöntő, legnehezebb, legfontosabb pillanatokban döntő jelentősége volt annak, hogy a
közép-európai országok együttesen léptek föl, megfelelően egyeztették is a fellépéseiket, és
én azt hiszem, hogy a magyar elnökség tevékenysége mellett ez egy nagyon fontos tényezője
volt végül is annak, hogy be tudtuk fejezni, le tudtuk zárni a tárgyalásokat a magyar elnökség
utolsó napjaiban.

Jó volt az együttműködés a visegrádi négyek és a magyar elnökség között is, a
visegrádi négyeket ebben az időszakban Szlovákia elnökölte. Ez az együttműködés egyébként
most is zajlik a következő nagy feladatok kapcsán, jelenleg cseh elnökség alatt működik a
visegrádi négyek csoportja, de már egy sor rendezvényre, megbeszélésre sor került. Még talán
úgyis szólunk néhány szót a több éves pénzügyi keretről, nyilvánvaló, hogy az
együttműködésünknek ez most az egyik legfontosabb területe, hiszen itt az érdekeink azért
nagyjából azonosak vagy legalábbis nagyon hasonlók.

A lengyel nagykövet úr nyilván beszélt a lengyel prioritásokról - mi is ismerjük
ezeket. Az figyelemreméltó, hogy mi azt mondtuk, hogy erős Európa, ők azt mondják, hogy
több Európa, tehát nem látok itt döntő különbséget. Sőt, általában véve, hogyha a lengyel
elnökségnek a prioritásait megnézzük, akkor ezek nagyon nagy hasonlóságot mutatnak a
magyar elnökségi prioritásokkal. Tehát az a gondolat, amit mi még a magyar elnökség előtt
többször aláhúztunk, hogy ez a 2011-es egy sajátos közép-európai éve lesz az európai
integráció történetének, ez, úgy tűnik, hogy igazolódik. Én nagyon bízom abban, hogy ennek
az évnek a végén azt lehet majd mondani, a tagállamok és az európai intézmények körében az
lesz a vélemény, hogy ez a közép-európai esztendő nem sikerült rosszul, minden nehézség,
kihívás, válság, váratlan esemény ellenére ez a két, úgynevezett új tagállam megfelelően
ellátta a feladatát, és igenis a közép-európai tényezőt az európai integráción belül komolyan
kell venni.

Ami az egyes politikákat illeti - és itt is inkább a jövőről beszélnék -, a kohézió és a
mezőgazdasági politika kérdésében döntő lesz az a bizonyos több éves pénzügyi terv, amelyre
vonatkozóan a Bizottság a javaslatát már, mint tudjuk, elkészítette, és amelyről a vita
megindult, egyelőre inkább csak általános jelleggel, néhány fontos kérdés kiemelése mellett.
Tehát volt már egy informális tanácsülés Sopotban európai miniszterek, államtitkárok
részvételével, Győri Enikő államtitkár asszony vett ezen részt, ott már azért elmondták a
tagállamok a legfontosabb észrevételeiket, kifogásaikat. Tegnap volt egy Általános Ügyek
Tanácsa, egy formális tanácsülés Brüsszelben, ahol ugyan az elnökségi elképzelés az volt,
hogy csak néhány általános témára összpontosítsunk, mint például az időtartam, magának a
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többéves keretnek a szerkezete, struktúrája, az esetleges rugalmassági megoldások, de ez nem
akadályozta meg azért a tagállamok jelentős részét abban, hogy elmondják a tartalmi
kérdésekben is a véleményüket, álláspontjukat.

Én nem akarok most erről részletesen beszélni, mert hiszen nincsen időnk - talán egy
vagy két dolog mégis, mert ez egy nagyon fontos kérdés lesz, és ez megint egy olyan téma,
ami mindannyiunkat érint, és amiben a Parlamentnek, a parlamenteknek, de különösen a mi
parlamentünknek és ennek a bizottságnak nagyon fontos szerepe lesz a következő egy-két év
alatt.

Az első kérdés, amiről lehet vitatkozni, az az összeg nagysága. Az összeg lényegében
azonos azzal, mint a korábbi vagy a jelenlegi, mondjuk így, pénzügyi keretben, ez az a
bizonyos durván egy százaléka a tagállamok összesített GNI-jének, nemzeti jövedelmének. Ez
nagyon érdekes, mert korábban is nagyjából ennyi volt már, amikor tizenöt tagállam volt,
akkor is ennyi volt, sőt, akkor még egy kicsit több volt. Közben történt egy elég jelentős
bővítés, közben aláírták a lisszaboni szerződéseket, amelyek lényegesen módosították az
alapszerződéseket, kibővítették a közös hatásköröket, bel- és igazságügy, közös kül- és
biztonságpolitika és így tovább, és így tovább, ehhez képest ezt ugyanannyi pénzből, illetőleg
tulajdonképpen relatíve kevesebb pénzből kell megoldani. Ezzel érvelünk mi, amikor azt
mondjuk, hogy ez a globális összeg azért mégiscsak úgy tűnik, hogy nem áll összhangban a
hatáskörök bővítésének a tételével, amit egyébként a tagállamok a szerződések módosításával
egyhangúlag elfogadtak, sőt, a parlamentjeik ratifikálták.

Ezzel szemben áll az az érvelés, ami egyébként korántsem elszigetelt és legalább hét
vagy kilenc tagállam elég markánsan képviseli, ez pedig az, hogy ez a pénz túl sok, most
abban a helyzetben, amikor minden nemzeti költségvetésnek drasztikus csökkentéseket,
megszorításokat kell elfogadnia, hogyan képzelhető az el, hogy éppen a brüsszeli pénzek
tulajdonképpen szinten maradnak. Ez a két álláspont. Lehet erre azt mondani, hogy akkor
ennek az eredője talán az lesz, hogy marad többé-kevésbé ez az összeg, de többek között, én
azt hiszem, azért is lényeges érvelnünk azzal, hogy azért ez az összeg elmarad a szerződések
által megszabott ambícióktól, hogy legalább ezt az összeget megőrizzük.

Egyébként a nemzeti költségvetéseknek a szigorításaira, megszorításaira vonatkozó
érvelés már csak azért sem helytálló, mint ez egyébként tegnap is elhangzott a mi részünkről
is, mert itt az igazi kérdés az, hogy ha valamit közösen csinálunk, tehát közös politikát
valósítunk meg, az azért van, mert ennek van egy hozzáadott értéke. Ha nincs hozzáadott
értéke, akkor nem kell közösen csinálni. De hogyha van hozzáadott értéke, márpedig a
tagállamok azt mondták, hogy van, akkor ezt közösen kell csinálni, ha pedig ezt így tesszük,
akkor ez nyilvánvalóan egyben a nemzeti költségvetéseket tehermentesíti is. Tehát könnyebbé
teszi a helyzetüket azzal, hogy ezeket a feladatokat közösen, hatékonyabban, jobban, adott
esetben költséghatékonyabban meg lehet oldani. De ez egy elméleti vita, amit alapvetően
persze az érdekek határoznak meg, és a kimenetele, ahogy az előbb jeleztem, többé-kevésbé
megjósolható.

Ennél fontosabb számunkra az, hogy a legfontosabb politikák finanszírozása továbbra
is adott legyen, ez - mondtam az előbb - két hatalmas terület, a kohézió és az agrárpolitika.
Nem véletlen az, hogy mi az elnökségünk alatt ezeknek a területeknek tulajdonítottunk
különleges jelentőséget. A kohézió tekintetében is - azt hiszem, ezt itt is elmondtam már -
egyhangúlag elfogadott tanácsi következtetések születtek, amelyek megerősítik a kohéziós
politikát, annak a legfontosabb elveit, alapelveit is leszögezik, az agrárpolitika terén is
hasonló a helyzet, ott húsz tagállam támogatta végül is azt az elnökségi következtetést, ami az
agrárpolitika vívmányainak a megőrzését célozza.

Mi úgy látjuk, hogy a Bizottság első javaslata ezekkel a tanácsi vagy elnökségi
következtetésekkel nincs teljes összhangban, mert mégiscsak bizonyos mértékben csökkenti a
két politika rendelkezésére álló forrásokat. A csökkentés nem olyan túlzott mértékű,
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elképzelhető olyan álláspont is, hogy ennél lehetett volna rosszabb is a kiindulópont, mi
azonban mégis úgy érezzük, hogy ez a csökkentés nem áll összhangban sem a szerződések
célkitűzéseivel, sem pedig az említett tanácsi állásfoglalásokkal, és ez jelenleg a magyar
álláspont lényege, mi minden lehetséges fórumon ezt képviseljük. Tehát nekünk továbbra is
az az alapvető álláspontunk, hogy ha valóban versenyképes Európai Uniót akarunk, amit
mindenki akar, akkor ez nem működhet egy erőteljes kohéziós politika nélkül, aminek az a fő

célja, hogy az egyes országok, vagy ahogy a kohéziós politika mondja, az egyes régiók
közötti különbségeket csökkentsük. Tehát mindenféleképpen megfelelő források kellenek a
felzárkózás finanszírozására. A vita megindult, és azt hiszem, hogy az egyik legfontosabb
kérdés a következő években ez lesz. Egyébként az Európa 2020 stratégia célkitűzései is csak
akkor valósíthatók meg, ha a kohéziós politika biztosítja a gazdasági fejlettségbeli
különbségeknek a csökkentését. Vannak szövetségeseink, mint jeleztem, a kohéziónak vannak
barátai is, és a következő időszakban meglátjuk, hogy hogyan dől el a mérkőzés.

Az agrárpolitikában hasonló a helyzet, ott is csökkennek a források, abszolút
értelemben véve. Persze nem mindegy az, hogy az egyes országokra lebontva ez miként
jelentkezik. Az új tagállamok persze így is, úgy is nagyobb összegekhez fognak hozzájutni a
következő hét esztendőben, mint a jelenlegi hét esztendő alatt, de ennek az egyetlen oka az,
hogy mi annak idején 25 százalékon kezdtük meg a közvetlen kifizetésekkel, és az növekedett
5 százalékkal. 2014-ben nyilván 100 százalékkal indulunk mindannyian, tehát ha csökken
egyébként a közvetlen kifizetéseknek az összege, mi akkor is a hét év végén valamivel jobban
fogunk járni, de ez nem érv, az érv az, hogy a mezőgazdasági politikát meg kell őrizni, a világ
élelmiszerellátása egy kardinális kérdés, és Európának ilyen szempontból különleges
felelőssége is van.

Nagy kérdés az energia, gondolom, a lengyel nagykövet úr is beszélt erről, mert ők is
prioritásként jelölték meg a közös energiapolitikának a kiépítését, fontos lépések lesznek
ebben a félévben is. Különlegesen fontos számunkra, mint tudjuk, az energiahálózatnak, az
infrastruktúrának a fejlesztése, és amit a lengyel elnökség külön kiemelt, a közös energia-
külpolitikának a kialakítása. Alapkérdés az, hogy az Európai Unió a külső tényezőkkel
legfontosabb partnereivel együttesen, közösen lépjen fel.

Visszatérve most már a többéves pénzügyi keret kérdésére, azt hiszem, nagyon fontos
az, amint az előbb jeleztem, hogy a parlament is ebben a tevékenységben részt vegyen. Ennek
lesznek különböző formái, lesz egy nagy konferencia október 20-án, 21-én Lengyelországban
az Európai Unió vezetőinek a részvételével, és lényeges az, hogy ezen a konferencián a
magyar parlament képviselői is részt vegyenek, ne csak a magyar kormány képviseltesse
magát, ami nyilvánvalóan megtörténik, és ezért is gondoljuk azt, hogy majd az elnök úr
segítségével találjuk meg azt a legjobb megoldást, hogy például ez a bizottság megfelelően
képviselje a magyar parlamentet is ezen a konferencián.

Ami a következő időszak feladatait illeti, az előbb említettem például a családot és a
demográfiát, megy tovább a téma, a lengyel elnökség viszi tovább, tanácsi következtetéseket
terveznek októberben éppen a családpolitikáról, a munka és a családi élet összeegyeztetéséről.
A schengeni ügy megy tovább. Mi elértük azt, hogy a Tanács kimondja azt, hogy Románia és
Bulgária a schengeni csatlakozáshoz szükséges technikai feltételeket teljesítette - ez a dolog
egyik része. De még politikai döntést kell hozni arról, hogy akkor ez a két ország végül is
mikor, milyen menetben csatlakozhat a schengeni rendszerhez, ez megint csak a következő

hónapoknak egy fontos feladata, döntést kellene hozni legalább arról, hogy mikor következik
be ténylegesen ez a bővítés. Elképzelhető, hogy egy fokozatos eljárás valósul meg, korábban
beszéltünk erről, a repülőterek, esetleg a kikötők hamarabb megnyithatók, tehát ez is egy
fontos feladat.

Az előbb említettem a bővítés témáját. Ez a következő hónapokban megint csak egy
fontos ügy, nem véletlen, hogy a lengyel elnökség is prioritásként jelölte ezt meg, és mint
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jeleztem, az év végén majd a Bizottság értékelései alapján a Tanácsnak fontos döntéseket kell
hoznia, mi a magunk részéről természetesen támogatjuk azt, hogy Szerbia elnyerje a tagjelölti
státust. A következő kérdés az, hogy Szerbia kap-e esetleg dátumot arra nézve, hogy a
csatlakozási tárgyalások elindulhatnak - ez egyelőre egy bizonytalan kérdés, jövendölésekbe
nem érdemes bocsátkozni.

Az elnök úr jelezte, hogy talán szólni kellene néhány szót az Európai Unió őszi
helyzetéről. Itt a nagy kérdés, mindannyian tudjuk, az eurózóna helyzete. Ez egy pillanatra
visszavezethet a magyar elnökséghez is, mert mi nagyon sokszor elmondtuk azt, hogy nagyon
fontos lenne a hatos csomagnak a tető alá hozatala és a végleges megállapodás létrejötte a
Tanács és az Európai Parlament között. Az egyik érvünk az volt, hogy ez egy nagyon fontos
politikai üzenet lesz vagy lenne egyrészt a közvélemények felé, illetve még fontosabb abból a
szempontból, hogy milyen üzenetet tudunk küldeni a sokat emlegetett piacokra. Én azok közé
tartozom, akik azt mondják, hogy ha azt az egyetlen kérdést, amire egyébként a megoldást a
magyar elnökség kidolgozta, és ami nagy valószínűséggel a végső megoldás lesz ilyen vagy
olyan változatban, rendeztük volna június végén, tehát a Tanács és a Parlament abban meg
tudott volna állapodni, akkor az ezt követő nyári hónapokban a piacok valamivel
nyugodtabban reagáltak volna a különböző fejleményekre. Ez most már a múlté, most az a
kérdés, hogy akkor ez a hatos csomag végül is megvalósul-e vagy sem. Nagy valószínűséggel
igen, tehát ismétlem, az a megoldás, amit mi annak idején kidolgoztunk, és amire egyébként a
sajtótájékoztatón Merkel kancellár asszony hivatkozott is, hogy ő úgy tudja, hogy a
magyaroknak megvan a megoldásuk, de bizonyos okokból - most ezt ne elemezzük - ezt
végül is nem fogadták el, tehát ez most meglesz szeptember végén.

Persze vannak, akik azt mondják, hogy igen, igen, ez nagyon jó, csak hát most már
ennél sokkal több kell. Ez is igaz, de ugyanakkor ez nem azt jelenti, hogy erre nincs szükség.
Tehát a hatos csomagnak az elfogadása az mindenféleképpen egy nagyon fontos eleme annak
a komprehenzív csomagnak, ahogy ezt annak idején mondtuk, még márciusban, amely az
eurózóna gondjainak, válságának és ezen keresztül az egész Unió gondjainak a megoldásához
szükséges. Most már persze tudjuk, hogy időközben sok minden történt.

A jelenlegi helyzetre legjobban talán a bizonytalanság a jellemző, de ugyanakkor a
július 21-én hozott európai tanácsi döntéseket minden körülmények között végre kell hajtani.
Ezeket a döntéseket én nem ismertetném, de ezek, ami a jövőt illeti, alkalmasak arra, hogy
egy stabil rendszert megteremtsenek. Az igazi gond az, hogy ez a jövőre vonatkozik,
ugyanakkor a gondok azok most vannak, tehát ma vannak, holnap vannak, holnapután
vannak, nyilvánvalóan utalok itt a görög helyzetre. Tehát egy ellentmondás feszül a közép-
vagy hosszú távú elképzelések és megoldások között, amelyek működőképesek és az azonnali
problémáknak a megoldása, kezelése között. Ez az, amit, úgy tűnik, hogy egyelőre
meglehetősen nehéz kezelni, és e tekintetben én semmiféle előrejelzést nem kívánok tenni.

Nekünk mindenesetre az az érdekünk, hogy az eurózóna ne szenvedjen komoly
sérelmet. Mindaz, ami az eurózónában történik, az természetszerűen kihat a többi tagállamra
is, ezt nagyon sokszor nagyon sokan elmondták már, hogy ha az eurózóna összeomlik, akkor
az európai integráció is összeomlik, itt megint kénytelen vagyok a német kancellár asszonyra
hivatkozni. Ez valóban így van. És van egy másik dolog is, tudniillik az új tagállamok
továbbra is csatlakozni kívánnak vagy csatlakozni fognak az euróövezethez, tehát egyáltalán
nem mindegy az, hogy az euróövezetnek a dolgai hogyan alakulnak.

A kérdés fölveti ezeket a bizonyos intézményi vitákat is, hogy tudniillik akkor hogyan
alakul a kapcsolat az eurózóna és az Európai Unió között, mondjuk így, mert valójában erről
van szó, majdnem úgy fejeztem ki magamat, hogy az eurózóna és a nem eurózóna között, de
az igazi kérdés az, hogy az eurózóna az Európai Unión belül milyen helyet foglal el. Ma is
vannak bizonyos szabályok, amelyek csak az eurózónára vonatkoznak, de nincs külön
intézményrendszer, és most az utóbbi időben felmerültek olyan gondolatok, hogy akkor talán
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egy önálló intézményrendszert vagy valami ahhoz hasonlót ki lehetne építeni az eurózónán
belül.

Mi ezt aggodalommal és óvatossággal nézzük. Elfogadjuk azt, hogy bizonyos
kérdéseket, ami az eurózónát illeti, nekik kell alapvetően eldönteniük, ehhez nem fér kétség,
legfeljebb ahhoz ragaszkodunk teljes joggal, hogy erről azonnal teljes értékű és mértékű
tájékoztatást kapjunk, hiszen minket is érint, amiről ők beszélnek. De egy önálló
intézményrendszer kiépítése az valóban ennek az Európai Uniónak az egységét
veszélyeztetné. Itt nem is arról van szó, hogy kétsebességes vagy több sebességes Európa, itt
arról van szó, hogy akkor egy két- vagy akár többszintű integráció jönne létre tartósan. Ez már
csak azért is elképzelhetetlen, hogy egy önálló intézményrendszert hozzanak létre az eurózóna
tekintetében, mert minekünk ehhez később csatlakoznunk kell. Tehát én azt hiszem, hogy erre
nekünk oda kell figyelnünk, azzal persze, ismétlem, hogy az eurózóna sürgető problémáit
alapvetően az eurózóna országainak kell megoldaniuk.

Ami a magyar külpolitikának az ezzel összefüggő kérdéseit illeti, az utóbbi időben
elég sokat beszéltünk erről nagyköveti értekezleten is. Ezt nagyon röviden úgy lehet
összefoglalni, hogy nekünk van egy markáns térségi politikánk, ezt a térségi politikát tovább
fogjuk folytatni és erősíteni. Azért mondom, azért kezdem ezzel, mert ez az európai
integrációs politikánkkal is összefügg. Az előbb beszéltem arról, hogy Közép-Európa jól
működik az európai integráción belül. Közép-Európa határait nem fogjuk meghatározni, mert
ez nem földrajzi kategória, de a legkülönbözőbb együttműködések vannak, említettem a
visegrádi négyeket, tehát érdekes talán hivatkozni most erre a nagyon szép pannonhalmi
eseményre, ami először fordult elő, hogy az osztrák és a magyar nagykövetek egy közös
nagyköveti értekezletet, konferenciát tartottak, erre meghívtuk az olasz külügyminisztert is,
tehát három külügyminiszter tudott beszélni ennek a 150-160 nagykövetnek. Ez is egyfajta
közép-európai üzenet volt. Mint ahogy közép-európai üzenet volt a horvát csatlakozásért
folytatott harcunk, a nyugat-balkáni aktivitásunknak az erősödése és még sok minden más.

Ennek egyébként megvan a rendkívül fontos gazdasági dimenziója is, külgazdasági
dimenziója is. Tehát ne felejtsük el, minden probléma ellenére kulcskérdés az, hogy
Magyarország ezt a természetes övezetét, ami például a Nyugat-Balkán, gazdaságilag hogyan
tudja előre vinni. Elég egyébként a külkereskedelmi statisztikákra ránézni, rögtön megértjük,
hogy a mi számunkra az egész Nyugat-Balkán egy rendkívül fontos térség. Tehát ez az egyik
fő irány.

A másik fő irány, amiről beszéltünk, szintén a globális nyitás. A globális nyitás, amely
egyáltalában nem áll ellentétben sem az Európai Unióban való részvételünkkel, sem a
transzatlanti szövetségből fakadó feladatainkkal vagy kötelezettségeinkkel. Ugyanazt tesszük,
mint az Európai Unió többi tagállama, nyitunk a világ felé, és szeretném itt hangsúlyozni,
hogy ez nem egyszerűen egy Kína-politika, ez ennél sokkal több, ez Ázsia egészére
vonatkozik, de Afrika is nagyon fontos szerepet tölt be. Sokszor említjük, hogy tizenöt vagy
húsz évvel ezelőtt Afrika egy elfeledett kontinens volt, ma már nagyon sokan hivatkoznak
arra, hogy egyébként Afrika a világ egyik leggyorsabban növekedő térsége, különösen ami
nyolc-kilenc-tíz országot illet, tehát nagyon sok ország beindult, és ezt nekünk is észre kell
vennünk. Már csak azért is, mert vannak ezekben az országokban hagyományaink és
hagyományos kapcsolataink.

Külön szeretném kiemelni Brazíliának a szerepét, ami a közeljövőben, a jövőben
sokkal nagyobb figyelmet kell hogy kapjon. Óriási erőről van szó, hatalmas gazdaságról van
szó, óriási potenciálról van szó. Brazília húsz-harminc év múlva a világ egyik meghatározó
vezető hatalma lesz mind gazdasági, mind valószínűleg politikai, geopolitikai szempontból,
tehát nekünk erre is oda kell figyelni. Persze itt jön az alapkérdés, hogy hogyan tudjuk
bővíteni, a jelenlétünket erősíteni, a gazdasági, külgazdasági és politikai diplomáciánkat. Nem
könnyű, hiszen tudjuk, hogy költségvetési szempontból nem az abszolút bőség időszakát
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éljük, tehát valahogy össze kell tudni egyeztetni ezeket az ambíciókat a forrásokkal, tehát
hatékonyabban és valószínűleg sokkal többet kell dolgozni, de ez már a mi feladatunk.

Én ennyit mondtam volna, elnök úr. Talán így is egy kicsit túlléptem az időhatárt, és
számtalan dologról nem beszéltem, de a kérdések kapcsán erre még sor kerülhet.

Köszönöm szépen a figyelmet.

Kérdések, vélemények

ELNÖK: Köszönjük szépen a külügyminiszter úr előadását. És akkor a
képviselőtársaimnak röviden, de lehetősége van kérdésekre, véleményekre. (Jelzésre:)
Elsőként Mile alelnök úr!

MILE LAJOS (LMP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt
Külügyminiszter Úr! Köszönöm szépen a beszámolót, érdekes volt és rendkívül tartalmas.

Egyetlen apró kérdésem van: jól értelmeztem-e a pénzügyi tervezésnél, hogy az a
dilemma, ami annak idején úgy vetődött föl, hogy megszabjuk a feladatokat, prioritásokat, és
azokhoz rendeljük az erőforrásokat, és volt egy másik elképzelés, amely plafont szeretett
volna húzni, és azt mondta, hogy ehhez kell idomulni? Ez, ha úgy tetszik, metodikai
kérdésként is értelmezhető, itt lényegi dolgokról van szó. Tehát ennek a két módszernek vagy
két megközelítésnek a küzdelme hogyan áll a pénzügyi tervezés mostani fázisában? Nem
tudom, elég szabatos volt-e, ahogy feltettem a kérdést.

ELNÖK: Tessék parancsolni, képviselőtársaim! (Ékes József jelentkezik.) Ékes József
képviselő urat illeti a szó.

ÉKES JÓZSEF (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Miniszter Úr! Érdekes
volt az összefüggés, a lengyel nagykövet úr által elmondottak és az ön által elmondottak
maximális összecsengése, és azért is örül az ember, hogy tényleg a magyar külpolitika, a
magyar EU-elnökség tudta azt hozni és bizonyítani a világ számára és Európa számára is,
hogy képesek vagyunk - a visegrádi négyek közös, összehangolt képviseletével is - hatalmas
eredményeket elérni. Ez az EU-elnökség félévét is bizonyítja, és én úgy érzem, hogy a lengyel
elnökség is ennek maximálisan meg fog tudni felelni. Az európai uniós költségvetés, azt
hiszem, most már azt lehet mondani, hogy több mint tíz éve ugyanebben a szituációban
szenved, hiszen amikor én is ott voltam mint megfigyelő az Európai Parlamentben, akkor is
ugyanezek a dilemmák megvoltak.

Ami nagyon fontos, és tud erősíteni Magyarország esetében, az egyrészt az
agrártámogatási rendszer plafonhoz történő közelítése és elérése, és ebből a szempontból
nagyon szerencsés, hogy Lengyelország a következő időszak költségvetésének az
agrárfejezetével is nagyon keményen próbál foglalkozni, és ami nagyon fontos lenne, tényleg
az Európai Uniónak egy közös külpolitikai megnyilvánulási rendszerét kialakítani, mert ez
hiányzik. Ezt, azt hiszem, érezzük, amíg Magyarország a maga részéről bizonyos kérdésekben
nagyon keményen ki tudott állni, és ezt most pont a líbiai események is kellőképpen
alátámasztják, hogy a magyar nagykövetség képviseli tulajdonképpen az Európai Unió
tagországait, sőt Kanadát, és lehetne sorolni tovább. Tehát én úgy érzem, hogy ebben kellene
az Európai Uniónak hihetetlen mértékében erősíteni.

Amit én szomorúan vettem - és ezt elmondom mindenütt egyébként -, az az Európai
Parlamentben és az Európa Tanácsban a szocialista, liberális viselkedés, ahogy
tulajdonképpen Magyarországot megpróbálták lejáratni. És ebben a legszomorúbb az, hogy
magyar polgárok, állampolgárok - itt most nem Kertészre gondolok, aki a megfelelő
nyilatkozatát tette a magyar nemzettel szemben, hanem egyébként az európai parlamenti
képviselők közül, az Európai Tanácsban és a magyar alkotmánnyal, a magyar
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médiatörvénnyel kapcsolatosan, de ugyanez várható majd a sarkalatos törvények
megjelenésével is. Én úgy érzem, hogy a parlamentnek lassan kellene egy olyan döntést
hozni, hogy adott esetben, ha valaki a határt átlépi, akkor annak milyen módon és milyen
meggondolásból kell Magyarországot képviselnie, vagy ha az ellen tesz, akkor annak
legyenek bizonyos konzekvenciái is.

Köszönöm még egyszer, és én úgy érzem, hogy a Külügyminisztérium, a miniszter úr
is, Enikő is, államtitkár asszony is hatalmas teljesítményt nyújtott a magyar EU-elnökség
kapcsán.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Miniszter Úr! 5-10 perces időkeret áll
rendelkezésre, mert következik a másik két napirendi pontunk, a Számvevőszék, illetve a
zárszámadás.

Megadom a szót a külügyminiszter úrnak. Kérem, hogy legyen rövid a válaszadáskor.

Dr. Martonyi János válaszai

DR. MARTONYI JÁNOS külügyminiszter: Köszönöm szépen, elnök úr. Az első
kérdést úgy értettem, hogy ez az Európai Unió költségvetésére, illetőleg politikáira
vonatkozik. Valóban, az ellentmondás fönnáll. Mi korábban is, az elnökség alatt is mindig azt
az álláspontot képviseltük, hogy először tisztázzuk a politikákat, mondjuk meg, hogy mire
van szükség, mire nincs szükség, hol van többre szükség, erősebbre szükség, és majd ehhez
igazítsuk a forrásokat.

Persze világos volt az, hogy ez nem így lesz, nagyon fontos és nagyon jelentős
tagállamok előre közölték, hogy márpedig egy fillérrel többet nem fognak adni, mint
amennyit eddig adtak, bizonyos szerény növekedés mellett, úgyhogy ez az ellentmondás
kezdettől fogva fennállt, és végig fenn is fog állni. Ha új politikákat finanszírozunk, mint
ahogy egyébként a Bizottság javaslata erre ki is tér, például a kutatás-fejlesztésre 80 milliárd
euró lesz, legalábbis a javaslat szerint, ez egy igen jelentősen megnövelt összeg. Több pénz
lesz például a közös kül- és biztonságpolitikára is, ami teljesen indokolt, hiszen ha akarunk
közös kül- és biztonságpolitikát, és fölépítünk egy külügyi apparátust Brüsszelben és az egész
világon, ez a bizonyos Európai Külügyi Szolgálat, akkor ehhez pénz kell, források kellenek.

Ez persze nem megy másként, mint úgy, hogy akkor más politikáknak kevesebb pénzt
adunk. Melyik politikáktól lehet elvonni forrásokat? Nyilvánvalóan azoktól, amelyek jelenleg
messze a legnagyobb részt képviselik a közös költségvetésben, mind a kettő 30 százalék fölött
van, az egyik majdnem 40, az egyik a kohéziós politika, a másik pedig a mezőgazdasági
politika. Tehát ezekből lehet lecsípni ahhoz, hogy más külpolitikákat lehessen finanszírozni,
ennek a nézetnek egyébként sok képviselője van, még akár itthon is hallani időnként olyan
álláspontokat, hogy mondjuk többet kellene költeni kutatás-fejlesztésre, és kevesebbet
agrárpolitikára.

Ez szépen hangzik, csak azt látni kell, hogy a kutatás-fejlesztésre ma alapvetően a
tagállamok költenek, arról nem is beszélve, hogy Magyarország a kutatás-fejlesztési
forrásokból nehezebben tud részesülni, mint mondjuk az agrárpolitikából. Ettől függetlenül én
teljesen egyetértek azzal, hogy a kutatás-fejlesztési forrásokat növelni kell, és ez Európa
versenyképességének egy döntő kérdése. Sőt, ezzel összefüggésben azt is érdemes leszögezni,
hogy alapvető nemzeti érdekünk, hogy a következő években és ebben a hét esztendőben a
kutatás-fejlesztési forrásokhoz jobban hozzá tudjunk férni, és megteremtsük az ehhez
szükséges belső feltételeket, mert ez a mi dolgunk, de ez nem változtat azon, hogy
egyetlenegy torta van, és annak a mértéke nagyjából adott. Mi persze érvelni fogunk azzal,
amit én az előbb elmondtam, de látni kell a realitásokat is.

Ami például az agrártámogatásokat illeti, nyilván valamelyest csökkenni fog a teljes
összeg, ezen belül kevesebb lesz a közvetlen kifizetés, és több lesz a vidékfejlesztés, a
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közvetlen kifizetéseknél is megjelennek új szempontok, például a zöldítés követelménye,
hogy 30 százalékot zöldítésre kell fordítani, én ugyan nem egészen pontosan tudom, hogy ez
mi, de majd nyilván ezt tisztázni fogják. Remélem, hogy a gyakorlatban is lehet majd
alkalmazni ezt a követelményt, mert az, hogy a gazdák majd hogyan tudják ezt lefordítani,
egy más kérdés, de értem én, ez egy fontos dolog, ugyanakkor vigyázni kell arra, hogy azért a
támogatások lényege továbbra is megmaradjon. Aztán lehet beszélni maximálásról is, erről
korábban is szó volt, nyilván a közvéleményeket is felkavarta az, hogy a legnagyobb
támogatást, azt hiszem, a brit királyi család kapja, nem beszélve a legkülönbözőbb hatalmas
latifundiumokról vagy kombinátokról, hogy egy másik országot nevezzünk meg, tehát ez is
egy kérdés. De a lényege az szerintem az egésznek, hogy azért az agrárpolitika fenn fog
maradni, és az is nagyon lényeges, hogy Magyarország itt egy körülbelül 10 milliárdos
nagyságrendű támogatásra jogosult, ennyit kaphat ebben a hét esztendőben is, és reményeink
szerint a következő hét esztendőben is.

A közös külpolitika egyben azt is jelenti, hogy mindenütt megalakulnak a külügyi
szolgálaton belül a közös képviseletek. Egyébként ez meglesz, ha majd feláll, Líbiában is, és
akkor már a mi feladataink átalakulnak. Megjegyzem, jelenleg is be kell ezt a feladatot még
töltenünk, a helyzet még nem teljesen tisztázódott, de általában véve a főszabály az lesz, hogy
az Európai Unió képviseletét az Európai Külügyi Szolgálat fogja betölteni, reméljük, hogy
ebben a szolgálatban mi is megfelelő pozíciókat fogunk kapni.

Elnök úr, én ennyiben válaszoltam volna a kérdésekre. Nagyon köszönöm az elismerő

értékelést.
Egy dolgot szeretnék csak még említeni, amit elfelejtettem a bevezetőmben. Sor kerül

most a szerződésmódosításra, az alapszerződésnek a módosítására a 136. cikk alapján, ez egy
egyszerűsített módosítás, de ettől függetlenül ezt minden egyes tagállam parlamentjének
ratifikálnia kell. Úgy tudom, hogy ez most a jövő héten vagy talán azt követően a parlament
elé kerül. Én csak szeretném kérni a bizottság tagjait, hogy támogassák ezt a ratifikációt, ezt
mindenféleképpen meg kell tenni, a tagállamok ezt az esztendő végéig ratifikálják, és ha
minden jól megy, akkor a szerződésmódosítás hatályba lép 2013. január 1-jén. Addig még
néhány kérdést tisztázniuk kell elsősorban az eurózónatagoknak, európai stabilitási
mechanizmus, az ideiglenes rendszernek a bővítése, erősítése, rugalmasabbá tétele, de ezekről
a témákról most nem beszéltünk. Én szeretném előre is megköszönni a ratifikációnak a
támogatását.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönjük szépen a miniszter úrnak a beszámolóját. Még egyszer
megköszönöm a féléves elnökségben végzett munkáját, a munkatársaival együtt
nagymértékben hozzájárult ahhoz, hogy Magyarország sikeres elnökséget bonyolított le. Ez
nemcsak az elmúlt hat hónapra volt érvényes, hanem az elkövetkezendő éveknek olyan
politikai tőkét kovácsoltunk az Unióban, ami hosszan ki fog tartani számunkra.

Tisztelt Miniszter Úr! Köszönjük szépen a részvételt, és várjuk majd a következő
beszámolóra.

Folytatjuk majd a bizottsági ülésünket, pár perc szünetet rendelek el. Hadd ajánljam
képviselőtársaimnak, amit most kaptunk a Külügyminisztériumtól: „Hat hónap egy erősebb
Európa szolgálatában, áttekintés az Európai Unió Tanácsának magyar elnökségéről”, ezt
ajánlom mindenkinek olvasmányként.
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A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló
törvényjavaslat és az Állami Számvevőszék jelentése a Magyar Köztársaság 2010. évi
költségvetésének végrehajtásáról

(Rövid szünet.) Tisztelt Bizottság! Folytatjuk a 3. napirendi ponttal: a Magyar
Köztársaság 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló törvényjavaslat - ez a T/3927.
szám alatt jegyzett - általános vitára bocsátásról kell szavaznunk, és szokásunkhoz híven
meghallgatjuk az Állami Számvevőszék jelentését a Magyar Köztársaság 2010. évi
költségvetése végrehajtásának ellenőrzéséről. Köszöntöm a napirendi pont előadóit, Földiák
Gergelyt a Nemzetgazdasági Minisztérium részéről és Szarka Péternét az Állami
Számvevőszék részéről.

Szokás szerint megadom a szót az előadóknak egy rövid expozéra, utána lehetőség
nyílik a kérdésekre, a vitára, és utána pedig szavazunk. Tessék parancsolni!

Földiák Gergely előterjesztése

FÖLDIÁK GERGELY (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm, elnök úr.
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselő Hölgyek, Urak! A Magyar Köztársaság 2010. évi
költségvetésének végrehajtásáról szóló törvényjavaslat az államháztartási törvény különböző
rendelkezései vagy az ott meghatározott rendelkezések alapján lett tartamilag, formailag
összeállítva.

Az Aht. előírja, hogy június 30-áig a törvényjavaslatot meg kell küldeni az Állami
Számvevőszék részére, és azt is tartalmazza, hogy augusztus 31-éig a kormánynak döntenie
kell róla, és az Országgyűlés részére be kell nyújtani. Ezeket a határidőket a Nemzetgazdasági
Minisztériumnak, illetve a kormányzatnak sikerült is betartani.

A törvényjavaslat finanszírozási kérdésekről szól, a költségvetés kiadásai, bevételei
végrehajtásáról szól, szabályozási kérdésekről szól, és mindezek mellett - vagy úgy is
mondhatnám, hogy mögött - mellékleteket tartalmaz. Az 1-es, 2-es melléklet a központi
költségvetés mérlege, a 3-astól a 11-es mellékletig az önkormányzatokkal kapcsolatos
elszámolásokat, adatokat, információkat tartalmazza.

A 12-es melléklet az, ami konkrétan uniós vonatkozású már, úgyhogy erről azért egy
picit többet mondanék. Ez az uniós programok kötelezettségvállalási keret-előirányzatát
foglalja össze. Itt arról van szó, hallottuk korábban a miniszter urat is, hogy a hétéves új
pénzügyi perspektíváról beszél. Tehát hét évben gondolkodik az Unió, a főbb fejezetek, főbb
számok hét évre vannak meghatározva, de ez le van bontva éves szinten, már a többéves
pénzügyi keretben is, és ez van aztán később évente az Unió költségvetésének éves vitája
kapcsán tovább bontva, tovább részletezve.

Ez a táblázat tulajdonképpen kapcsolatot teremt a hazai költségvetésben is az évek
között, tehát ezek a kötelezettségvállalási keretszámok határozzák meg, hogy adott évben
milyen összegben lehet kötelezettséget vállalni, milyen összegben lehet pályázatokat
meghirdetni.

A 2010. évet értékelve először általánosságban mondanék adatokat, a főbb mutatókról
beszélnék egy pár szót. A bruttó hazai össztermékkel illik kezdeni. 2010-re 0,9 százalékos
növekedés volt előirányozva, a tényszám ehhez képest 1,2 százalék lett, ami egy kicsi pozitív
eltérés, és aminek a fő oka a vártnál erősebb export, ez húzta fel a bruttó össztermékünket -
ami pedig lehúzta, az a háztartások fogyasztása, tehát ott egy 2,1 százalékos csökkenés volt.
Ez volt az a két markáns tényező, amely végül meghatározta ezt az adatot. A bruttó
állóeszköz-felhalmozásnál, tehát a beruházásoknál egy 5,6 százalékos csökkenésnek lehettünk
tanúi. A legnagyobb csökkenést illetően, tehát a lefelé húzó tényezők közül az építőipart kell
kiemelni, itt volt a legnagyobb visszaesés. A feldolgozóiparnál, ezen belül a járműgyártásnál,
illetve a vegyipari anyagoknál volt pozitív szaldó, tehát ez a két szektor volt az, amely felfelé
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húzta a bruttó állóeszköz-felhalmozást, tehát a beruházásokat, összességében mégis 5,6
százalékos csökkenést tapasztalhattunk.

A munkanélküliség 11,2 százalékos lett az év végére, itt is a mögöttes
részletinformációk ugyanazt mutatják, mint amit az előbb elmondtam - ezekből következik,
hogy az exportra termelő ágazatoknál egy 1 százalékos bővülést lehetett tapasztalni, azokban
az iparágakban pedig, amelyek a belső keresletre épültek, csökkenés volt tapasztalható. A
folyó fizetési mérlegnél rekord összegű többlet keletkezett, ami abból adódik, hogy az export
dinamikája sokkal magasabb volt, mint az import dinamikája, úgyhogy ez nem kis
teljesítmény volt, és egy nagyon pozitív fejlemény. Itt megemlíteném az EU-s transzfereket
is: ezek is hozzájárultak ahhoz, hogy az ország külső finanszírozási képessége stabil legyen,
sőt erősödjön.

Az általános adatokból az inflációról mondanék pár szót. 4,9 százalék lett az infláció
2010-ben, 4,1 százalék volt tervezve, tehát ez valamelyest magasabb lett a végén, az
üzemanyagárak voltak azok, amik 21 százalékkal nőttek, tehát ez volt az a tényező, amely
igazából ezt a mutatót elrontotta, ha fogalmazhatok így. Az élelmiszerárak is átlagon felül
növekedtek.

Az általános adatok után a fiskális folyamatokra térnék rá. Az államháztartás egészére
2010-ben a pénzforgalmihiány-terv 1060 milliárd forint volt, a tény pedig 1121 milliárd forint
lett, tehát nagyobb lett a pénzforgalmi hiány, a GDP 4 százalékában volt tervezve, és 4,1
százalék lett a végső érték. Az államháztartáson belül a központi alrendszer egyenlege lett
mínusz 889,5 milliárd forint, a tervben valamivel alacsonyabb hiány volt mínusz 864 milliárd
forinttal, tehát a központi alrendszernél az előirányzathoz képest egy 2 százalékos
többlethiány mutatkozott, de ha ezt az adatot a GDP-hez mérjük - valamivel nagyobb GDP-
növekedés lett, ahogy említettem -, akkor a tervek szerint alakult, tehát 3,3 százalék lett a
végén a GDP-arányos hiánya a központi alrendszernek.

A központi költségvetésről - hogy közelítsünk az uniós sorok felé - elmondanám, hogy
830 milliárd forint volt a terv, és 854 milliárd forint lett a tény hiányösszeg. Ezen belül
kiemelném, hogy a kiadási oldalon, a fejezeti kezelésű előirányzatok soron volt többletkiadás,
ami éreztette a hatását, és ennek párjaként a bevételi oldalon, a szakmai fejezeti kezelésű

előirányzatok soron volt több bevétel, tehát több kiadás és több bevétel volt, valamivel több
hiány is. Ezeken a sorokon jelennek meg az uniós források, ezeken a sorokon belül az egyik
legjelentősebb tételt maguk az uniós források jelentik.

Most rátérek az uniós dolgokra. Még mielőtt számokat mondanék, egy-két alapdolgot
szeretnék elmondani. A XIX. fejezetben vannak tervezve - mint Uniós Fejlesztések fejezet -
az Új Magyarország Fejlesztési Terv, illetve a Strukturális Alap-programok és egyéb kisebb
programok is, amelyeket a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség bonyolít, ez a legnagyobb része az
uniós támogatásoknak. A másik nagyobb blokk már kevésbé jelentős, de szintén markáns
rész, ez a XII. fejezetben, tehát a Vidékfejlesztési Minisztérium fejezetében van tervezve.

Nagyon-nagyon fontos gyakorlat, hogy az uniós sorok felülről nyitottak, tehát a
kormányzatnak prioritása az, hogy fejlesztési forrás ne vesszen el, azaz mindig meglegyen a
megfelelő társfinanszírozás is a költségvetésben. Nyilván ezt tervezzük, de ha esetleg a
folyamatok felgyorsulnak, akkor ne legyen gátja az uniós támogatások kifizetésének, hogy a
központi költségvetés nem biztosít elegendő forrást. Tehát a felülről nyitás egy ilyen eszköz,
és az átcsoportosítási szabályok is rendkívül rugalmasak az uniós fejezeten belül, hiszen azt is
nehéz megítélni, hogy melyik lesz az az operatív program, amely esetleg jobban teljesít, és
akkor az a kevésbé jól teljesítő operatív programok társfinanszírozásából tud finanszírozódni.
Ezek az eszközök élő eszközök.

Azt is el szeretném még mondani az Új Magyarország Fejlesztési Tervvel
kapcsolatban, ami a legjelentősebb tagja a Strukturális Alapok támogatásainak, hogy ennél a
programnál a finanszírozás úgy oldott meg, hogy a központi költségvetés tulajdonképpen
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valamennyi támogatást, tehát nemcsak a nemzeti költségvetés társfinanszírozását, hanem az
uniós finanszírozást is megelőlegezi.

Tehát amikor a kifizetés a kedvezményezettek vagy szállítók részére megtörténik, a
központi költségvetés megelőlegezi az uniós támogatásokat, és ezt követően van egy
mechanizmus, hogy egy-két héten belül visszapótlásra kerül a költségvetésbe az uniós forrás.
Tehát amit az Unió ide utalt, az akkor épül be a költségvetésbe. Ez nyilván a költségvetésre
rövid távon, heti szinten negatív hatást gyakorol, hiszen először megugranak a kiadások,
megugrik a támogatás, az uniós bevétel meg még nem jelenik meg a költségvetésben. De
ezzel a technikával havi szinten, sőt, azon belül kétheti szinten kiegyenlítődnek, tehát igazából
nem jelentenek problémát, viszont ez a garancia arra, hogy ha esetleg adott uniós programnál
a Bizottság nem utalt még támogatást valamilyen oknál fogva, tehát az lehet szabálytalansági
eset is vagy egyszerűen a Bizottságnak nincs feltétlenül határideje egy igénylést mondjuk két
hónapon belül elbírálni, tehát ha nincs itt az uniós forrás, ez szintén nem akadályozza meg a
programoknak a megvalósítását. Tehát ez a központi költségvetés előfinanszírozási technika
ezt szolgálja.

Rátérve az uniós számokra, tehát 834 milliárd forint volt betervezve kiadásként összes
uniós programokra, és 1032 milliárd forint lett a végösszeg. Ezen belül az Új Magyarország
Fejlesztési Tervnél 589 milliárd forint volt a kiadási terv, és 729 milliárd lett a kiadási
tényszám. Tehát itt durván egy 25 százalékos többletkiadás mutatkozott. Ennek a legfőbb oka
az, hogy a 2010-es tervezésnél, amit a Nemzetgazdasági Minisztérium a Nemzeti Fejlesztési
Ügynökséggel közösen végzett el, tulajdonképpen egy stagnálásra számítottunk abból
kifolyólag, hogy a választási év mindig jelent egy kockázatot, hogy a programoknál
esetlegesen valamilyen megakadás vagy lassulás következik be. Tehát ezzel kalkuláltunk.
Ezzel szemben derült ki az, hogy nem volt ilyen, tehát gyorsultak a kifizetések, nem volt ilyen
megtorpanás, és így az eredeti előirányzat túl lett lépve.

Az Új Magyarország Fejlesztési Tervnél és más programoknál is meg lehet ezt
figyelni, a kohéziós alap projekteknél is. Ezek a kohéziós alap projektek külön soron futnak,
ezek a 2000-2006-os projektnek, programozási periódusnak a kohéziós alap projektjei, illetve
önálló projektekként lettek a Bizottság által elfogadva. Itt 79, tehát közel 80 milliárd forint
volt a kiadási terv, és 90 milliárd lett a kiadás. Ebben a fő tényező az, hogy hosszabbítási
kérelmeket adott be az intézményrendszer a Bizottsághoz, amelyekből többet el is fogadott a
Bizottság - van, amelyik még, azt hiszem, folyamatban van -, és így megnyílt a mód arra,
hogy a projekteket be lehessen fejezni, a kiadásokat lehessen növelni.

NFT I., tehát az előző fejlesztési tervről pár szót mondanék csak. Ez költségvetésileg
igazából nem jelentős tétel, hiszen már rég nincsenek kifizetések ezeken a sorokon, de nagyon
sok munka volt az intézményrendszeren, hiszen ezekkel a programokkal kellett elszámolnunk
2010-ben. Tehát egy operatív program nem akkor ér véget, amikor a kifizetési határidő eljön,
hanem akkor, amikor az úgynevezett végső elszámolást benyújtja az intézményrendszer. Erre
több időt is ad a Bizottság, tehát itt ez nemcsak egy számszaki kimutatás, hanem itt
indikátorokról kell sokkal részletesebben számot adni. Ezek az elszámolások történtek meg
2010. március 31-ig, illetve szeptember 30-ig, aminek az lesz az eredménye, bár erre sincs
határideje az Európai Bizottságnak, de minden bizonnyal már idén néhány program esetében
is, és reméljük, hogy jövőre már az összes program esetében lezárja a Bizottság ezeket a
támogatási formákat, és ezt a bizonyos utolsó, a strukturális alapoknál 5 százalékokat, amiket
visszatart, ezeket átutalja, ami nyilván pénzforgalmilag jelentős tétel lesz. Úgyhogy az NFT
I.-nél sikerült az összes operatív programról ezeket az elszámolásokat határidőben benyújtani.

Új Magyarország Vidékfejlesztési Programról is mondok pár szót: 129 milliárd forint
volt a terv, és 167 milliárd forint lett a ténykiadás. Itt az 1-es, illetve a 2-es tengely a két
leginkább meghatározó rész, támogatási forma. Az 1-es tengely a versenyképesség javítása,
tehát itt ezen belül üzemek korszerűsítése, gépbeszerzés, termelői csoportok támogatása
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típusú eszközök, intézkedések vannak, ezeken is túlteljesítés volt, és a második tengely, ami a
környezetvédelem, vidékfejlesztés prioritást jelenti és ezen belül tartalmaz agrár-
környezetgazdálkodási intézkedéseket, ennél is ugyanezt lehetett megfigyelni.

A kiadási tételek között, bár ez másfajta kiadási tétel, de jelentős, az a hozzájárulás az
Európai Unió költségvetéséhez, tehát Magyarországnak is befizetési kötelezettségei vannak,
mint minden egyes tagországnak. Itt 221 milliárd forint volt tervezve, és 230 milliárd forint
lett a tényszám, amivel hozzájárultunk az Unió éves költségvetéséhez. Az Uniónál is vannak
költségvetési módosítások, ott is lehet olyan döntést hozni, hogy valamire pluszpénzeket kell
költeni, és emiatt pluszpénzeket kell befizetni a tagországoknak. Az Európai Külügyi
Szolgálat volt az a jelentős feladat, amire a tagországok rábólintottak, és ez azt jelenti, hogy
többletbefizetési kötelezettségek is keletkeztek. Tehát ez volt a legjelentősebb tétel, ami miatt
ez a növekedés volt és ezáltal kiadás a magyar költségvetés számára.

A bevételekről annyit mondanék, hogy, ugye, a kiadás meg a bevétel az együtt jár az
uniós programoknál, tehát ha több kiadás van, és nincs valami elszámolási probléma, akkor
többletbevétel is van, hiszen az Uniótól ezekre a kiadásokra jutó támogatást le lehet hívni,
úgyhogy a bevételeket is fölhúzta a kiadás gyorsulása. 642 milliárd forint bevétel volt
tervezve uniós transzferekre és 814 milliárd forint lett a tényszám, ez is egy 25 százalékos
növekedés, többletbevétel. A legjelentősebb: az Új Magyarország Fejlesztési Tervnél
500 milliárdról 669 milliárd lett a tényszám a bevételre vonatkozóan.

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programnál 95 milliárd forint volt a tervezett
bevétel és 113 milliárd forint lett a tény, tehát itt a kiadás ugyanúgy felhúzta a bevételt.

Úgy mondom, hogy speciális sor a költségvetésben az uniós támogatások utólagos
megtérítése. Ez az a sor, külön van bontva, külön van tervezve, amiről beszéltem, hogy a
zárás kapcsán évekkel később utal támogatást a Bizottság a tagországnak. Tehát az NFT I.
kapcsán, ahol 2008-ban lehetett kifizetni, ott 2011-re, illetve majd ’12-re kell tervezni
bevételeket, tehát több éves csúszással. Azért van ez külön soron, mert lehetne elvileg egyben
tervezni a többi uniós programmal, mert ezek a bevételek utána már nem kerülnek vissza a
programba, hiszen a program befejeződött. Úgyhogy ezeknél az uniós utólagos megtérítést
tartalmazó soroknál 3,8 milliárd volt beállítva mint bevétel, és mínusz lett a szám, mínusz
8,78 milliárd lett a tény.

Ez abból adódik, hogy bár a fő funkciója ennek a sornak az, amit az előbb elmondtam,
tehát az elszámolás bevételének a könyvelése, de egyéb tényezők is vannak, például hogyha a
kormányzat olyan döntést hoz, hogy egy korábban nem uniós projektet uniós finanszírozás alá
von be, akkor az itt keletkező bevétel is ezen a soron jelenik meg. Illetve ha a kormányzat
olyan döntést hoz, hogy egy korábban nem uniós projektet uniós finanszírozás alá von be,
akkor az itt keletkező bevétel is ezen a soron jelenik meg, illetve ha egy korábban uniós
projektet kiemel az uniós finanszírozás alól, és nemzeti finanszírozással valósít meg, akkor ez
egy negatív tételként jelenik meg.

A konkrét példa 2010-ben az M7-es autópálya-beruházás volt, amit az Unió
ellenőrzött, közbeszerzési problémákat talált, és a kormányzatnak az lett a döntése, hogy
kiemeli ezt az uniós finanszírozás alól, ezáltal biztosítva azt, hogy a rendelkezésre álló keretek
ne vesszenek el. Hiszen ha egy ilyen vitás kérdésben a végén a Bizottságnak lesz igaza, akár
úgy, hogy az Európai Bíróság döntése alapján, akkor már nincs mit tenni, azok a keretek
elvesztek, és annyival kevesebb uniós támogatást lehet felhasználni, viszont ha a kormányzat
úgy dönt, hogy kiemeli az uniós finanszírozásból, kiemeli az uniós elszámolásokból, akkor
felhasználható marad a keret. Így döntött, és ez 32 milliárd forint mínuszt jelentett ezen a
soron, tehát ez volt az a tétel, amely miatt csökkenés volt. Egyébként plusz tételek is voltak,
mert az M43-as, tehát az M0-s projekteket beemelte uniós finanszírozásba a kormányzat, és
ez pedig bevételt termelt ezen a soron. Tehát volt egy jelentős mínusz tétel, több plusz tétel, és
a kettő eredője lett ez, hogy a 3,8 milliárd helyett mínusz 8,7 milliárd lett a végeredmény.
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Zárásként, összefoglalásként azt szeretném elmondani, hogy tulajdonképpen 2010-ben
az uniós programok felhasználása a tervek szerint haladt, jobban haladt, tehát gyorsabban -
lehet, hogy túl pesszimisták voltunk a tervezéskor, összességében jobban haladt. Nem a
legfontosabb cél, de sokszor esik róla szó, hogy ne veszítsen az ország forrást, tehát a
forrásvesztést elkerüljük, itt az n+2-es, n+3-as szabályt szoktuk említeni. Igazából a válság
miatt a Bizottságnak volt egy olyan döntése, hogy az első éles korlátot, ami 2010. december
31-e lett volna, amikor is forrást lehet veszteni, ha egy adott ország nem költött el annyit,
amennyi be lett állítva az operatív programba, ezt a határidőt eltörölte, tehát ha rosszul álltak
volna a programjaink, vagy lassabb lett volna a megvalósítás, akkor sem szembesültünk volna
forrásvesztéssel, de nem álltunk rosszul. Tehát igazából ennek az eltörlése Magyarország
számára nem jelentett könnyebbséget, nem befolyásolta a lebonyolítást.

Ennyit szerettem volna elmondani. Köszönöm, hogy meghallgattak.

ELNÖK: Köszönjük szépen a főosztályvezető úr beszámolóját. (Fúrás zaja hallatszik
be a terembe.) Fúrják a zárszámadást. (Derültség.)

Megadom az igazgatóhelyettes asszonynak a szót.

Az Állami Számvevőszék észrevételei

SZARKA PÉTERNÉ (Állami Számvevőszék): Köszönöm szépen. Üdvözlök
mindenkit. Az Állami Számvevőszék a jogszabályi előírásoknak megfelelően elkészítette és
határidőre benyújtotta az Országgyűlésnek a zárszámadási törvényjavaslat véleményezését,
illetve az ehhez kapcsolódó ellenőrzés eredményét.

Az Állami Számvevőszék a zárszámadást minden esetben megbízhatósági, pénzügyi,
szabályszerűségi szempontból ellenőrzi. Ezt azért szeretném hangsúlyozni, mert sok kérdés
szokott ahhoz kapcsolódni, hogy célszerűségi és eredményességi szempontokat nem szoktunk
megnevezni, illetve nem szoktunk ezzel kapcsolatban értékelést adni.

Az uniós terület talán egy icipicit eltér a többitől. Aki évek óta figyelemmel kíséri ezt,
az tudja, hogy az uniós területen minden esetben készül a szabályszerűségi, megbízhatósági
ellenőrzésről, azaz a beszámolókról egy értékelés, és készül egy külön uniós rész, amelyben
megpróbáljuk összefoglalni az elmúlt év eseményeit, egy átfogó értékelést próbálunk adni az
uniós területekről, és mindig kiemelten kezeljük az előző években adott ajánlásainkra készített
intézkedési terveket, illetve azok megvalósítását, és ezeknek az utóellenőrzéséről is mindig
írunk. Ez az idei évben is így volt. Megállapítottuk ennek kapcsán, hogy közel ötszörösen
haladta meg az Európai Uniótól érkező forrás mennyisége az általunk befizetett tagállami
befizetési kötelezettséget, és megállapítottuk azt is, hogy mind az uniós források tekintetében,
mind pedig a hazai társfinanszírozás tekintetében a tervhez képest nagyobb teljesülés volt.
Azért azt meg kell jegyezni, hogy itt 26,7 százalék az uniós és 20,6 százalék a hazai
túlteljesítés. Ezzel kapcsolatban fel kell hívni a figyelmet arra, hogy ez azért költségvetési
kockázatot jelent a társfinanszírozás szempontjából, de mint említette az NGM képviselője, az
a lehetőség, hogy az uniós források tekintetében az átcsoportosítás és a felülről nyitás adott,
minden évben a költségvetési végrehajtását megkönnyíti.

A 2004-2006-os költségvetési periódushoz tartozó Nemzeti Fejlesztési Tervet illetően,
a Strukturális Alapok finanszírozása esetében, mint ez már korábban említésre került, a
programok lezárultak, határidőre megtörtént az Európai Bizottság felé az elkészített
zárójelentések benyújtása. Ezzel kapcsolatban meg kell említenem azt, hogy az ellenőrzés
során feltártunk olyan szabálytalanságokat, amelyek határidőn túli hazai kifizetést
eredményeztek a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Programból. Erre vonatkozóan tettünk
is a jelentésünkben ajánlást, hogy ezeknek a kivizsgálására tegyenek lépéseket az NFÜ-nél,
ugyanis ezek a pénzek az Uniótól biztosan nem térülnek meg, tehát ez a hazai költségvetést
fogja mindenképpen terhelni.
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A Kohéziós Alap tekintetében 43 projekt közül 7-nek a pénzügyi záró beszámolóját
készítették el, 28 projekt esetében a fizikai zárás megtörtént, de az előírt határidőre a pénzügyi
beszámolók nem készültek el. Az ÚMFT-programok esetében megállapítottuk azt, hogy a
megelőző évek kifizetéseihez képest az arány csökkent, de a legnagyobb arányt a KÖZOP, a
TÁMOP és a GVOP képviselte, ugyanakkor a keretösszeg tükrében az időarányos teljesítés
elmarad. Ha a szerződésekkel lekötött támogatási összegeket nézzük, akkor ez 60 százalék
alatt van, a kifizetések esetében a 20 százalékos arányt sem érte el, és az átutalt időközi
összegek esetében is 20 százalék alatt marad ez az arány. Kimutatható a késedelem a
pályázatok meghirdetésében, a kötelezettségvállalások teljesítésében, így például a GOP
esetében az akcióterv módosult, és így visszavonásra is kerültek bizonyos konstrukciók. Az
európai uniós források kezelését végző szervezetet, az NFÜ-t magát szervezetileg a
kormányzati struktúraváltás nem érintette, azonban vezetőváltás volt, és ebből következően az
összes irányító hatóság élén vezetőváltás következett be, arról nem is beszélve, hogy évek óta
elég nagy a fluktuáció az NFÜ-ben, és ez 2010-ben sem volt másképpen, úgyhogy ilyen
szempontból volt érintettsége.

Az Új Széchenyi-terv előkészítésével kapcsolatban több kormánydöntés született
bizonyos kiemelt projektek visszavonására. Ezzel kapcsolatban megállapítottuk, hogy az NFÜ
nem vezet arra vonatkozóan nyilvántartást, és ebből kifolyólag nem is tudtunk végső
véleményt adni arra, hogy hány ilyen projekt van, ezek milyen fázisban kerültek
visszavonásra, és ez mekkora összeget érint. A kiválasztott mintába bekerültek ilyen
projektek, illetve került be ilyen kifizetés, ezt a kifizetést mi szabálytalannak minősítettük, és
a kifizetés kivizsgálására ajánlást tettünk. Megállapítottuk továbbá azt is, hogy van
összefüggés a között, hogy egyfordulós vagy kétfordulós a pályázat, és hogy ezek esetében
mennyi az eltelt idő a pályázatkezelés szempontjából. A kétfordulós pályázatok közül a
regionális operatív programokhoz tartozó pályázatok esetében van olyan eset, hogy több mint
egy év telik el a pályázatkezelési folyamatban.

Összesen 31 részbeszámolót minősítettünk, ami EU-forrást érintett. A 31
részbeszámolóból 13-at teljesen elfogadtunk, ez úgynevezett tiszta beszámolót kapott, 11
korlátozott záradékot kapott és 7 részbeszámolót elutasítottunk. Az összes hibának a
88,9 százalékát a mérlegben elkövetett hiba adta és 11 százalékát pedig pénzforgalmi vagy
pénzügyi hiba. Ezek konkrét mintákon tapasztalt hibák.

Nem tudom, hogy mennyire lenne annak értelme, hogy részletesen ismertessem a
hibákat, de a legeslegjellemzőbb néhány dolgot azért elmondanám, főleg azokat, amelyek
évek óta visszatérő problémák. Többször felhívtuk az NFÜ figyelmét ezek kiküszöbölésére,
de miután ez nem történt meg vagy nem kellő mértékben történt meg, ezek visszatérő gondok.

Az egyik ilyen probléma a közreműködő szervezeteknek a finanszírozása. Ez egy
finanszírozási szerződéssel történik, amit uniós forrásból finanszíroznak, a technikai
segítségnyújtásból. Ennek a pénzügyi elszámolása pillanatnyilag a jogszabályoknak ugyan
megfelelően történik, tehát a hazai jogszabályoknak megfelelően történik, de nem uniós
forráselszámolásként kezelik. Ebből az idén is a mérlegben egy hiba történt, egy pénzügyi
hiba történt. Mi évek óta szorgalmazzuk, hogy valósítsák meg a támogatásként való kezelését,
ebben eddig nem lépett az NFÜ.

A másik ilyen probléma a hosszú távú kötelezettségvállalásoknak a bemutatása.
Miután az Unió egy speciális terület, ezeket az NGM által kidolgozott, speciális űrlapon kell
kimutatni, és ezeknek az adatoknak az analitikával, a mérleggel, illetve a beszámolóval,
főkönyvi kivonattal egyezni kellene. Sajnálatos módon a 2010-es beszámolóban ezek az
adatok nem egyeztek meg. Amiben az idén előrelépés történt, az az NGM álláspontja,
miszerint felül fogják vizsgálni a 7778-as űrlapot, és próbálnak közösen az NFÜ-vel olyan
megoldást találni, hogy a valós adatok kerüljenek kimutatásra.
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Meg kell említeni a különböző olyan technikai problémákat, amelyek valamilyen
jogszabályváltozásból eredően vagy nem terjednek ki a teljes időszakra, vagy eltérően
szabályoznak a 2000-2006-os, illetve a 2007-13-as periódusra. Az egyik ilyen terület például
a számlaösszesítőkkel történő kifizetés, ami nagy kockázatot hordoz magában azért, mert
lehetőséget ad az új elszámolási időszakban arra, hogy nem mindenről kell számlát benyújtani
a kedvezményezettnek, hanem bizonyos kisebb összegeket, gondolok itt a buszjegyre és
hasonlókra, elegendő nekik úgynevezett összesítőn elszámolni. Ennek az ellenőrzését azonban
az NFÜ még kockázatelemzéses szinten sem végzi el, ami arra ösztönzi a támogatottakat,
hogy a költségeiket szétbontsák, illetve minél több ilyen apró költséget tegyenek be.

A támogatási szerződés és támogatási okirat is egy hasonló probléma. A jogszabály,
pontosan a gyorsítás és a pályázatok minél előbbi elbírálása, illetve a kifizetések felgyorsítása
érdekében könnyítéseket tesz annak érdekében, hogy minél előbb pénzhez jussanak a
kedvezményezettek. Az egyik ilyen lépés a támogatási szerződés helyett támogatói okirat
létesítése. A két dokumentum azonban sem formailag, sem tartalmilag, illetve tulajdonképpen
a mögöttes jogi tartalom nem egyezik meg, és ebből kifolyólag mi nagyon kockázatosnak
ítéljük ez a fellazítást, különösen az önkormányzatok tekintetében, ahol a jogszabály, az Aht.
erre nem is ad lehetőséget.

A 2010-es év egyik legnagyobb pénzügyi hibája abból ered, hogy a támogatottak
elszámoltak a kapott előleggel, illetve a számlákat benyújtották, ezeket a benyújtott számlákat
az irányító hatóságok, illetve a közreműködő szervezetek el is bírálták, azonban általunk nem
ismert ok miatt a kifizetés elmaradt. Ez önmagában nem egy szokatlan jelenség, azonban
mindez év végén történt, és ezeket az összegeket sem kötelezettségként nem állították be, sem
pedig nem fizették ki. Ebből az következett, hogy ez az összeg nem jelenik meg a
zárszámadásban, tehát nincsen benne a zárszámadásban. Egyébként ez volt a fő hiba, ami
miatt korlátozott záradékot adtunk a fejezeti kezelésű előirányzatokra.

Köszönöm szépen.

Kérdések, vélemények

ELNÖK: Köszönöm szépen a beszámolókat. Időnk egy kicsit eljárt, de kérem
képviselőtársaimat, hogy röviden fogalmazzák meg kérdéseiket.

Én csak indításképpen a zárszámadási törvényjavaslat preambulumát szeretném
idézni, amely meghatározza az egész szemléletet: „A 2010 májusában hivatalba lépett
nemzeti ügyek kormánya azzal szembesült, hogy az előző, Bajnai Gordon által vezetett
szocialista kormány költségvetésében hamis adatok szerepelnek. A költségvetési törvényben
leírt főbb számok ugyanis egyáltalán nem feleltek meg a valóságnak, a 3,8 százalékos hiány
valójában a 7 százalékot is meghaladta volna. A nemzeti ügyek kormányának rendkívüli
gazdasági intézkedéseket kellett meghozni annak érdekében, hogy hazánk elkerülje az
adóválságot és saját lábára álljon.”

Tisztelt Bizottság! A kérdések ideje érkezett el. Kommentár? (Jelzésre:) Tessék
parancsolni, Bana képviselő úr!

BANA TIBOR (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Igazgatóhelyettes
Asszony! Tisztelt Főosztályvezető Úr! Tisztelt Bizottság! A bizottság jobbikos képviselőiként
nem tartjuk alkalmasnak az általános vitára az előttünk fekvő törvényjavaslatot, véleményünk
szerint ugyanis a kormány számadása, pénzügyi beszámolója szakmai szempontokból nem
felel meg a hatályos törvényi előírásoknak. Röviden szeretném ezt a kijelentésemet
alátámasztani.

Az államháztartási törvény 12. §-ának (1) bekezdése így fogalmaz: „Az államháztartás
alrendszereiben minden pénzmozgásról el kell számolni.” Ezzel szemben mi azt tapasztaltuk,
hogy a törvényjavaslatban nem érvényesül a teljességnek a számviteli elve, bizonyos
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pénzügyi tranzakciókról nem kapunk megfelelő információkat, gondolok itt például a PPP-
konstrukciókra, gépkocsi-beszerzésekre vagy éppen a központi tartaléknak a felhasználására.

Mindemellett meglátásunk szerint nem is áttekinthető az előttünk fekvő javaslat, a
világosság számviteli elvének sem tesz eleget. Az ÁSZ-jelentés 13. oldala is alátámasztja ezt
a kijelentésemet, itt olvasható ugyanis az, hogy a jelenlegi prezentációs rendszer nem
támogatja megfelelően az információtartalom állandóságát, az átláthatóságot, az évek közötti
összevetést és a folyamatokról való képalkotást, ide értve a célok és azok teljesülésének
követhetőségét, néhány sorral lejjebb pedig az szerepel, hogy érdemi elmozdulás e tekintetben
nem történt.

Mindemellett a valódiság elvének sem tesz eleget ez a törvényjavaslat, nem
találkozunk megfelelő leltárral, így például a termőföldben megtestesülő állami vagyon
változása is csak forintban szerepel, és naturáliákban ezzel kapcsolatban továbbra sem kapunk
információkat.

Végezetül pedig azt szeretném még megemlíteni, hogy a lényegesség elvét sem elégíti
ki a zárszámadás. Ugyanis egyfelől sok az információt nem nyújtó adat, másfelől viszont
fontos információk hiányoznak a zárszámadásból, így például nem áttekinthető a helyi
önkormányzatoknak a vagyoni helyzete.

Ezek azok a legfőbb indokok, amelyek miatt a Jobbik nem tartja általános vitára
alkalmasnak ezt a törvényjavaslatot, és kérném a főosztályvezető urat, hogy röviden reagáljon
ezekre a felvetésekre.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönjük szépen. Kérdezem képviselőtársaimat, van-e még kérdés,
vélemény. (Senki sem jelentkezik.) Nem látok ilyet.

Akkor visszaadom a szót a főosztályvezető úrnak, illetve az igazgatóhelyettes
asszonynak.

FÖLDIÁK GERGELY (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen. Én úgy
reagálnék ezekre, hogy az uniós elszámolásoknak az átláthatósága, követhetősége abszolút
érdeke a magyar kormányzatnak, hiszen itt olyan extrakockázatok vannak, hogy nemcsak a
hazai intézményrendszer ellenőrzi, hanem az uniós intézményrendszer is ellenőrzi ezeket a
támogatásokat. Tehát itt különösen szigorúan kell eljárni az intézményrendszernek a
kifizetésekkor is és a szerződéskötési, pályáztatási folyamatok esetében is.

Azt gondolom, hogy a visszafizetés kockázata - vagy réme, hogy így fogalmazzak - ott
van fölöttünk mindig, a Bizottság is számtalan auditot indít minden tagországban,
Magyarországon is, tényleg azt kell mondanom, hogy egymást érik, sőt párhuzamosan
zajlanak a bizottsági auditok, plusz az Európai Számvevőszék is különböző fajta auditokat
indít és folytat le. Tehát azt gondolom, hogy nagyon komoly kontroll alatt vannak az uniós
támogatások, ami, mondom, mindenkinek az érdeke. Nyilván aki az intézményrendszerben
dolgozik, az nem mindig örül, amikor egy auditor jön, kérdez és vizsgálódik, de annyiban
viszont igen, hogy ez nekünk is egy garancia, hogy szakszerűen és pontosan kell dolgozni,
tehát azt gondolom, hogy itt biztonságos oldalon vagyunk.

ELNÖK: Köszönjük szépen. Tisztelt Képviselőtársaim! Akkor most szavazni fogunk.
Ilyenkor a bizottságunk szokása az, hogy nem állít külön a Házszabály szerint előadót, hanem
írásban fogalmazza meg a véleményét, és esetleg a kisebbségi véleményt, ha van, szintén be
lehet írásban nyújtani, erre kérem majd Bana képviselőtársamat is.

Tehát először szavazunk. Határozatképesek vagyunk, a helyettesítéseket csatoljuk a
jegyzőkönyvhöz.
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Határozathozatal

Kérdezem, hogy ki tartja általános vitára alkalmasnak a Magyar Köztársaság 2010. évi
költségvetésének végrehajtásáról szóló törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) 12
igen. Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.) 1 tartózkodás. Ellene? (Szavazás.) 2 nem szavazat.

12 igen szavazattal, 2 nem ellenében és 1 tartózkodás mellett a bizottság általános
vitára alkalmasnak tartja a törvényjavaslatot.

Köszönöm szépen a főosztályvezető úrnak és az igazgatóhelyettes asszonynak a
beszámolóját, elvárjuk jövőre is. További jó munkát és jó együttműködést kívánunk.

Köszönöm szépen, tisztelt bizottság. A bizottsági ülésünket bezárom.
Jövő héten kedden 10 órakor találkozunk, a HEBC meghallgatása lesz, és lehetőleg

más napirendi pontokat is fel fogunk venni, ha az Országgyűlés ügymenete úgy kívánja.
Köszönöm szépen. Viszontlátásra!

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 54 perc.)

Dr. Hörcsik Richárd
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezetők:  Farkas Cecília és Morvai Elvira


