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Napirendi javaslat

1. a) Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslat (T/4365. szám)

(Általános vita)

b) Az Állami Számvevőszék jelentése Magyarország 2012. évi költségvetéséről

(4365/3.)

2. Eszmecsere a Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőháza

Európai Integrációs és Nemzetközi Regionális Együttműködés Bizottsága

képviselőivel
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Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Megjelent

Elnököl:Dr. Hörcsik Richárd (Fidesz), a bizottság elnöke

Firtl Mátyás (KDNP), a bizottság alelnöke
Mile Lajos (LMP), a bizottság alelnöke
Dr. Braun Márton (Fidesz)
Gyopáros Alpár (Fidesz)
Ivanics Ferenc (Fidesz)
Lipők Sándor (Fidesz)
Tessely Zoltán (Fidesz)
Káli Sándor (MSZP)
Bana Tibor (Jobbik)
Murányi Levente (Jobbik)

Helyettesítési megbízást adott

Dr. Szalay Péter (Fidesz) Lipők Sándornak (Fidesz)
Ughy Attila (Fidesz) Ivanics Ferencnek (Fidesz)
Dr. Botka László (MSZP) Káli Sándornak (MSZP)
Nógrádi Zoltán (Fidesz) dr. Braun Mártonnak (Fidesz)
Ékes József (Fidesz) Gyopáros Alpárnak (Fidesz)
Bebes István (Fidesz) Firtl Mátyásnak (KDNP)
Dr. Mengyi Roland (Fidesz) dr. Hörcsik Richárdnak (Fidesz)
Dr. Vejkey Imre (KDNP) Tessely Zoltánnak (Fidesz)

Meghívottak részéről

Hozzászólók

Földiák Gergely főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium)
Szarka Péterné osztályvezető (Állami Számvevőszék)
Maja Sedlarević, a Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány
Képviselőháza Európai Integrációs és Nemzetközi Regionális
Együttműködési Bizottság elnöke
Dr. Branislava Belić, a Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány
Képviselőháza alelnöke
Milivoj Vrebalov, a Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány
Képviselőháza Európai Integrációs és Nemzetközi Regionális
Együttműködési Bizottság alelnöke
Dr. Tóth Tivadar, a Vajdasági Magyar Szövetség és a Magyar Koalíció
képviselője 
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Megjelentek

Niklai Heléna (Állami Számvevőszék)
Dusan Petko, a Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány
Képviselőháza Európai Integrációs és Nemzetközi Regionális
Együttműködési Bizottság tagja
Tanja Jovanović, a Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány
Képviselőháza Európai Integrációs és Nemzetközi Regionális
Együttműködési Bizottság tagja
Ivana Milić, a Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány
Képviselőháza Európai Integrációs és Nemzetközi Regionális
Együttműködési Bizottság tagja
Milorad Gasić, a Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány
Képviselőháza titkára
Gordana Radić Popović, a Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány
Képviselőháza Európai Integrációs és Nemzetközi Regionális
Együttműködési Bizottság titkára
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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 36 perc)

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása

DR. HÖRCSIK RICHÁRD (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó
reggelt kívánok, hölgyeim és uraim! Az Országgyűlés Európai ügyek bizottságának ülését
megnyitom. Tisztelettel köszöntöm meghívott előadóinkat, köszöntöm képviselőtársaimat, az
Országgyűlés munkatársait és a sajtó igen tisztelt képviselőit.

A mai első teendőnk a határozatképesség megállapítása. Megállapítom, hogy az aláírt
jelenléti ívek alapján bizottságunk határozatképes. Eseti képviseleti megbízásokat jelentek be:
Lipők Sándor képviselő úr képviseli Szalay Pétert, Ivanics Ferenc Ughy Attilát, Káli Sándor
Botka Lászlót, Braun Márton Nógrádi Zoltánt, Gyopáros Alpár Ékes Józsefet, Firtl Mátyás
alelnök úr Bebes Istvánt és Hörcsik Richárd pedig Mengyi Rolandot képviseli.

A második teendőnk a napirendi pontok elfogadása. Mint ahogy tegnap jeleztem, és
írásban is megkapták képviselőtársaim, a mai napra két napirendi pontot terveztünk. Az első -
és ez a legfontosabb - Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslat
általános vitára bocsátása, tehát a vita után szavazást fogok elrendelni. Remélhetőleg ezt 11
órára befejezzük, amikor is egy újabb napirendi ponthoz kezdünk: eszmecsere a Szerb
Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőháza Európai Integrációs és
Nemzetközi Regionális Együttműködési Bizottsága képviselőivel.

Kérdezem képviselőtársaimat, hogy van-e valakinek ehhez kiegészítenivalója, kérdése.
(Senki sem jelentkezik.) Nem látok ilyet - akkor szavazást rendelek el.

Ki az, aki támogatja a napirendi pontokat? (Szavazás.) A jegyzőkönyv számára
megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatta. Köszönöm szépen.

A Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló T/4365. számú törvényjavaslat
általános vitára való alkalmasságának megtárgyalása; az Állami Számvevőszék jelentése
a Magyarország 2012. évi költségvetéséről

Nos, akkor hozzákezdünk az 1. napirendi pontunkhoz. Az 1. napirendi pontnak van
egy a) és egy b) pontja, tehát Magyarország 2012-es költségvetéséről szóló törvényjavaslat
általános vitára bocsátása és az Állami Számvevőszék véleménye Magyarország 2012. évi
költségvetéséről, amit képviselőtársaim T/4365/3. szám alatt kaptak meg.

Engedjék meg, hogy a bizottságunk nevében is köszöntsem a napirendi pontok
előadóit, Földiák Gergely főosztályvezetőt a kormány részéről és Szarka Péternét, az Állami
Számvevőszék osztályvezetőjét és munkatársait.

Ilyenkor a bizottságunk tárgyalási menete a következő: arra kérjük a kormány
képviselőjét, Földiák urat, hogy rövid expozéban ismertesse a számunkra fontos pontokat,
utána pedig kérjük az Állami Számvevőszék véleményét. Én kérem a napirendi pont
előadóját, hogy bizottságuk kompetenciájába elsősorban az európai ügyek tartoznak, tehát
különös tekintettel nem az egész, hanem a költségvetésnek egy szelete, ami az európai uniós
ügyekkel kapcsolatos, a minisztériumi fejezetek tervezése, ami ezzel összefüggésbe hozható
és az uniós pénzek, ahogy a zárszámadásnál erről volt szó, az uniós pénzekkel kapcsolatban
kérnénk szépen tisztelettel a kormány álláspontját, hogy a következő költségvetési évben ez
hogyan fog alakulni.

Tisztelt Bizottság! Akkor átadom a szót Földiák úrnak.

Földiák Gergely bevezetője

FÖLDIÁK GERGELY (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen a szót.
Tisztelt Bizottság! Hölgyeim és Uraim! Röviden a tervezéshez szükséges
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makroparaméterekről azért ejtek néhány szót, és utána az uniós soroknak a tervezését fogom
ismertetni.

A kormány szeptember 30-ával határidőre benyújtotta az Országgyűlés számára a
2012. évről szóló költségvetési törvényjavaslatot, de ez annyiban volt nehezebb idén, mint a
múlt évben, hogy egy bizonytalan makrogazdasági környezetben kellett elkészítenünk a
terveinket. Az eurózóna válsága nem szűnt meg, sőt, erősödött idén, úgyhogy nem volt
könnyű dolgunk. Azt gondolom, hogy az elemzőknek sincs könnyű dolguk, hogy
megállapítsák, hogy tulajdonképpen 2012-ben milyen makrogazdasági környezet fog ránk
várni. Költségvetési szempontból az államadósság csökkentése, illetve a költségvetési hiány
további csökkentése volt a fő cél. Ehhez igazodóan állítottuk össze a költségvetési számokat.
És emellett fontos persze az, hogy növekedési pályán tartsuk az országot, amihez az uniós
források különösen fontosak, különösen nagy szerepet játszanak volumenüknél fogva.

A költségvetés összeállításakor 1,5 százalékos GDP-növekedéssel kalkuláltunk, ez
29 111 milliárd forint folyóáras GDP-t jelent jövőre. A háztartások fogyasztási kiadásai
nagyon szerény mértékben, 0,2 százalékkal fognak bővülni a tervek szerint. A foglalkoztatási
ráta is bővülni fog 1,5 százalékkal. És ami az uniós források szempontjából rendkívül fontos,
a bruttó állóeszköz felhalmozás: azzal kalkuláltunk, hogy a termelő ágazatokban lesz egy
számottevő bővülés, és ez alapján egy 3,2 százalékos bruttó állóeszközfelhalmozás-
növekedéssel kalkuláltunk.

A külkereskedelemről egy pár szót. 2010-ben egy rendkívül dinamikus, rekord méretű
külső keresletnövekedés segítette hazánkat is a GDP-bővülésünk szempontjából. Ez idén
megtorpant, úgyhogy 2012-ben már egy alacsonyabb bővüléssel számolunk, de az export így
is 8,4 százalékos növekedést fog valószínűleg hozni.

A 2012. évi költségvetés egy takarékos költségvetés, ezt is el kell mondani így,
általánosságban, ami azt jelenti, hogy a közszférában nem emelkednek az illetmények. A
pénzköltési szabályok a központi költségvetési szervekben tovább fognak szigorodni. És
mindemellett jelentős tartalékok vannak betervezve a költségvetésbe a külső makrogazdasági
bizonytalanságok okán, amiből egy új elem az országvédelmi alap, ami 150 milliárd forinttal
lett beállítva 2012-re. És emellett ugyanúgy szerepel a rendkívüli kormányzati intézkedések
tartaléka 100 milliárd forinttal, illetve a céltartalékok. Összességében 404 milliárd forint
tartalék van jövőre beállítva.

Így az általánosságok után akkor rátérnék az uniós sorokra. Két oldala van
Magyarország és az Unió költségvetési kapcsolatának, az Unióba történő befizetés oldala,
meg az Unióból történő lehívások, az Unió szempontjából nézve a kiadási oldal. Ezt a kettőt
kell vizsgálnunk, ezt a kettőt kell terveznünk is. Nyilván a mi szempontunkból, Magyarország
szempontjából a beérkező pénzekkel való foglalkozástervezés az, ami izgalmasabb, ami
meghatározza Magyarország növekedését. A befizetési oldal egy kötelezettség, amit
teljesítenünk kell.

Meg kell mondanom, hogy szabályozási oldalról 2012-ben nem tervezünk
változásokat, megvan a kialakult gyakorlat az Áht.-ban, a költségvetési törvényben az uniós
források tervezésére. Ezen nem kívántunk változtatni. Ez a rendszer, aminek mindjárt kitérek
az elemeire, egy rendkívül rugalmas rendszer. Tehát nagyon sok olyan elem van beépítve, ami
biztosítja azt, hogy költségvetési oldalról nézve forrásvesztés ne következzen be, ne legyenek
költségvetési akadályai, ne legyen társfinanszírozási probléma, hiány, akadály, ami miatt az
uniós források felhasználása fékezve van.

Főszabályként említem inkább azt, hogy az uniós transzfereknek az államháztartás
egyenlegére közvetlenül nem lehet semmilyen hatása. Tehát ezt az egyenleget közvetlenül
nem finanszírozhatja semmilyen uniós transzfer. Gondoskodni kell arról, hogy a bevételeket
csak a kiadásokkal egy időben lehessen elszámolni a költségvetésben.
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Ez alapvetően azt jelenti, hogy adott évben kerülnek ezek elszámolásra, tehát évek
közötti áthúzódás nem lehetséges. Van kivétel is, ami megint az uniós programok
természetéből fakad. Ezek a programzáráshoz kötődnek. Tehát az uniós programoknál, az
NFT I. esetében volt, hogy már lezárultak ezek a programok, utána egy hosszadalmas
minimum, egy, de két-három év hosszára is nyúlhat az a folyamat, amikor az Unió lezárja
ezeket a programokat. És amikor lezárja, akkor utalja az adott tagország számára az operatív
programban, vagy a kohéziós alapnál a projektben szereplő utolsó 5, illetve utolsó 20
százalékát az uniós támogatásnak. Tehát ezek azok az esetek, amikor évek közötti áthúzódás
van, a központi költségvetés megfinanszírozza ezt az utolsó 5, illetve 20 százalékot, és évek
múlva ez a bevétel befolyik a költségvetésbe. Ezek a kivételek, amiknél nem a kiadás
pillanatában lesz a költségvetésben elszámolva a bevétel, minden más esetben viszont a
főszabály érvényesül.

Az NSRK szempontjából nagyon fontos szabály az uniós források megelőlegezése. Ez
azt jelenti, hogy amikor a kedvezményezettek kifizetésben részesülnek, akkor nem egy uniós
számláról, vagy az Unió által utalt… számláról és a hazai költségvetésben a nemzeti rész,
társfinanszírozási rész számláiról kerül egyszerre összevezetésre a két forrás és kiutalásra a
kedvezményezett részére, hanem mindig a központi költségvetés, hazai, nemzeti, központi
költségvetési forrásból megfinanszírozza a kifizetéseket, és utána van egy elszámolási
technika, amikor a Magyarországon lévő uniós funkciók, intézmények, az igazoló hatóság,
illetve az irányító hatóság egymással elszámol, és tulajdonképpen a költségvetésben
bevezetésre kerül a bevétel is.

Ennek a legfontosabb hatása vagy előnye, hogy a kedvezményezett részére történő

kifizetést nem befolyásolja az, hogy az Unió által utalt támogatás megérkezett-e az országba
az adott operatív programra, vagy nem érkezett meg, esetleg valami miatt késés van. Ez nem
befolyásolja a kifizetés tempóját, a költségvetés megfinanszírozza ezeket a tételeket. Tehát ez
a legfontosabb előnye, hogy ha nincs itt az uniós forrás, akkor is működőképes a rendszer.

A másik meg technikai, szintén technikai elem, hogy a kifizetés maga is sokkal
gyorsabb akkor, hogyha egy számláról kerül kifizetésre az összeg a kedvezményezett részére,
és utána történnek meg ezek a technikai elszámolások. Ez így volt eddig is, ezen nem
kívántunk változtatni, tehát így lesz 2012-ben is. (Tessely Zoltán megérkezik az ülésre.)

Fontos rugalmassági eszköz az átcsoportosítás lehetősége. Átcsoportosításra megvan a
joga, illetve kötelezettsége a felügyelet irányítását végző szervnek, illetve általa delegálva a
feladata a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség elnökére, tehát ezen intézmény elnöke az uniós
fejlesztések fejezeten belül a különböző OP-kra tervezett társfinanszírozási összegeket saját
hatáskörben átcsoportosíthatja. Ez azért fontos rugalmassági eszköz, mert nyilván nagyon
nehéz megtervezni az operatív programokat, az egyik esetleg jobban halad a tervezettnél, a
másik meg kevésbé, akkor ez külön nem igényel költségvetési módosítást, hanem ezt a
technikai korrekciót a Fejlesztési Ügynökség elnöke meg tudja tenni.

Még egy fontos dolog, ez egyébként az államháztartási törvénynek a 27/A. §-ában
szabályozva, még egy nagyon fontos eszköz, amin szintén nem változtattunk, ez a felülről
nyitott előirányzatoknak a rendszere. Tehát az uniós előirányzatok, kiemelten benne az
NSRK-források felülről nyitott előirányzatok, ami azt jelenti, hogy túlléphetők 30 százalékon
belül az államháztartásért felelős miniszter engedélyével, 30 százalék fölött meg
kormánydöntés szükséges, kormányegyetértéssel léphetők túl. Ezek olyan garanciák, amelyek
azért hasznosak, hogy ne legyenek túltervezve ezek az előirányzatok, ne legyenek túltervezve
a kiadások sem, a bevételek sem, hanem reálisan lehessen tervezni, és ha mégis úgy alakul,
hogy gyorsabban történnek a kifizetések, akkor viszont gyorsan lehessen a korrekciókat
megtenni.

A többlet-kötelezettségvállalás intézményéről is ejtenék még szót, ez a
normaszövegben szerepel, az 52. §-ban a részletes szabályok, illetve egy külön melléklet is
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van a költségvetési törvényben, amely a kötelezettségvállalási keret-előirányzatokról szól.
Ennek az a lényege, hogy ahogy az operatív programban is évekre le van bontva az uniós,
illetve a nemzeti résznek a finanszírozási üteme, úgy a költségvetésben ebbe a mellékletbe
van ez átemelve. Most a 2012. évre úgy szerepeltettük a számokat ebben a táblázatban,
mellékletben, hogy már a teljes hét éves keretnek a kötelezettségvállalását megnyitottuk az
uniós felhasználás előtt. Tehát azt gondoljuk, hogy lehetségesek olyan OP-k, ahol a pályázati
kiírásoknak már gátja lenne, hogyha ezt a kötelezettségvállalást nem nyitnánk meg már a
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség részére.

Itt van még egy fontos elem, a többlet-kötelezettségvállalás lehetősége. Most még
azért a végrehajtás, a 2007-13-as periódus végrehajtásának a felénél járunk, a kifizetés nem
’13-mal ér véget, hanem ’14-15-ben, ’15 végével, december 31-ével egész pontosan, és itt
már azért kalkulálunk azzal is, hogy - mint ahogy az NFT I. esetében is volt - többlet-
kötelezettségvállalásokat engedélyezünk az intézményrendszer számára. Ez azt jelenti, hogy
az Unió által meghatározott hét éves kereten felül is engedünk pályázatokat kiírni, aminek az
a lényege, hogy lesz lemorzsolódás, múltkor is volt, erre számítani kell, a szabálytalanságok
miatt is, visszamondanak szerződéseket, tehát minden ilyen ok miatt lesz lemorzsolódás.
Engedjük már most a lehetőségét, jogszabályban meg van teremtve a lehetősége, hogy az
államháztartási miniszter egyetértésével, tehát az egyeztetési folyamatnak a végével lehessen
többletkötelezettséget vállalni, azzal a céllal, hogy az abszorpciót száz százalékra hozzuk ki,
tehát, ha lehet, ne is költsön többet az ország, mint amennyit feltétlenül szükséges, de ne is
bukjunk forrásokat.

Rátérve számokra az NSRK tekintetében: 15 operatív programról van szó, 82
prioritásról. A teljes uniós keret az 24,9 milliárd euró, az uniós rész a hazai résszel együtt már
több mint 29 milliárd euró, ekkora összegeket kell lefedni. Most a legutóbbi, szeptember 30-ai
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által készített statisztikák alapján a szerződött összeg értéke
közel 5000 milliárd forintra tehető. Tehát a teljes keret forintban nézve 8500 milliárd forint,
itt árfolyam-ingadozások vannak, de durván 8500 milliárd forint, ebből van 5000 milliárd
forint pillanatnyilag leszerződve, közel 5000, egész pontosan 4,7, 4700 milliárd forint, és
kifizetve a kedvezményezettek részére meg már több mint 2000 milliárd forint van, tehát az
már 2000 milliárd forint fölött van. Tehát ez a keretnek durván a 25 százaléka.

Mit állítottunk be a költségvetésben 2012-re? NSRK szinten, tehát a 15 operatív
programra 1426 milliárd forint kiadást tervezünk, ehhez tervezünk 1288 milliárd forint
bevételt, és a kettő különbözete a központi költségvetési támogatás, az 138 milliárd forint.
Ezek hatalmas számok, az 1426 milliárd forint, amit a kiadásokra említettem, a GDP-nek
közel 5 százaléka, ez jelenti azt, hogy az uniós források, amit a bevezetőmben mondtam, a
bruttó állóeszköz-felhalmozás 3,2 százalékos növekedésében jelentős szerepet töltenek be.
Ezek mind fejlesztési források, úgyhogy ez tisztán fejlesztés, uniós fejlesztés közel a GDP
5 százaléka erejéig.

Megnéztem, 2011-re, tehát erre az évre 1142 milliárd forintot terveztünk, tehát ha a
két tervet hasonlítom össze, akkor jövőre 25 százalékkal emeljük a kiadások tervezett szintjét.
Ezek a számok nyilván egyeztetve vannak a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel, alapvetően
már megkötött támogatási szerződéseken alapulnak, ahol pontosabban lehet számolni a
kifizetési ütemeknek megfelelően, illetve folyamatban lévő pályázatok, még meg nem kötött
támogatási szerződések összegeit is belekalkuláltuk. Tehát ez egy jelentős növekedés a tervek
szerint kiadási, NSRK-kiadási szempontból.

Megkerülhetetlen téma, hogy hogyan is áll az uniós források felhasználása, illetve a
gyorsítás témaköre, hogy milyen lépéseket tettünk, lehet tenni, kell tenni ahhoz, hogy
forrásvesztés ne következzen be. Ez egy elég szubjektív témakör, tehát nagyon sokféleképpen
lehet ezt értékelni. Alapvetően az operatív programok lezárása az a pillanat, amikor már
biztosan lehet tudni, hogy az operatív program hogy teljesült, hány százalékban lett
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felhasználva, benn maradtak-e források vagy túl lett költve. De amikor az ember benne van
egy operatív programban, akkor nem várhatja meg a végét, hogy utólag lássa, hogy most
hogyan sikerült a felhasználás, hanem menet közben kell beavatkozni. Úgyhogy valahogy
mindenképpen mérni kell ezt, hogy hogyan is állunk, mit kell tenni. Én azt gondolom, hogy
nagyon hasznos információ, amit a Bizottság publikál, félévente egy összefoglaló jelentést
készít, ezt most június 30-ával készíti el, egyébként az interneten is fent van, ahol sorba is
állítja a tagországokat, hogy abszorpciós szempontból hogy állnak. Itt is több mutató van, de,
azt gondolom, hogy a legobjektívebb mutató az egy olyan mutató, ami a nyitott
kötelezettségvállalási keretekhez viszonyítja a lehívott uniós támogatást.

Ez alapján a mutató alapján 27 országra összeállítva Magyarország a 14. helyen áll,
ami azt jelenti, hogy ez középmezőny. A százalékos érték 36,65 százalék. Tehát 36,65
százalékát hívta le az Unióból azoknak a forrásoknak, amik már most rendelkezésre állnak,
hiszen az uniós források közül ebben a pillanatban a 12-es, 13-as keretek sem állnak
rendelkezésre, folyamatosan nyitják meg ezeket a forrásokat. Tehát itt 36,65 százalékon
állunk.

Ez azt jelenti, hogy konkrétat mondjak, hogy jobb ez a mutatónk - néhány példát
említve -, a Cseh Köztársaságnál jobbak vagyunk, a Szlovák Köztársaságnál, Olaszországnál,
Spanyolországnál a jelentősebb felhasználók közül, viszont Lengyelország, Portugália, illetve
Németország, Franciaország meg nálunk jobb. Ez is azt mutatja, hogy a középmezőnyben
vagyunk. Egyébként az is érdekes, hogy a tagországoknak több, mint a fele 30-40 százalék
között áll a lehívások tekintetében, illetve arány szerint. Tehát nem olyan nagyon nagy a
szórás, a többség itt van, ebben a 30-40 százalék közötti régióban, és van néhány leszakadó
tagállam, és van néhány, amelyek kiemelten jól teljesítenek.

A másik fontos dolog, amiről szerintem beszélni kell, és megint mérni tudjuk
magunkat a többiekhez képest is, ez az n+2-es, n+3-as szabály, illetve korlát. A 2007-es
kötelezettségvállalási keretet 2010 végéig kell felhasználni, de módosította a Bizottság ezt a
szabályt a válságra való tekintettel. A 2007-es keretet felosztotta az összes többi évre
vonatkozóan. Tehát 2010 év végén nem volt valós n+3-as korlátja egyik tagországnak sem,
viszont 2011 már az első év, amikor már a 2008-as keretet, illetve a 2007-es keretnek a 2008-
ra osztott keretrészét már fel kell használni, mert ha nem, akkor ott már effektíve
forrásvesztés következik be. Itt el kell mondanom, hogy minden bizonnyal Magyarországot
nem fogja semmilyen forrásvesztés érni, mert a legtöbb esetben már e pillanatban is a 2008-as
keret fel van használva, le van hívva a Bizottságtól, úgyhogy ezt nem gondoljuk
Magyarország számára kritikus pontnak.

A gyorsítás kapcsán. Nyilván történtek lépések idén is, az év elején, a múlt év végén
is, közreműködő szervezet összevonások, meg a 4/2011. kormányrendeletben is sok technikai
módosítás történt, ami igyekezett az intézményrendszer gyorsítása irányába hatni.

De amit ki szeretnék emelni, az a tervek szerint az idén benyújtandó operatív program-
módosítások. Ezen most még lázasan dolgozik az intézményrendszer, de az a célunk, hogy
még idén december 31-éig megszülessenek a szükséges kormánydöntések, és beadjuk a
Bizottság részére az OP-módosításokat, hogy a Bizottság ellenőrzését, értékelését követően
2012-ben, közepén, nyarán már megszülessenek a döntések és az átstrukturált operatív
programok alapján lehessen haladni. Nyilván fejlesztéspolitikai stratégiai célok határozzák
meg leginkább ezeket a döntéseket, de az abszorpciós lehetőségek is figyelembe vannak véve,
tehát a kettőt együtt kell valahogy mérlegelni.

Egy technikai módosítást írtam még fel magamnak, merthogy változtatás nem sok
minden történt szabályozási részen, struktúra szempontjából ugyanúgy operatív
programonként van a tervezés, ugyanúgy a XIX-es fejezetben. A 4-es metrónak a hazai
forrásból megvalósuló projektelemei eddig a IX-es fejezetben voltak tervezve, tehát nem a
XIX-esben, hanem a IX-esben, külön, mégpedig ugyanaz a projekt, csak nyilván másfajta
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támogatási szerződés van mögötte. Ezek most átkerültek a XIX-es fejezetbe. Ez azt jelenti,
hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség egyszerre bonyolítja a 4-es metrónak az Unió által
támogatott és a nem támogatott projektelemeit.

Néhány szót mondanék az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programról is, ami már a
volumenében sokkal kisebb jelentőségű, mint az NSRK, de szintén jelentős forrás. A
kiadásokra itt 227 milliárd forintot terveztünk, ehhez 170 milliárd forint bevételt, és így
adódik az 58 milliárd forintos támogatási igény. Itt a múlt évhez képest szintén növekedés
van, 10-15 százalékkal terveztünk több kiadást, több bevételt, több támogatást az ÚMVT-
programokra. Itt a keretfelhasználás közelíti az 50 százalékot, év végére meg valószínűleg
meghaladja az 50 százalékot.

Néhány szót még mondanék a régi, 2004-2006-os kohéziós alap projektekről. Itt
elvileg a kifizetéseknek már be kellett volna fejeződniük. Egy projektnél, a budapesti
központi szennyvíztisztító telepnél ér át, a Bizottság hagyta jóvá a kifizetési periódus
hosszabbítását, tehát 2012 végéig lehet még erre a projektre kifizetni, az Unióval elszámolni.
Tehát emiatt terveztünk a kohéziós alapra is még támogatást is, meg bevételt is.

Fontos a XLII-es fejezet is az uniós programok felhasználása szempontjából. Ez a
XLII. fejezet a költségvetés közvetlen bevételeit és kiadásait tartalmazza összegyűjtve. Itt
olyan bevételekkel számolunk külön, amik például az Unióba történő befizetéseinkből adódó
költség-visszatérítéseket tartalmazzák, tehát a tradicionális saját forrásokat, tehát a
vámbefizetés, a cukorilleték-befizetések esetében az Unió a Magyarországon jelentkező
költségek, az adott tagországokban jelentkező költségek 25 százalékát visszatéríti. Ez egy
plusz bevételi forrás. Ezt terveztük ide, 8,8 milliárd forinttal, illetve a már korábban általam
említett strukturális alapok esetében, az NFT I. esetében utolsó 5 százalék, a 2004-2006-os
kohéziós projektek esetében az utolsó 20 százaléknak a bizottsági utalása van még ebben a
fejezetben tervezve 40 milliárd forint értékben.

Zárásként néhány szót még az EU-költségvetésbe történő magyarországi
befizetésekről mondanék. Tehát mindezekhez a kiadásokhoz nekünk az Unió éves
költségvetésébe jövőre 264 milliárd forintot kell befizetnünk. Ez döntő többségben, 211
milliárd forint értékben az úgynevezett GNI-alapú befizetés, sokkal kisebb mértékben, 37 000
milliárd forinttal áfa-alapú befizetési alapú kötelezettségünk van, és akkor vannak még apró
korrekciós tételek a nettó befizetők részére. Összesen így jön ki a 264 milliárd forint.

Aztán a végrehajtás meg majd megmutatja, hogy ez mennyire pontosan van tervezve,
hiszen az Unió éves költségvetése sincs még elfogadva, tehát ez párhuzamosan zajlik a
mostani napokban, hónapokban is. Nyilván majd az év végére derül ki, hogy az Uniónak
mennyi lesz az éves költségvetése, akkor látni fogjuk, hogy mennyivel kell ezt majd
korrigálnunk január folyamán. (Mile Lajos távozik a bizottság üléséről.)

Ennyit gondoltam itt elöljáróban vagy bevezetőként elmondani. Köszönöm a
figyelmüket.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Most lehetőség adódik az ÁSZ képviselőjének a
hozzászólására. Szarka Péterné és Niklai Heléna tanácsos, tessék parancsolni!

Szarka Péterné szóbeli kiegészítése

SZARKA PÉTERNÉ (Állami Számvevőszék): Köszönöm szépen a szót. Az Állami
Számvevőszéknek törvényi kötelezettsége, hogy a költségvetés-tervezetről véleményt
alkosson, ezt az idén is határidőre megtette.

Azt hangsúlyoznunk kell, hogy az Állami Számvevőszék a költségvetéssel
kapcsolatban nem jelentést, hanem véleményt ad ki. Ennek azért van talán az idén
jelentősége, mert a korábbi évektől eltérően az idén egyáltalán semmilyen ajánlást vagy
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javaslatot nem tartalmaz a véleményünk, gyakorlatilag az egész vélemény felfogható egy
figyelemfelhívásnak, egy ajánlásnak.

A véleményünket a szeptember 30-án rendelkezésre bocsátott törvényjavaslatra tettük
meg. El kell azt is mondani, hogy augusztus 29-e és szeptember 12-e között helyszíni
ellenőrzést végeztünk, az akkori állapotnak megfelelően tudtuk felvenni azokat a
jegyzőkönyveket, ahol éppen álltak akkor a tervezés folyamán a tervező intézmények,
szervezetek. Ezeket az állapotokat hasonlítottuk utána össze a törvényjavaslattal, illetve azt
vizsgáltuk, hogy az NGM által kiadott tervezési tájékoztatóban meghatározott szabályokat,
módszereket követték-e a tervezés során az intézmények, illetve hogy a jogszabályoknak
megfelelően tervezték-e meg az ő saját előirányzataikat. A végén véleményt alkottunk arról,
hogy milyen mértékben és hogyan ítéljük meg azt, hogy mennyire teljesíthető, mennyire
elegendő az a forrás, amit a törvényjavaslat tartalmaz.

A tájékoztató azt tartalmazta, hogy a bázisalapú módszertanról térjenek át inkább a
feladat ellátásához szükséges tervezési folyamatra az intézmények. Azt kell, hogy mondjam,
hogy az intézmények esetében ez nem igazán sikerült. Az uniós források tekintetében viszont
ezzel nincsen probléma, évek óta egy alulról jövő tervezési folyamat történik az uniós
források esetében. Gyakorlatilag bizonyos biztos értékek ismeretében, és megvannak már a
lekötések, a kifizetési ütemeket azokra a forrásokra már ismeri az NFÜ, amik már megkötésre
kerültek, így jól tudják tervezni azt, hogy milyen módon tervezik a jövőben a pályázatok
meghirdetését, illetve az ehhez kapcsolódó kifizetéseket. Erre az NFÜ kidolgozott egy
kalkulációs rendszert, és évek óta ezt a rendszert használja, illetve ezt továbbfejleszti.

Ezzel a rendszerrel kapcsolatban tettünk egy kockázatra vonatkozó felhívást. A
rendszer 85 százalékos uniós forrás-, illetve 15 százalék hazaiforrás-arányt tartalmaz, és
ennek megfelelően történik a tervezés. Az anyagunk részletezi azt, hogy melyek azok a
tényezők, amelyek ezt az arányt eltérítik, és ezt a tervezés során az NFÜ nem veszi teljes
körűen figyelembe. Ezt kockázati tényezőként jelöltük meg, és felhívtuk erre a figyelmet,
hogy ennek a korrekciója szükséges.

Magáról az uniós forrásokról el kell mondani, csatlakozva a kormány képviselőjéhez,
hogy közismert, hogy ez évek óta felülről nyitott, pontosan annak az érdekében, hogy száz
százalékosan, tehát teljes mértékben fel tudják használni az uniós forrásokat, és ehhez
általában prioritást élvez a hazai forrásoknak a biztosítása is. Ezt ellenőriztük, és
meggyőződtünk róla, hogy minden esetben, beleértve az agrártámogatásokat is, a hazai forrást
biztosították az uniós források felhasználásához.

Maga a nyitottság bizonyos szempontból - és ezt a véleményünket nemcsak az uniós
források tekintetében, hanem az összes felülről nyitott forrás tekintetében kifejtjük -
kockázatot jelent a költségvetés szempontjából, mert abban az esetben, hogyha szükség van a
felülről nyitásra, uniós források esetében 30 százalékig kormányengedély nélkül, 30 százalék
fölött kormányengedéllyel léphető ez túl, abban az esetben nyilván ez KESZ-re történő

bemenéssel, tehát hitelfelvétellel történhet, ami a költségvetés stabilitását befolyásolja. Erre
felhívtuk a figyelmet a véleményünkben, tekintettel arra, hogy kigyűjtésre került, hogy több
mint 8000 milliárd ez a forrásmennyiség. Ez nemcsak az uniós, hanem az összes forrás, tehát
ez elég jelentősen befolyásolná, ha ne adj’ isten minden ilyen felülről nyitott forrás esetében
túllépésre kerülne sor - reméljük, ilyenre nem kerül sor -, akkor ez nagyon jelentősen
befolyásolhatja a költségvetés állapotát.

Visszatérve az uniós forrásokra: megállapítottuk azt is, hogy az uniós források
tervezése ilyen módon, hogy a felülről nyitás és az átláthatóság biztosított, megfelelő, és
véleményünk szerint ezek figyelembevételével teljesülhet az uniós források lehívása és az a
feladat, amit 2012-re az uniós felhasználás ránk ró.

Feltártunk azonban olyan kockázati területeket is, amelyekre nagyon oda kell figyelni.
Pillanatnyilag nem mondható meg, hogy ezek mekkora kockázatot jelentenek, de
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kockázatként az uniós források tekintetében itt lebegnek. Az egyik ilyen terület a
forrásvesztésnek a lehetősége. Ez elsősorban azoknál a projekteknél, illetve programoknál,
konkrétan például az ECOP III-as prioritás esetében veszélyes, ahol a megvalósításoknak a
csúszása már valamilyen módon ismert, közismert az irányító hatóságok előtt.

Ugyanilyen problémát jelenthet a kohéziós alap esetében, hogy hosszabbítási
kérelemmel élt Magyarország az Európai Bizottság felé, ennek a hosszabbítási kérelemnek a
döntése még nem érkezett meg. Nyilván bízik benne Magyarország, hogy pozitív döntés fog
születni, tehát engedélyezni fogják a hosszabbítást. Ez is hatást gyakorolhat a
teljesíthetőségre, kockázati tényezőként jelöltük meg.

További kockázati tényezőt jelent, hogy az ETE, IPA és az ENPI előirányzatok, illetve
uniós források tekintetében Magyarország kontrolltevékenységet lát el. Az ezekkel
kapcsolatos költségeknek a tervezése során különböző értékeket tervezett maga az NFÜ és
különböző, tehát egy ennél alacsonyabb érték került a költségvetési törvényjavaslatba, itt 10-
15 százalékos az eltérés. Ezt szintén kockázatosnak ítéljük meg.

További kockázat a Budapest 4-es metróvonal, ami említésre került, hogy az idén
került át ide ez a hazai támogatási rész, az önerő rész, az idén került be az NFÜ fejezetébe.
Erről el kell azt mondani, hogy ez egy olyan felülről nyitott előirányzat, aminek a
tervezésénél a tervezési tájékoztató azt írta elő általánosságban, hogy nem lehet kevesebb,
mint a 2011-es érték. Ez lényegesen kevesebb, pillanatnyilag az eredeti tervezett érték
egynegyede, de miután ez 7000 milliárd forint volt, és 3 milliárd forintot tartalékba helyeztek
ebből a forrásból, úgyhogy így maga konkrétan a Budapest 4-es metró építésének a
támogatására a hazai önrészre 4000 milliárd forintot tartalmaz a költségvetés. Ez a 3 milliárd
forint bekerült a tartalékba. Mi ezt szintén kockázati tényezőknek minősítettük, ugyanis egy
tartalék felhasználása esetén nem látjuk teljesen biztosítottnak, hogy ez biztosan erre fog
felhasználódni.

Az agrártámogatások esetében még két dolgot szeretnék megemlíteni. Az egyik az az,
hogy az agrártámogatásoknál minden esetben prioritásként kezelték az uniós pénzeknél a
hazai forrásoknak a megtervezését, és ebből semmilyen elvonás nem következett be. Azonban
az agrártámogatások esetében közel 20 milliárdra, 15-20 milliárdra becsüljük azt az összeget,
ami már most ismert, hogy különböző büntetésként, szankcióként Magyarországnak az
elkövetkezendő években, nem feltétlenül 2012-ben, de 2012-ben és az azt követő években ki
kell, hogy fizessük. Összesen az agrártámogatások esetében 2012-re erre az összegre
1,3 milliárd forint összeget terveztek, amit rendkívül alacsonynak tartunk, és nem
összemérhető a nagyságrendekkel annak ismeretében, hogy azt nem tudjuk, hogy konkrétan
2012-t ebből mennyi fogja terhelni.

Még egy megjegyzés az agrártámogatásokkal kapcsolatban, hogy a hazai
agrártámogatásoknál a hazai kiegészítő top-up támogatást évről évre kifogásoljuk, hogy nem
tüntetik fel külön soron, és így össze van mosva több más támogatással egy folyó kiadások és
jövedelemtámogatások című előirányzaton. És mivel így nem lehet egyértelműen nyomon
követni, hogy ebből teljes mértékben mennyi az, amit a top-upra terveznek, így igen nehéz azt
a folyamatot is nyomon követni, hogy az uniós szabály szerint 2013-ig lehet ilyen hazai
agrártámogatást folyósítani, és utána, amikor eléri az európai uniós támogatási szintet
Magyarország is, akkor a továbbiakban ez már nem folyósítható Magyarországon. Ennek a
követése eléggé nehéz.

Számításokat kaptunk ehhez, illetve kormányrendelet írja elő ennek a tervezhető,
legnagyobb mértékét. Azt meg tudtuk állapítani, hogy ezt a maximális mértéket, ami 38
milliárd forint, nem érte el az összeg. Tehát ilyen tekintetben azt tudjuk mondani, hogy az
NGM eleget tett ennek a tervezési folyamatnak, de átláthatósági szempontból nem tartjuk
jónak ezt a megoldást. Köszönöm szépen.
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, munkatársai kívánnak-e kiegészítő véleményt
mondani. (Jelzésre.) Nem.

Akkor megnyitom a kérdések, kommentárok lehetőségét. (Jelzésre.) Káli Sándor
képviselő úr először.

Kérdések, hozzászólások

KÁLI SÁNDOR (MSZP): Tisztelt Főosztályvezető Úr! Osztályvezető Asszony!
Tisztelt Bizottság! Nyilván nem könnyű ilyenkor önöknek is válaszokat megfogalmazni,
hiszen én csak a saját korábbi, miskolci példáimat tudom mondani, illetve az azt követő
helyzetet, ahol bizony a mai politikai helyzetben azt elmondani, hogy mi is a valóság, nem
egyszerű, illetve ezzel az ember ma nyilván az egzisztenciáját kockáztatja.

Mindenesetre átsüt azért a sorokból az, hogy itt van egy bizonytalan makrogazdasági
környezet. Ezt most már nem lehet arra kenni, hogy a gonosz elmúlt 8 év, istenem, de nagy
baj! (Közbeszólás a Fidesz képviselői köréből: Miért?) Tehát ahogy telik-múlik az idő, egyre
nehezebb lesz a helyzet, mert az emberek is úgy ítélik meg, hogy most már itt kellene valamit
csinálni. Nyilván a bizonytalan makrogazdasági környezettel nem nagyon lehet mit csinálni,
mert az olyan. Itt most bejöttek olyan fogalmak, mint az euróválság, meg hogy istenem,
milyen borzasztó dolog van. A szocialista kormányzatnak azért a történelem legnagyobb
gazdasági világválságával kellett szembenéznie, de hát ezen lépjünk most már túl.

Én úgy gondolom, az, hogy visszahívta a kormányzat az IMF-et, az önmagában arról
szól, hogy muszáj mégiscsak azokkal beszélni, akiket a gazdasági szabadságharcban
elkergettünk. A legnagyobb gondot én abban látom, hogy maga a koncepció nem olyan
megalapozott elmélet, aminek már valamiféle megvalósulása volt a világban. Ez nem lenne
baj, ha itt az első év valami sikert mutatott volna, de látjuk, hogy ezek a számok, amelyek itt
elhangzanak, azok bizony nagyon hibahatár körüli számok.

Én értem, hogy nem lehet egy költségvetést úgy megcsinálni, hogy nincsen gazdasági
növekedés, mert azért ez tényleg elképesztő dolog lenne, de bizony a 1,5 százalék azért
tudjuk, hogy egy olyan szám, ami azért nagyon ott van a növekedési korlát határánál. Ezt nem
támadóan mondom, ez a helyzet. Csak meg kellene nézni, hogy ennek az okai mik lehettek,
hiszen a foglalkoztatáspolitikáról beszélünk itt. A foglalkoztatáspolitikának az egyik része
arról szólt, hogy a nagyon megígért munkahelyek helyett az elmúlt időszakban olyan
gazdasági helyzet alakult ki, hogy tömegesen bocsátanak el cégek dolgozókat, azzal, hogy ha
én drasztikus megszorításokat végzek például az önkormányzatoknál, az államigazgatásban,
akkor az nyilván azt is jelenti majd, hogy ez emberek elbocsátását hozza magával.

Én azt is kérdezem, nyilván most ilyen helyi elfogultságból, hogy miután az
önkormányzatok egy jelentős része zárolást vezetett be a saját intézményeinél, ez majd
egyszer fel lesz oldva? Mert miközben itt kellemes, meleg helyen beszélünk, azért egy csomó
intézménynél ma az a kérdés, hogy fűtünk vagy bért fizetünk? Nyilván nem kérem azokat a
kollégákat, akik önkormányzatoknál dolgoznak, hogy ezt igazolják, de ezt tudjuk, hogy
jelenleg egy rendkívül kritikus helyzet alakult ki. És amikor arról beszélünk, hogy mondjuk az
egykulcsos adó sikere, mert arról szólt nagyon sokáig minden, hogy ez majd meg fogja
pörgetni a hazai keresletet, ez bizony az adatok alapján sem következett be, és itt jelentős
hiányok vannak. És az ellentételező összegek enyhén szólva is rendkívül szerények.

Amit még az osztályvezető asszony mondott, ez a bázisalapú finanszírozás: az erről
való áttérés a feladatfinanszírozásra jó lenne, de ezt ön tudja a legjobban, hogy ez, tényleg
amióta az önkormányzatiság létezik, ez egy ilyen történet. Ehelyett mindig a fűnyíró jön, és az
egész költségvetésre ez a fűnyíró elv érvényesül.

A nagy baj az, hogy azzal a centralizációval, ami az egész országban most már látható,
és ezt inkább a vidéki kollégáknak mondom, minden a fővárosban fog majd eldőlni. A
fővárosból fog eldőlni az, hogy hogyan nyírjuk a füvet. Ez nekünk viszont véresen kemény.
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És itt áttérnék az európai finanszírozásra. Gyakorlatilag a szocialista kormány alatt én
is sokszor elmondtam, hogy ezekkel a jelentős európai forrásokkal az ország kettészakadását
nem tudtuk megállítani. Sőt, ez most is így van. Egyszerűen azért, mert egy önkormányzat,
amelyiknek kicsik a forrásai, honnan a fenéből tudja ezt megvalósítani, honnan tud önerőt
előteremteni? Nyilván hitelt vesz fel. És ha hitelt vesz fel, és ezt korlátozom, akkor már nem
azonosak a feltételek. Hiszen egy olyan település, amelyiknek jelentősek a saját bevételei,
jobban fog fejlődni.

És ebből következett be az egész országban az, hogy akik aztán tényleg elemezték az
európai források felhasználását, látták, hogy milyen érdekes, a fejlett vidékek jobban fel
tudták használni, a fejletlenek meg kevésbé.

És itt látom én nagy gondnak ezt a felülről nyitott dolgot is, hogy jogos, ez egyébként
helyes, hogy az európai pénzeket le kell nyúlni Európától, amit le tudunk, mert különben ők
nyúlnak le minket, de a felülről nyitott megoldásnak az a baja, hogy megint azok, akik már
jobban állnak, tudnak ezekhez a forrásokhoz hozzájutni. És az ellen a nagy gond ellen, ami itt
már az országban lejátszódott, és mondom, ez a szétszakadás sajnos változatlanul fennáll,
nem tudunk mit tenni.

Én még egyet tanácsolnék, de ez tényleg nem pénzügyi vonal, ez inkább azoknak az
embereknek szól, akik itt most szervezetten feljelentésekkel foglalkoznak. Nekik üzenném
innen, a bizottság segítségével, hogy szóljon valaki már nekik, hogy ha itt EU-s pénzek
vannak, akkor óvatosabban, mert ezt iszonyat mennyiségű szervezet leellenőrizte. Ha azt
mondjuk, hogy itt valami rettenetes bűnszövetkezet végezte ezeknek a projekteknek a
menedzselését, akkor az EU nem ilyen vicces. És ha levizsgálja, végignézi, és azt mondja,
hogy semmi nem történt, mi akkor is nagyon komoly összegeket fogunk bukni, mert
Magyarországon ma ahelyett, hogy egy normális napi gazdálkodás, cégvezetés, hivatalvezetés
történne, mindig bent van a reflexekben az, hogy valakik nagyon gonoszak voltak korábban.
Egyszer túl kellene ezen lépni, és szerintem a 2012-es év lesz ez, mert ez a költségvetés ez a
20 év legnagyobb megszorítása. Ezt majd azok fogják tapasztalni egyébként és azok fognak
véleményt mondani, akik ezt a saját bőrükön érzik majd.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Tisztelt Bizottság! Csak néhány apró megjegyzés képviselőtársam számára.
Én úgy hiszem, hogy mind a Nemzetgazdasági Minisztérium főosztályvezetője, mind

pedig az Állami Számvevőszék munkatársa minden félelem nélkül mondta el azt, amit
elmondott, semmi egzisztenciális kockáztatással, semmit nem hallgatott el, és én ezt
visszautasítom, hogy itt valaki valamit is elhallgatna abból, amilyen helyzetben vagyunk.

Én nem szeretek visszamutogatni, csak egyetlenegy problémát szeretnék megemlíteni,
hogy az önkormányzatok és az összegek felhasználása miért tart ott, ahol tart. Itt van az
akkreditáció, hogy valamikor ezt az egész uniós támogatási rendszert akkreditálni kellett
Brüsszelben, és nálunk legtöbbször az intenzitás támogatása 50 százalékos. Ezt hagyták jóvá,
addig, amíg Lengyelországban például ugyanezek a projektek 85 százalékos intenzitásúak. Ez
annak a kérdése volt, hogy az illető kormány milyen akkreditációval ment Brüsszelbe, ők
pedig gondolhatták, hogy a legjobb, amit a nemzet számára jóváhagynak, az ez.

Hát ezen nem tudtunk változtatni, és ezért szenved nagyon sok önkormányzat,
különösen Kelet-Magyarországon, talán Miskolc is, hogy a saját forrásokat honnan vegyük, a
banki szektorból, a piacról, egyszer nem volt, aki megfinanszírozza, másodszor
utófinanszírozással. Tehát amilyen helyzetben most vagyunk, én nem kívánok
visszamutogatni, csak egy tény, hogy miért szenvedünk, hisz ennek ez az oka. Én remélem,
hogy a következő európai uniós költségvetésnél, már az új akkreditációnál ezt kiküszöbölik,
mert ebben nem tudjuk felhasználni, és Lengyelországban és számos környező országban
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ezért mosolyognak vagy nevetnek rajtunk. Rajtunk állt 2006-2007-ben, könyörgöm! Ez egy
súlyos következmény.

A másik: hogy az IMF-et visszahívtuk. Itt nem erről van szó, hanem arról, hogy a
közel 180 milliárdos önkormányzati adósság kezelésében próbáljunk olyan lépéseket tenni,
ami megint csak róka fogta csuka, megakadályozni önkormányzatokat, hogy további uniós
pályázatokon indulhassanak és felhasználhassák a pénzt. Tehát abban egyetértek, hogy az
ország kettészakadása az nem most kezdődött. Most nem akarok belemenni, csak ezek
spontán reakciók arra, amit képviselőtársam elmondott.

A következő hozzászóló Bana képviselő úr. Tessék parancsolni!

BANA TIBOR (Jobbik): Köszönöm, elnök úr. Tisztelt Osztályvezető Asszony!
Tisztelt Főosztályvezető Úr! Tisztelt Bizottság! A bizottság jobbikos képviselőiként nem
tartjuk alkalmasnak az általános vitára az előttünk fekvő törvényjavaslatot, röviden
ismertetném, hogy miért nem.

A Jobbik Magyarországért Mozgalom véleménye szerint a költségvetés alapját képező
kormányzati gazdaságpolitika egyértelműen neoliberális karakterű, középpontjában az
adósságszolgálat és a hiánycél mindenáron történő teljesítése áll. Ezek azok, amelyek mindent
felülírnak, és ennek a két célnak rendelődik alá a szociálpolitika, az adópolitika, de a
foglalkoztatáspolitika, illetve az infláció kezelése is. Véleményünk szerint az államadósság
erőltetett ütemű visszafizetése érdekében a kormány megszorító politikát folytat, melynek
következményeit a társadalom tagjai többségének kell magukon viselniük.

Komoly kritikát kell megfogalmaznunk a törvényjavaslattal kapcsolatban a
kidolgozottság színvonala tekintetében is, mivel a költségvetési elvek, így az áttekinthetőség,
az egységesség, az összehasonlíthatóság, az n-2 szabály és a részletesség elve csak részben
vagy egyáltalán nem érvényesülnek a tervezetben.

Az Állami Számvevőszék véleményében is komoly kritikai észrevételekkel
találkozhatunk, ezeket mindannyian olvashattuk, illetve hallhattuk osztályvezető asszony
részéről a legfontosabb kockázati tényezőket is, így ezekre nem szeretnék részletesebben
kitérni.

Ezek tehát azok a legfőbb indokaink, amelyek miatt a bizottság jobbikos tagjaiként
nem tartjuk általános vitára alkalmasnak a költségvetési törvényjavaslatot.

Köszönöm szépen a figyelmet.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Lipők képviselő úré a szó.

LIPŐK SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Tisztelt
Osztályvezető Asszony! Főosztályvezető Úr! A költségvetés kapcsán a bázisalapú
költségvetés-tervezést tetszett említeni. Gyakorló polgármesterként én többször összefutottam
megyei közgyűlési múlttal is, illetve polgármesteri múlttal is ezzel a kérdéskörrel. A saját
településemen megcsináltam, hogy tételes költségvetés-tervezés folyik. Nagyon oda kellett
állni a végére, hogy ebből kijöjjön valami.

Ez azt jelenti, hogy feladatalapú finanszírozásról is beszélünk, de míg nincs
feladatalapú finanszírozás, addig az analitikák alapján analitikus nyilvántartásokat kellene
vezetni akár a bérről, akár más jellegű kérdéskörről, és az analitikus nyilvántartások alapján
kellene meghatározni és összerakni tételesen a költségvetést. Ez egy nagyon nehéz folyamat,
sajnos, a szerkezeti, szervezeti rendszer magában az önkormányzatiságban, az
államigazgatásban széttagolt, indokolatlan ebben a kérdéskörben, és egyszerűen nincs
kényszer, illetve módszertanok, egyéb jellegű útmutatókat sem találni ebben a kérdéskörben,
ahol ezeket föl lehet tárni, hogyha valaki ezen az úton el akar indulni, hogy ezeket hogy lehet
megoldani. Én bízom benne, hogy a jövőben erre lehet valamilyen választ találni.
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A másik dolog, amit ezzel kapcsolatosan szeretnék mondani, hogy van a vállalkozási
szektor és van az állami önkormányzati szektor, van az informatikának a kérdése. Az
informatikával kapcsolatosan én nap mint nap szembesülök a költségvetés tervezésénél is
azzal a dologgal, hogy ahhoz az informatikához képest, amelyet a vállalkozások napi
alkalmazási szinten használnak, mi az államigazgatásban kőkorszaki megoldásokat
alkalmazunk, és fényévnyire vannak tőlünk.

Mondok egy konkrét példát: a Magyar Államkincstár rákényszeríti az
önkormányzatokat, hogy DOS-alapú rendszeren futó programmal vezessék, vagyis rögzítsék a
napi gazdasági eseményeiket. Ez kritikán aluli ebben a kérdéskörben. Nem tudom, hogy ha
egyszer van egy ilyen országos igény, akkor miért nem lépünk ki ebből. Ezt alulról, az
önkormányzatok ráadásul - én egy ötezer lelkes településnek a képviselője vagyok - alulról
ezt a problémát nem tudják megoldani, és szerintem nagyon egyszerűen, nagyon könnyen
szervezhető lenne, és nagyon szép költségvetések, ellenőrizhető, számon kérhető dolgok
lehetnének.

Az ÁSZ-nak is szeretném mondani, mert volt ÁSZ-ellenőrzésem az elmúlt nyolc
évben, és a kollégák ma is ott vannak nálam az önkormányzatnál, ismét ellenőrzés van, és
különböző nyilvántartásokat és kitalált analitikákat kell most készítenünk azoknak a
szempontoknak a figyelembevételével, amelyet most az ÁSZ meghatározott, hogy milyen
szempontok szerint gyűjtse ki, évekre visszamenőleg. A kollégáim éjt nappallá téve
foglalkoznak azzal a kérdéskörrel, hogy akkor ezt hogy gyűjtsük ki, mint gyűjtsük ki, hogy
gyűjtsük össze ennek a kérdéskörét. Itt megint visszautalnék az informatikára: hogyha lenne
ott egy komoly rendszer, amit nyilvántartanánk az ÁSZ szempontjából - bár most Borsod
megyéből küldték át a kollégákat ide hozzánk és folyik ez az ellenőrzés -, ha informatika
terén rendben tartottuk volna ennek a kérdéskörét, az ÁSZ részéről ennek a folyamatnak,
amelybe szerintem most több hónap munkafolyamatot bele fog feccölni, helyszínre való
kilátogatás, információk begyűjtése, több ezer ember dolgozik ezen a folyamaton, ha az
informatikai rendszer úgy állna ebben a kérdéskörben, akkor vannak különböző szoftverek,
amelyek megvásárlása esetén kigyűjtené - lehet, hogy három-négy vagy két nap lefutása alatt
- ez a bizonyos szoftver azokat a tényeket, körülményeket, statisztikai adatokat, amelyeket
önök szeretnének, akkor ez működne.

Én azt hiszem, hogy a költségvetés előrelépése kapcsán országosan és helyi szinten az
informatikával foglalkozni kell, én most olvastam az új önkormányzati törvény tervezetében,
hogy erre gondot fognak fordítani.

Elnézést, ha egy kicsit a költségvetéssel összefüggésben, de ez egy olyan dolog, ami
bennem volt. Köszönöm szépen. Választ nyilván nem is várok ebben a dologban, de ha a
megfelelő helyen ezt el tudnák ültetni, hogy ez egy nagyon fontos dolog volna a jövőt
illetően.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönjük szépen a képviselő úrnak - úgy is, mint polgármesternek - ezt a
felvetését, de egy kicsit közelítsünk most a témánkhoz, az európai uniós nézőpontjához a
költségvetésnek.

Következik Ivanics képviselő úr és utána Braun Márton.

IVANICS FERENC (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Tisztelt
Vendégek! Az európai uniós forrásokhoz is lesz egy-két szavam meg egy kérdésem ezzel
kapcsolatban, de azt gondolom, hogy Káli Sándor véleménye mindenképpen reagálást
igényel. Megpróbálok nem hosszú lenni. Nyugodtan hátradőlt, és azt mondta, hogy az elmúlt
8 évet nem lehet figyelembe venni. Ezt mondta, hogy most már a 8 évet nem lehet figyelembe
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venni, mással kell számolni, itt már új költségvetés van, az új kormányzati intézkedések
számítanak.

Az a kérdés, hogy akkor ön látja-e a költségvetésben a hitelek arányait, a
hiteltörlesztések arányait, és tudja-e, hogy az országot önök mennyire adósították el az elmúlt
8 évben, és a korábbi, megelőző évtizedekben? (Káli Sándor: Válaszoljak?)

Majd nyilván az elnök úr megadja a szót, de azt gondolom…

ELNÖK: Majd a folyosón, kérem, hogy…

IVANICS FERENC (Fidesz): Önök gyakorlatilag… (Káli Sándor: Mondok egy
dolgot, ami pontosít…) Szerintem majd az elnök úr szót fog adni, van egy rendje ennek a
bizottsági ülésnek.

ELNÖK: Elnézést kérek. (Káli Sándor: Én szeretnék reagálni.)
Mindjárt alkalma lesz személyes megtámadtatás okán, csak hadd fejezze be

képviselőtársam!

IVANICS FERENC (Fidesz): Azt gondolom, ezt mindenképpen ki kell igazítani, mert
sajnos ezt az eladósodást évekig, ha nem évtizedekig fogja nyögni ez az ország, és
gyakorlatilag ez az, ami miatt egy egészen nehéz helyzetbe kerültünk.

Azt az IMF is világosan látta 2008-ban, hogy Magyarország a dominóban az első
kocka, amelyik hogyha eldől, boríthatja a többieket is. Ezért kaptunk 2008-ban az IMF-től
gyorssegélyt, a lehető legrosszabb helyzetben voltunk a világon. Ezen az elmúlt években sem
sikerült javítani, és ezt nyögi az ország most is.

Gyakorlatilag a mostani kormányzati szándék az ebből a zsákutcából történő kijövetelt
próbálja valamilyen módon megtalálni, ami nem könnyű, hiszen van egy olyan világgazdasági
folyamat, ami abszolút nem kedvez ennek. Gyakorlatilag az elmúlt években azok a
hitelkonstrukciók, amik így-úgy megvoltak különböző piacokon, azok gyakorlatilag a bank-
és a pénzpiaci válság miatt a költségvetésekre szálltak vissza, és ennek a következményeit
látjuk abban, amikor különböző országok kerülnek egyre nehezebb helyzetbe, mindennapos a
mediterrán országok, Franciaország említése emiatt. Tehát nyilván ez Magyarországot is
nagyon nehéz helyzetbe sodorja, és ezért kellenek különleges intézkedések.

A másik, amiről itt szó esett az önkormányzati szektort illetően, az önök kormányzati
politikájának következtében az elmúlt években, az elmúlt közel egy évtizedben az
önkormányzati szektor is évről évre egyre nehezebb, súlyosabb helyzetbe kényszerült. Ezért
került egy olyan kényszerpályára, amelyik kényszerpályának közvetlenül az eladósodás volt a
következménye, és ezért van szükség azokra az intézkedésekre, amelyeket lehet
központosítottnak nevezni, de ebben a kritikus helyzetben gyakorlatilag átláthatóvá kell tenni
a gazdálkodást. És ez az átlátható gazdálkodás és kemény költségvetési magatartás
gyakorlatilag biztosíthatja, hogy Magyarország elindulhat fölfele ebből a gödörből.

Nem könnyű, és ahogy megfogalmazódik akár az ÁSZ véleményében, akár a
Költségvetési Tanács véleményében, gyakorlatilag komoly kockázatokat jelent, de nem
tudunk mást csinálni. Magyarország helyzete egyrészről a függőség, amiben ki van
szolgáltatva a világgazdasági folyamatoknak, másrészt azon belső, át nem alakított nagy
rendszerek működtetésének a következményei, amelyekkel szembe kell néznünk. Hogy ha
vizsgáljuk, és mindannyian tudjuk, mi vár ránk itt ősszel a parlamentben, akkor ezeknek a
rendszereknek az átalakítása megkezdődik, amit nem csináltunk meg korábban, az elmúlt 20
évben sem, és ami az elmúlt 40 évben is rosszul működött.

Tehát komoly terheket cipel ez az ország. Ezeket nem lehet egyik napról a másikra
megváltoztatni, egyik költségvetési évről a másik költségvetési évre megváltoztatni.
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Különösen ezért fontos, hogy egy kicsit visszakanyarodjunk az uniós költségvetéshez, hogy
milyen átalakítást végez a kormány az uniós források felhasználásánál. Itt a gyorsabb
felhasználás irányába tett lépések, a pályázati rendszer egyszerűsítése mind-mind ezt
szolgálja.

Hogy ha ilyen szempontból vizsgáljuk a helyzetet, akkor azt mondhatjuk, hogy még
bizony lehet mit egyszerűsíteni, hiszen ha megkérdezzük a pályázó embereket vagy a
pályázatírókat, akkor láthatjuk, hogy még komoly egyszerűsítések kellenek, de elindultunk
már legalább, és ez a költségvetés a jelenlegi formájában képes arra, hogy biztosítsa a
források könnyebb felhasználását és a forráslehívások nagyobb hatékonyságát.

Ezzel kapcsolatban lenne kérdésem a jelenlévőkhöz: látnak-e olyan kritikus pontot a
költségvetésben, amelynek révén a költséglehívások, az európai források lehívása kockázatot
jelenthet egyrészről? Másrészről van-e esetleg olyan javaslata az ÁSZ-nak, amelyik
kimondottan az uniós források könnyebb elérését szolgálja? Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Braun képviselő úré a szó.

DR. BRAUN MÁRTON (Fidesz): Köszönöm szépen a szót, elnök úr.
Kapcsolódnék…

ELNÖK: Bocsánat! Káli Sándor képviselő úrnak megadom 2 percben a válaszadás
lehetőségét, elnézést.

KÁLI SÁNDOR (MSZP): Tisztelt Elnök Úr! Elnézést a fegyelmezetlenségért, és
képviselőtársamtól is elnézést kérek. Én tényleg csak annyit akartam mondani, hogy miután
eltelt 1,5 év, messzebb van a 8 év, tehát fel kell készülni arra is, hogy az emberek is úgy élik
meg, hogy bizony a 1,5 évért is lesz felelősség. Ennyi.

ELNÖK: Köszönjük szépen. És akkor visszaadom a szót Braun Márton képviselő
úrnak. Tehát ezzel el van intézve a dolog.

DR. BRAUN MÁRTON (Fidesz): Kapcsolódnék Ivanics kollégához, majd később egy
kérdés erejéig.

A véleményem a következő: szintén rendkívül bonyolultnak látom az európai uniós
pályázatokat, azok elbírálási rendjét. Régen azt szokták mondani, sőt, így van, hogy az
autópálya-építés idejének a többszörösét veszi el az előkészítés, mint a megvalósítás. Lassan
ugyanitt tartunk az európai uniós pályázatoknál is, tehát az előkészítés lényegesen több időbe
telik, mint a megvalósítás. Nem véletlen volt az elszólásom lesz, lehet, hogy többe is kerül,
mert az előkészítéshez rengeteg szakértőt kell igénybe venni, akik megkérik a maguk részét
belőle.

A kérdésem pedig a következő: milyen árfolyamkockázatokkal számolnak a
költségvetésben? Egy esetleges gyenge forint jó az exportnak, rossz az államadósságnak. Jó
az európai uniós pénzek felhasználása szempontjából, hiszen több forint kerül be az országba,
de egy gyenge forintnál ugyanakkor több forintnyi saját erőt is hozzá kell tennünk, illetve
több darabra több pályázatot kell megvalósítani, hogy az európai uniós forrásokat fel tudjuk
használni. Ezzel kapcsolatban mind költségvetésileg, mind pedig az európai uniós konkrét
példával kapcsolatban, amit említettem, milyen kockázatok vannak, és milyen
védőintézkedéseket lehet tenni? Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Végül egy nagyon rövid kérdés, kapcsolódva itt Ivanics
képviselőtársamhoz. A törvényjavaslat általános indoklásában szerepel egy nagyon fontos
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mondat, idézem: „az uniós támogatásoknál a kormány célja a gyorsítás és a
hatékonyságnövelés. A kormány ez irányban további lépéseket tesz meg.”

Kérdezem, hogy milyen lépések megtétele várható? Csak pár percben. És mennyire
megalapozottak azok a sajtóértesülések, amelyek a hazai intézményrendszer lelassult
működéséről, az akadozó kifizetésről szólnak? Éppen az Origón jelent meg szeptember
közepén egy ilyen vélemény. Mert ez egy kulcskérdés, hogy aki gyorsan ad, kétszer ad.

És azt ígértük, hogy a bürokrácia csökkentésével minél hamarabb hozzájuthatnak
nemcsak az önkormányzatok, hanem a pályázók is ehhez. Ez azért kulcskérdés, mert 2013
tavaszán véget ér a ciklus, ha úgy tetszik, és újraszámoljuk majd 2014-ben. Ezért most
mindenki mindenkinek az ellensége, különös tekintettel például a közbeszerzésnél kérdéses
ez. Közbeszerzéssel kerülnek kiírásra a pályázatok, egy valaki megnyeri, és mindenki
mindenkit megtámad. És ezzel ellehetetlenül a beruházás, mert nem tudnak időben
hozzákezdeni. Ez a költségvetés szempontjából nagyon lényeges.

Nyilván ezt orvosolni kell valamilyen formában, ez más törvényhez kapcsolódik, de
kérdezem, hogy ezzel mi a helyzet? Köszönöm szépen. És akkor visszaadom a válaszadásra a
lehetőséget a minisztérium és az Állami Számvevőszék képviselőjének. Köszönöm szépen.

Földiák Gergely válaszai

FÖLDIÁK GERGELY (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen a szót.
Először hadd reagáljak arra a témakörre, ami a támogatási intenzitással volt kapcsolatos.

Én úgy látom, hogy 2005-ben, illetve 2006-ban, leginkább akkor történt meg a
mostani periódus operatív programjainak a tervezése. És ez egy örök harc a Nemzetgazdasági
Minisztérium, amelyik a fiskális politikát képviseli és a Fejlesztési Minisztérium között,
amelyik meg a fejlesztési érdeket képviseli, hogy milyen intenzitással kerüljenek támogatásra
projektek, nyilván az uniós szabályrendszer keretein belül.

Mi, vaskalapos fiskális érdeket képviselő emberek azon küzdünk vagy azon az
állásponton vagyunk, hogy egységnyi uniós forrást minimális hazai ráfordítással tegyünk
meg. Nyilván fejlesztéspolitikai szempontból ezzel ellentétes a Fejlesztési Ügynökségnek az
érdeke, mert ők minél több fejlesztést szeretnének megvalósítani egységnyi uniós forrásból,
ami által nyilván növelni kell a hazai társfinanszírozási részt. Tehát ez egy ilyen örök
dilemma. Én úgy látom, hogy 2005-2006-ban, amikor ennek a periódusnak a programozása
történt, akkor egy nagyon pozitív makrogazdasági környezet volt, akkor senki nem látta,
láthatta, hogy ilyen mértékű recesszió fog 2008-2009-ben bekövetkezni.

Tehát itt ez az Uniót is meglepte, akkor vezetett be ilyen lépéseket, amit említettem,
hogy a 2007-es keret n+2 szabályát eltörölte kvázi és leosztotta a többi évre vonatkozóan.
Tehát próbáltak ők is a jogszabályi kereteken belül rugalmasan hozzáállni a kérdéshez, de
valóban nagyon nehéz már így a programozási periódus közepén mondjuk támogatási
intenzitást növelni. Nyilván keressük a módokat, és itt elmozdulás is történt, tehát az új
konstrukciók esetében magasabb támogatási intenzitással kerültek meghirdetésre a
pályázatok, figyelembe véve uniós szabályokat, állami támogatással kapcsolatos szabályokat,
egyéb szabályokat, hogy nem lehet mindenhol száz százalékos vagy 95 százalékos
támogatásintenzitást megtenni. Ennyit gondoltam a támogatásintenzitásról.

Mit lehet tenni, hogyan lehet felkészülni az árfolyamkockázatokra? Illetve két kérdést
összekapcsolok: Milyen uniós lehívási kockázatok vannak a 2012-re tervezve vagy kezelve?
Itt azt tudom elmondani, hogy kockázat az uniós programok költségvetési tervezéséből
leginkább az, hogy nem lehet tudni, hogy mikor kerülnek bizottsági ellenőrzések kapcsán
programok vagy prioritások vagy egy projekt felfüggesztésre. Ha a Bizottság megvizsgál egy
projektet vagy egy prioritást, akkor nagyon sokszor a vizsgálatkor gyanúkat fogalmaz meg, és
már a gyanú periódusára felfüggeszti az uniós forrásoknak az átutalását. Ilyenkor még nem
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lehet tudni, hogy ebből szabálytalanság lesz vagy sem, vagy milyen összegben lesz
szabálytalanság.

Itt mindig az a kockázat, hogyha egy uniós felfüggesztés az év vége felé történik,
október-novemberben, akkor ezeknek az ellenőrzéseknek a kezelése több hónapos, fél éves
folyamat. Akkor előfordulhat az, hogy egy adott programra a Bizottság nem utal október-
november-december folyamán, mert csak márciusban zárul le mondjuk az audit, és akkor
függeszti föl a felfüggesztést, tehát akkor engedi újra utalni az uniós forrásokat, és ez komoly
problémát tud szülni költségvetési szempontból. Úgyhogy itt mi, mint intézményrendszer és
szereplők, illetve leginkább a Fejlesztési Ügynökség azon dolgozik, hogy lehetőleg ezeket az
évek közötti áthúzódásokat elkerüljük, tehát amit lehet, azt novemberig lezárjunk, és akkor
ezáltal decemberben bepótolható az az utalás, ami esetleg nem történt meg az azt megelőző
hónapokban. De ez egy kockázat, amivel számolnunk kell.

Az árfolyamkockázat kapcsán, igen, ez a fejlesztési politika szempontjából örömteli,
ahogy így elhangzott, hogy gyenge a forint, mert sokkal több forintnyi támogatást lehet
kiosztani. Így van, meg kell teremteni a társfinanszírozási részét. Ez még nem is idén jelent
problémát vagy lehetőséget más szempontból nézve, hanem majd inkább 2014-2015-ben,
hiszen tulajdonképpen ezek az árfolyamkockázatok igazából akkor realizálódnak. Tehát addig
ez egy fiktív szám, amivel kalkulálni kell, mert ha erősödik a forint, akkor a keretek
ismételten visszazsugorodnak.

Tehát ez egy ilyen nagyon nehéz játék, de alapvetően azt gondolom, inkább azt
mondom, hogy 2013 lesz az az év, amikor döntéseket kell hozni, hogy mekkora lesz vajon
majd ez a forintárfolyam és a keret nagysága 2015 végével, akkor kell dönteni, akkor kell
tudni belőni ezt a keretösszeget, és aztán majd 2015-ben derül ki, hogy ez pontosan sikerült
vagy sem. Nyilván itt a többlet-kötelezettségvállalás dolog, amiről beszéltem, akkor lesz
igazán éles. Most még elhangzik így szakmai egyeztetéseken, de még nincs komoly vita
mondjuk a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Fejlesztési Minisztérium között a többlet-
kötelezettségvállalások mértékéről, mert ők is érzik, hogy most még nem itt tartunk, de ez egy
valós probléma, amivel jövőre már mindenképpen kell foglalkoznunk, 2013-ban meg már
döntésre is kell jutni.

Ennyit kívántam hozzátenni.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Állami Számvevőszék, tessék parancsolni!

Szarka Péterné válaszai

SZARKA PÉTERNÉ (Állami Számvevőszék): Én több témához szeretnék
hozzászólni. Az első az az önkormányzati önerővel kapcsolatos probléma, ez egyre nagyobb
mértékben jelentkezik a támogatások felhasználásánál. A 2012-es költségvetésben eredendően
a XIX. fejezetben a tájékoztató szerint az EU önerő alap-előirányzat szerepelt volna, azonban
magában a költségvetési törvényjavaslatba ez már bekerült a IX. fejezetbe egy összevont
címszó alatt. Az 5-ös melléklet részletezi azt, hogy mik tartoznak ez alá a címszó alá. Jelenleg
12,6 milliárd forint van erre betervezve, és tulajdonképpen a IX. fejezetnek a központosított
előirányzatok címébe van úgymond belemosva. Tehát ennyi rendelkezésre áll a korábbiaktól
eltérően, korábban ilyen kizárólag uniós forrás, önerő, önkormányzati támogatási rész nem
volt.

A következő téma, amihez szeretnék hozzászólni, itt kérdésként hangzott el, hogy mi a
véleményünk a gyorsításról, vagy milyen módszereket vagy mit tudnánk ajánlani. Egyrészt
az, hogy milyen módon történjen ez, ez nem az Állami Számvevőszéknek feladata, úgy
gondolnám. 2011-ben megjelent a 4/2011-es kormányrendelet, ami tulajdonképpen erről szól,
és a 2011-es zárszámadás keretében az ÁSZ vizsgálni fogja. Azonban arra azért szeretném
felhívni a figyelmet, hogy minden gyorsítási folyamat óriási kockázatokat hordoz magában. A
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tavalyi zárszámadásról készített ÁSZ-jelentésben több olyan területet tártunk fel, ahol
pontosan a gyorsítási folyamat következményeként szabálytalanságok megállapítására került
sor, és az elnök úr is kiemelte a közbeszerzést, ami az egyik legkockázatosabb terület.
Egyébként más területeken is, tehát akár a támogatási szerződés helyett támogatási okirat
vagy más gyorsítási törekvésekben is van kockázat. Tehát erre azért különösen oda kell
figyelni.

Kérdezte itt Ivanics képviselő úr, hogy a költségvetésben vannak-e olyan kritikus
pontok, ahol esetlegesen forrásvesztés állapítható meg. Mi magában a véleményünkben az
összes kritikus pontra részletesen kitértünk konkrét példákkal is, és én magam is említettem
az ECOP III-as prioritást, ahol biztosan nem lehet azt állítani, hogy forrásvesztés fog
kialakulni, de jelenleg nagyon nagy a veszélye. Egyébként ez pont az a terület, amit a másik
képviselő úr az elektronikus közigazgatás vonatkozásában is feszegetett, hogy ez pont az
elektronikus közigazgatásnak a területe, amiben elég szomorú, hogyha forrásvesztés alakul ki,
azaz nem tudják felhasználni a pénzeket. Tehát itt csak a kapcsolatra próbálnék rávilágítani.

Még egy az árfolyamkockázatokkal kapcsolatban: mi több éve javasoljuk azt, hogy az
árfolyamkockázattal kapcsolatban valamiféle tartalékképzést kellene az uniós források
tekintetében. Ez nem is elsősorban a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséget érinti, hanem, mint
említettem, az agrárterületet. Ott, ha jól emlékszem, két évvel ezelőtt 40 milliárdos
árfolyamnyereség keletkezett ezen a soron, amikor is az Állami Számvevőszék azt javasolta,
hogy ebből valaminemű kockázati tartalékot kellene a további évek árfolyamveszteségeire
képezni, de ez nem történt meg. A jogszabály jelenleg is azt írja elő, hogy abban az esetben,
hogy ha itt árfolyamnyereség van, akkor az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével
ezt a fejezet felhasználhatja. Mi ezt évek óta kifogásoljuk, és mint most említettem, ehhez az
1,3 milliárd forinthoz, amit ott terveznek, most igen jó lett volna az akkori árfolyamnyereség.
Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérem, Földiák úr, nagyon röviden, mert a delegáció kint
vár.

FÖLDIÁK GERGELY (Nemzetgazdasági Minisztérium): Csak nagyon röviden, mert
elfelejtettem a gyorsításra reagálni. Tehát csak ezt akartam pótolni.

A tények nem támasztják alá jelenleg azt, hogy lassulás lenne az
intézményrendszerben. Tehát hogy ha a szerződéskötési rátákat vagy a kifizetési rátákat
nézzük, akkor ez nem olvasható ki. Amit mi közvetlenül látunk, azok a bevételek, amik
befolynak a költségvetésbe. Itt az év elején, meg a múlt év végén 60 milliárd forintos
összegek, uniós támogatások jöttek be havi szinten a költségvetésbe, és ez most 90 milliárd
körül van. Lehet, hogy ez csökken, nehéz ezt megítélni, de ezekből az adatokból nekünk ez
nem jön elő.

A gyorsítás kapcsán a közbeszerzés hangzott el. A közbeszerzési törvény módosítva
lesz, tehát a kormány tervei szerint erre valóban valamilyenfajta egyszerűsítést ki kell találni.

Illetve az adminisztrációcsökkentésre akartam még utalni. Én úgy látom, nem biztos,
hogy olyan nagy dolgokat kell kitalálni, hanem konstrukció szintjén kell nagyon alaposan
megvizsgálni, hogy felesleges dokumentációáramlás ne legyen, és azon a szinten lehet még
szerintem mozgástér.

Határozathozatal

ELNÖK: Köszönjük szépen, és köszönöm a napirendi pont előadóinak és
képviselőtársaimnak ezt a konstruktív vitát. A vitát lezárva szavazást rendelek el. Mindenki
tudja tehát az elhangzottak fényében is, hogy miről szavazunk.
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Tehát kérdezem, ki az, aki támogatja a Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló
törvényjavaslat általános vitára való bocsátását. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) 14 igen
szavazat. Aki ellene szavaz? (Szavazás.) 3 ellenszavazat. Ki tartózkodik? (Senki sem
jelentkezik.) Tartózkodás nélkül elfogadtuk, köszönöm szépen.

Hadd jegyezem meg tisztelettel azt, hogy a bizottságunk a szokás szerint nem állít
előadót, hanem írásban kell holnap 12-ig megfogalmazni a többségi, és ha van, akkor a
kisebbségi véleményt. Kérem ellenzéki képviselőtársaimat, hogy ezt tegyék meg, ha úgy
gondolják. Köszönöm szépen. Kérem képviselőtársaimat, hogy maradjanak, mert a Vajdasági
Autonóm Tartomány Képviselőháza Integrációs Bizottsága azonnal érkezik. A napirendi pont
előadóinak pedig jó egészséget kívánok! Viszontlátásra!

(Rövid szünet. - A szerb vendégek helyet foglalnak az asztalnál. - A napirendi pont
tárgyalása folyamatos szerb-magyar szinkrontolmácsolás

mellett zajlik.)

Eszmecsere a Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőháza
Európai Integrációs és Nemzetközi Regionális Együttműködési Bizottsága képviselőivel

Az elnök köszöntője

ELNÖK: Jó napot kívánok! Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Vajdaság Autonóm
Tartomány Képviselőháza Európai Integrációs és Nemzetközi Regionális Együttműködési
Bizottsága képviselőit. Külön köszöntöm Maja Sedlarević elnök asszonyt és dr. Branislava
Belić alelnök asszonyt.

Számunkra kiváltság és öröm, hogy önök meglátogatták Budapestet, és mint szoktam
mondani, meglátogatták az Országgyűlés legfontosabb bizottságát, az Európai ügyek
bizottságát. Szeretném elmondani, hogy bizottságunk szoros kapcsolatot ápol a Szerb
Parlament, valamint a Vajdaság Autonóm Tartomány testvérbizottságaival, és ezért örömteli
az önök látogatása, hogy ezt a megkezdett szoros kapcsolatot most tovább tudjuk folytatni.
Csak emlékeztetem képviselőtársaimat, hogy 2008 áprilisában a Vajdaság Autonóm
Tartomány Képviselőháza Integrációs Bizottsága képviselőivel találkoztunk, Nada Bregun
elnök asszonnyal és Egeresi Sándorral, aztán 2009 márciusában a szerb nemzetgyűlés
küldöttségével, majd 2010 februárjában a szerb parlament küldöttségével, és legutóbb október
12-én a Magyar Országgyűlés adott otthont az ötödik Nyugat-Balkán parlamenti elnöki
konferenciának. Ez egy nagyon fontos találkozó volt.

Azt is szeretném elmondani, hogy ez a szoros kapcsolat több fontos pozitív eredményt
is magáénak tudhat, hiszen az elmúlt két évben jelentős események történtek, 2009. december
19-e óta többek között Szerbia állampolgárai is vízummentesen léphetnek be Magyarországra
és az Unió területére. Örömmel láttuk azt is, hogy még az évben, tehát 2009 decemberében
hivatalosan benyújtotta Szerbia a csatlakozási kérelmét az Unióhoz. Az is örvendetes
számunkra, hogy ugyancsak 2009 decemberétől most már Malév-járattal is el lehet jutni
Belgrádba, valamint életbe lépett az EU-val kötött átmeneti kereskedelmi megállapodás.

Aztán 2010 júliusában az uniós tagállamok arról döntöttek, hogy megkezdik a társulási
megállapodás megerősítési folyamatát, és arról is beszámolhatok, hogy a magyar
Országgyűlés közel egy éve, tehát 2010 novemberében ratifikálta ezt a megállapodást. Tehát
ebből is látható, hogy mint ahogy Magyarország európai uniós elnöksége alatt különös
tekintettel az egyik prioritásunk volt és remélhetőleg lesz is Nyugat-Balkán európai
integrációja, ezért nemcsak a magyar kormány, hanem a magyar parlament és mi, az illetékes
szakbizottság is mindent megtettünk és megteszünk. Számunkra örvendetes tény, hogy az
Európai Bizottság október 12-én kiadott bővítési jelentésében a tagjelölti státus megadását
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javasolja. Számunkra is, úgy hiszem, ez egy fontos dolog, és ennek fényében továbbra is
szeretnénk támogatni Szerbia tagjelölti státusát.

Azonban egy nem várt esemény történt, amit önök is tudnak, ehhez azonban
elengedhetetlen, hogy Szerbiában megoldás szülessen a kárpótlási törvénnyel kapcsolatban.
Éppen tegnap volt bizottságunkban a Külügyminisztérium államtitkárának, Németh Zsoltnak
a meghallgatása, és itt is elhangzott, hogy a magyar parlamenti pártok egyhangú megítélése
szerint a szerb vagyon-visszaszármaztatási, kárpótlási törvény jogilag és politikailag
elfogadhatatlan számunkra. Tehát úgy hiszem, hogy változásra van szükség. Most kaptam a
hírt, éppen ezekben a percekben, ami arról szól, hogy látszik a megoldás a szerb kormány és a
vajdasági magyarok között, vagyis körvonalazódnak a megoldások.

Nos, mi bízunk abban, hogy a december 9-ei Európai Tanács-ülésig, azaz a hátralévő

két hónapban sikerül rendezni a szerb kárpótlási törvénnyel kapcsolatos kérdést.
Meggyőződésünk szerint a törvénnyel kapcsolatos probléma nem sajátos magyar-szerb
kétoldalú ügy, hiszen a kollektív felelősség megállapítása a legalapvetőbb európai elvekkel
ütközik, meglátásunk szerint a kérdés túlmutat a vajdasági magyarság helyzetén. A kollektív
bűnösség elve nemcsak megbélyegzést jelent, hanem hátrányos következményekkel is jár.
Ahogy mi az elmúlt különösen két évben támogattuk Szerbia európai integrációját, ezt
továbbra is tenni szeretnénk, és reménységünk van arra, mint említettem, hogy a december 9-
ei Európai Tanács-ülésig a parlament megváltoztatja álláspontját.

Elnézést kérek, hogy egyből a tárgyalás közepébe kezdtünk, in medias res, szoktuk
mondani. Átadom a szót az elnök asszonynak, utána pedig szeretném bemutatni bizottságunk
jelen lévő tagjait, hogy kik milyen pártokat képviselnek.

Maja Sedlarević bevezetője

MAJA SEDLAREVIĆ (Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány
Képviselőháza Európai Integrációs és Nemzetközi Regionális Együttműködési Bizottság):
Köszönöm a kedves, meleg fogadtatást. Mindig kellemes fogadni a magyar parlament
képviselőit, fogadni nálunk, a Vajdasági Autonóm Tartományban, és ugyanígy mindig nagy
öröm önökhöz jönni látogatóba, vendégségbe.

A parlamentek közötti együttműködés, bátran mondhatom, hagyományossá vált. Az
utóbbi idő során, az Európai integrációs bizottság és a Vajdaság Autonóm Tartomány Európai
Integrációs és Nemzetközi Regionális Együttműködési Bizottsága megbízatási ideje során
már több ízben volt szerencsénk meglátogatni a magyar Országgyűlést és a Vajdaságban is
találkozhattak az Országgyűlés társbizottságával.

Ha az együttműködésünk valamelyest formálissá vált is, a Szerb Köztársaság és a
Magyar Köztársaság között 2008-ban aláírt egyezménynek külön függeléke szól a Vajdaság
Autonóm Tartományról. Ugyanúgy jó szomszédokként mindenképpen eldicsekedhetünk a jó
gyakorlattal, a határon átnyúló és a regionális együttműködésre gondolok. Elsősorban a Bács-
Kiskun és Csongrád megyével folyó együttműködésünket emelném ki, az említett két
megyével együttműködési egyezményeket is aláírtunk. Bács-Kiskun megyével háromoldalú
együttműködési egyezményünk is van, tehát a Vajdaság Autonóm Tartomány, Bács-Kiskun
megye és a Vukovár-Szerémség megye Horvátországból.

Amit a vajdasági közigazgatás képviselőjeként mi ilyen találkozások során
mindenképpen hangsúlyozni szeretünk, az az, hogy tényleg azon vagyunk és arra törekszünk,
hogy a Vajdaság Autonóm Tartomány Szerbia Európa felé vezető útjának hídja legyen, és
mindabban, ami a hatáskörünkbe tartozik, a mi részünkről mindent megteszünk, hogy
meggyorsítsuk az európai integráció irányába haladásunkat, az ország haladását.
Meggyőződésem, hogy önök előtt is ismeretes, hogy ez év elején végre megnyílt a Vajdaság
Autonóm Tartomány képviselete is Brüsszelben. Úgyhogy őszintén reméljük, hogy ez a
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képviselet is hozzájárul a sikeresebb lobbizásunkhoz és a tartományunk sikeresebb
fellépéséhez.

Ugyanakkor az, ami külön hangsúlyt érdemel, és ami éppen akkor kapott lendületet,
amikor Magyarország volt az uniós elnök, ez a Duna-stratégiára irányuló munka. A Duna-
stratégia kidolgozásából tényleg kivettük a részünket, komoly szerepet vállaltunk. Úgy véljük,
a Duna-menti térségbe tartoznak a vajdasági városok és a szerbiai városok is, és ez olyan
történet, amely fontos mind a Vajdasági Autonóm Tartomány számára, Szerbia számára és
természetesen Magyarország számára is egyaránt.

Mielőtt én is érinteném ezt a nagyon komoly kérdést, amellyel pillanatnyilag
szembesülünk, ez pedig a vagyon-visszaszármaztatási törvény és kárpótlási törvény, melyet a
szerb képviselőház fogadott el, emlékeztetni szeretném önöket két tényre, melyek
hangsúlyozzák a Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőházának egyértelmű törekvését és
állásfoglalását a múlttal való szembesülés tekintetében.

Az első az a tény, hogy még 2000-ben megalakult az illetékes képviselőházi
vizsgálóbizottság, melynek feladata az 1941-45-ig terjedő vajdasági események tényállásának
a megállapítása volt. Ez a bizottság 4 évig működött. 2004. augusztus 13-án terjesztette be
jelentését a vajdasági képviselőház elé, abból a célból, hogy megakadályozzuk és elkerüljük
az eseményekkel való mindennemű manipuláció lehetőségét, tehát hogy a második
világháborús eseményeket ne napi politikai célokra használják. Ugyanúgy 2003 során
Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőháza határozatot fogadott el a kollektív bűnösség el
nem ismeréséről. Erre a dokumentumra valamennyien nagyon büszkék vagyunk.

Fontos hangsúlyozni, hogy én tényleg komolyan hiszem azt, hogy csak
félreértelmezéséről van szó, és bizonyos törvényi rendelkezések félreértelmezéséről van szó a
vagyon-visszaszármazatási törvény esetében. Az, amit jeleztek, és amiről ön is említést tett,
tehát amit tegnap jeleztek, a Szerb Köztársaság Képviselőházának törvényalkotási bizottsága
meg kell, hogy állapítsa, mi a hiteles értelmezése a törvénynek, mely szerint a vagyon-
visszaszármaztatási törvény csak a megszálló erők képviselőire vonatkozna. Tehát mindazok
a személyek, akiket már rehabilitáltak vagy az örököseik, mindazok, akik igazolni tudják,
hogy nem önként voltak a megszálló erők tagjai, jogosultak lesznek a vagyon
visszaszármaztatására.

Ez a törvény egyetlen nemzet ellen sem irányul, nem azért fogadták el, és egyetlen
nemzet, egyetlen nép kollektív felelősségére sem vonatkozik. Éppen ezért fontos azoknak a
rendelkezéseknek a hiteles értelmezése, amelyek esetleg kétértelműen értelmezhetőek és
félreértelmezhetőek. Úgyhogy őszintén remélem, hogy ezáltal ezt a problémát sikerül
áthidalni, és hogy megkapjuk Magyarország támogatását december 9-én.

Mielőtt átadnám a szót önnek, bemutatnám a Vajdaság Autonóm Tartomány
képviselőházi küldöttsége tagjait. Mellettem a képviselőház alelnöke, dr. Branislava Belić ül,
a szerb szocialista párt képviselője. Mellette a Demokrata Párt képviselője, Dušan Petko, a
képviselőházi bizottság tagja. Milivoj Vrebalov a Liberális Demokrata Párt tagja és ezen
képviselőházi bizottság alelnöke. Dr. Tóth Tivadar a VMSZ, a Vajdasági Magyar Szövetség
és a Magyar Koalíció képviselője a tartományi képviselőházban. Tanja Jovanović, szintén a
bizottság tagja, a szerb radikális párt képviseletében. Ivana Milić, szintén a bizottság tagja, a
Demokrata párt tagja. Velünk van még Milorad Gasić, a Vajdaság Autonóm Tartomány
Képviselőház titkára és Gordana Radić Popović, ezen képviselőházi bizottság titkára.

Köszönöm a fogadtatást, és őszintén remélem, hogy sikeres párbeszédünk lesz olyan
kérdésekről is, amelyek kellemesek, és persze azokról is, amelyek nem a legkellemesebbek,
legalábbis a jelen pillanatban. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Hadd mutassam be bizottságunk jelenlévő tagjait: Firtl Mátyás alelnök úr a
KDNP képviselője; Tessely Zoltán képviselő úr a Fidesz-Magyar Polgári Szövetség
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képviselője; Bana képviselőtársam az ellenzékben lévő Jobbik képviselője; Lipők Sándor a
Fidesz-Magyar Polgári Szövetség képviselője; Gyopáros Alpár képviselőtársam szintén a
Fidesz-Magyar Polgári Szövetség képviselője, Ivanics Ferenc képviselőtársam úgyszintén. Én
pedig a bizottság elnökeként Hörcsik Richárd vagyok, a Fidesz-Magyar Polgári Szövetség
tagja.

Tisztelt Elnök Asszony! Örömmel hallottuk, hogy sok minden van, amiben
egyetértünk, és az önök parlamentje egy kicsit megelőzte a szerb parlament munkáját. (Mile
Lajos visszaérkezik a bizottság ülésére.)

Látjuk azt az őszinteséget, ami bennünk is megvan, hiszen ezért támogattuk Szerbia
európai uniós integrációját, minden hátsó szándék nélkül. És azt is szeretném elmondani,
hogy ez év áprilisában nem véletlenül szervezett a magyar európai uniós elnökség
Strasbourgban egy nyugat-balkáni konferenciát, ahol a szerb parlament képviselői is jelen
voltak. Ezzel egyértelmű jelzését adtuk nemcsak Szerbia, hanem az Európai Unió régi
tagországai felé is annak, hogy számunkra stratégiai kérdés a Nyugat-Balkán és benne Szerbia
európai integrációja.

A miniszterelnök úr, Orbán miniszterelnök úr említette, hogy ha ránézünk Európa
térképére, és megnézzük az Európai Unió tagállamainak a térképét, akkor látjuk, hogy a
Nyugat-Balkán egy fehér folt, amely országokat körülveszik az uniós tagországok. Tehát
nekünk történelmi, gazdasági és politikai érdekünk az, hogy ez a fehér folt eltűnjön. Nyilván
önök látták azt, hogy milyen nagy erőfeszítéseket tett a magyar diplomácia és a magyar
elnökség Horvátország csatlakozási tárgyalásainak a sikeres lezárása érdekében, és
természetesen tovább folytattuk az egész Nyugat-Balkán régiója szempontjából az intenzív
diplomáciánkat. Ezért ért bennünket váratlanul a szerb parlamentnek a döntése. Említettem,
hogy az önök parlamentje előrébb jár, hiszen 2003-ban számunkra is nagyon emlékezetes volt
az a határozat, amit éppen a kollektív bűnösség ellen tettek, ezzel levetkőzvén azt a történelmi
múltat, ami a mai napig is mérgezi az európai politikát. Ezt köszönjük, ez valóban
előremutató, és ezért nem értjük, hogy a szerb parlament törvényhozói, a kollégák miért nem
fogalmaztak olyan egyértelműen pontosan, világosan, ami talán félreértelmezésre ad okot
nemcsak Magyarországon, hanem Bulgáriában és Németországban is.

Hogy világosan lássák: mi az egyéni és a kollektív jogok közötti különbségtételt már
1990-től kezdve próbáljuk az európai kollégáknak magyarázni, különös tekintettel a kollektív
bűnösségre, amelynek még az árnyéka is mérgezheti Európa jövőjét. Mi azt szeretnénk,
hogyha teljesen világos jogi helyzet jönne létre törvényalkotás útján, amely kizárja a kollektív
felelősség bármilyen formáját, és biztosítja azt, hogy közösségi alapon ne lehessen kizárni a
visszaszármaztatási kárpótlás formájából azokat, akik kényszersorozással kerültek be a
hadseregbe. Szintén ezért van ma nagyobb jelentősége talán, mint a megalakulásakor volt
annak a vizsgálóbizottságnak, amit éppen az önök kezdeményezésére hoztak létre és négy
évig dolgozott, akiknek a szakértelme talán segít abban a szerb parlament törvényhozóinak,
hogy tisztán lássanak, hogy a háttérben milyen súlyos történelmi örökség húzódik, és ez
pontos szóhasználatot és jogi formát kíván. Ezzel el lehet kerülni ezt a fajta problémát.

Itt valóban olvasom a mostani hírt a tárgyalásokról, amit Pásztó István, a Vajdasági
Magyar Szövetség elnöke Boris Tadić szerb elnökkel folytatott, amely elmondta, hogy
kölcsönösen kifejezésre jutott az az óhaj, akarat és szándék, hogy megoldást találjanak azokra
az észrevételekre, amelyeket a VMSZ fogalmazott meg a restitúciós törvényről. Nos, mi
reméljük azt, hogy ez a tisztázás megtörténik december 9-éig, mert Magyarországnak az
érdeke az, hogy Szerbia integrációs folyamata felgyorsuljon, de természetesen a kölcsönösség
alapján ezeket a tényeket tisztázni kell. Az önök, a szerb parlament kezében a megoldás
lehetősége. Higgyék el, hogy a magyar külügyminiszter - korábbi nyilatkozatait is olvasva -
mindent megtett azért, hogy Szerbia tagja legyen az Európai Uniónak. Reméljük, hogy az
elkövetkezendő két hónap elegendő lesz ahhoz, hogy az álláspontok tisztázódjanak.
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Nos, tisztelt képviselőtársaim, természetesen, ha kívánják, folytatjuk, azonban számos
olyan téma lehet a porondon, amit akár most vagy tizenkettő után, a fehér asztalnál folytatni
tudunk, hogy milyen kihívások állnak az Európai Unió előtt. Mi szeretnénk egyébként átadni
azokat a tapasztalatokat, amit az integráció rögös útján, 1991. december 16-a után egészen a
csatlakozásig mi átéltünk azon az úton, amin most önök elindultak, hogyan lehet a mi
hibáinkból tanulni és hogyan lehet megspórolni az üresjáratokat. Többek között ezért is
ajánlottuk fel korábban és most is, hogy a szerb parlament hasonló bizottságával mi
találkozzunk, és most is megtettük azokat a lépéseket, hogy meghívjuk a szerb parlament
illetékes bizottságát még december 9-éig, hogy tanácskozzunk, tárgyaljunk erről a kárpótlási
törvényről. Hiszen ezt a törvényt nem önök hozták, hanem a szerb parlament képviselői, és én
különösen remélem azt, hogy akik az európai integrációs bizottságban vannak a szerb
parlamentben, érzik ezt a kettősséget és a felelősségüket. Vigyázó szemetek Brüsszelre
vessétek! - tehát Brüsszel csatlakozási szempontjait és kritériumait, a koppenhágai
kritériumokat, illetve a lisszaboni szerződésben megfogalmazottakat maximálisan teljesíteni
kell.

Van egy figyelmeztető jel is mindannyiunk számára, az az áldatlan vita Schengenről.
Két tagország behúzta a kéziféket, és higgyék el, éppen legutóbb a Fidesz-Magyar Polgári
Szövetség képviselői az Európai Parlamentben felszólaltak, és elfogadhatatlannak nevezték,
hogy miért nem adják meg a teljes schengeni kritériumot Romániának és Bulgáriának. Ez
elemi érdekünk.

Nos, remélem, hogy a belgrádi kollégák is érzik ennek a felelősségét, hiszen ők hozták
a törvényt, de mi mindnyájan Európába igyekszünk és Európához tartozunk.

Elnézést kérek, ha egy kicsit hosszabb voltam, de még van egy kis időnk a konzultáció
folytatására. Én bátran kérem képviselőtársaimat, hogy ha van kérdésük, véleményük ezzel
kapcsolatban, ugyanúgy az önök képviselőinek, mondják el, hiszen ez egy rendkívül
demokratikus bizottság, bár kétharmados többségünk itt is van, de ez egy konszenzusos
bizottság.

MAJA SEDLAREVIĆ (Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány
Képviselőháza Európai Integrációs és Nemzetközi Regionális Együttműködési Bizottság):
Tréfát mondok. Engedjék meg, hogy hangot adjak annak, hogy az önök bizottságának
egyetlen hölgy tagja sincs, és ezt fogadják kreatív bírálatként, alkotó kritikaként. (Derültség.)

Köszönöm a hozzánk címzett szavaikat. Tényleg őszintén vallom, hogy nem az
elkövetkező két hónapban, hanem a következő pár napon belül a vagyon-visszaszármaztatási
törvény vitás rendelkezéseinek megfelelő értelmezésével ezt a kérdést áthidalhatjuk, és
tényleg azokról a további lépésekről beszélhetünk, amelyek az európai integrációnkkal
kapcsolatos.

A Szerb Köztársaság eddig is rögös és bonyolult utat járt be azért, hogy ehhez a
pillanathoz eljussunk, az Európai Bizottság tagjelölti státuszra tett ajánlatának pillanatáig
eljuthassunk, és őszintén reméljük, hogy december 9-én megkapjuk a tagjelölti státuszt.
Ugyanakkor tisztában vagyunk azzal is, hogy az igazán nagy munka csak ezután vár ránk az
elkövetkező időszakban. Ilyen értelemben tényleg célszerű és nagyon fontos lenne, ha a
tanácsaikat hallhatnánk és a tapasztalataikról tájékozódhatnánk, valamint azokról a
problémákról és kihívásokról, amelyekkel ezen az úton találkoztak önök az európai integráció
felé vezető úton.

Tóth Tivadar kolléga, a Vajdasági Magyarok Szövetségének képviseletében.

DR. TÓTH TIVADAR (Vajdasági Magyarok Szövetsége): Tisztelt Elnök Úr! Elnök
Asszony! Élni fogok azzal a jogommal, hogy a vajdasági képviselőház képviselőjeként
anyanyelvemen szólaljak fel, mivel a Vajdaságban hivatalos használatban van a magyar és a
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szerb nyelv mellett még másik négy nyelv. Kihasználva ezt a jogot, szeretném üdvözölni ezt a
mai találkozónkat. Azt hiszem, hogy soha jobbkor, jobb időben nem történt meg ez a
találkozó, függetlenül attól, hogy erre már a két bizottság, illetve a mi bizottságunk és a
parlament más bizottságai között már volt alkalom ez idáig is.

Azt hiszem, a mi bizottságunk meggyőződött arról, hogy az önök bizottsága teljes
mértékben támogatja azt a kérdést, azt az érdeket, amit mi képviselünk, mégpedig Szerbia
európai integrációját. Mi, vajdasági magyarok még hozzá szoktuk tenni az euroatlanti
integrációt is, de azt hiszem, ez várat magára. Főleg annak a fényében, hogy rövid időn belül
az egész Vajdaság valójában európai uniós határral lesz körülvéve, mivel nemsokára
bekövetkezik Horvátország csatlakozása az Unióhoz. Ez teljesen más képben mutatja a
Vajdaság szerepét, mint egy regionális közösségét, de Európában a regionális közösségek
jelentősége kiemeltebb és magasabb szintre hozható, mint az államok közti kapcsolat.

Én ezt csak üdvözölni szeretném, és alá szeretném támasztani az elnök úr
információját, amit felolvasott. Ma reggel beszéltem Pásztor úrral, és erre mindre ígéretet
kapott a Vajdasági Magyar Szövetség, hogy ugyanolyan módon, ahogy meghozta a szerb
parlament a kicsit félresikerült, ha szabad így fogalmazni, törvényt, és megpróbálja a szerb
parlament ugyanolyan eljárásban megváltoztatni ezt a kétértelmű, megint enyhén fogalmazva,
önrendelkezést. Mi arra törekszünk, és emellett ki fogunk állni a végsőkig, hogy ez a
rendelkezés, tehát ez a törvény egyértelmű legyen, és teljes mértékben eltörölje a kollektív
felelősséget, amivel a Vajdasági Magyar Szövetség nem tud egyetérteni.

Ugyanakkor a vajdasági parlamenti bizottságnak, illetve a mi politizálásunknak, ezt
számtalanszor elmondtam és most is elmondom, a vajdasági magyar közösségnek elemi
érdeke Szerbia integrációs folyamata, sikeres folyamata, hogy Szerbia mielőbb Európa teljes
jogú tagállama legyen.

Ebben a vajdasági parlament, illetve a szerb parlament is csak partnerre tud találni, és
mindent megteszünk annak érdekében, hogy ez a folyamat sikeres is legyen. Köszönöm
szépen. Hvala.

Kérdések, vélemények, hozzászólások

ELNÖK: Köszönjük szépen. Most alelnöktársaim szeretnének pár szót szólni. Először
Firtl Mátyás alelnök úr jelentkezett.

FIRTL MÁTYÁS (KDNP), a bizottság alelnöke: Tisztelt Vendégeink! Jómagam is
szeretettel köszöntöm önöket. A Kereszténydemokrata Néppárt részéről vagyok jelen ebben a
bizottságban alelnökként. Ezt azért hangsúlyozom, mert az elnök úr végigsorolta a
jelenlévőket, és a kétharmadra utalt. A kétharmad úgy van meg, hogyha a
kereszténydemokraták is ott vannak, egyébként a kétharmad csak attól egész. De azzal, amit ő

megfogalmazott, azzal teljes mértékben egyet tudok érteni, ezt nem megismételve, valóban mi
is úgy gondoljuk, ahogy az elnök úr megfogalmazta ezzel a visszaszármazatási és kárpótlási
törvénnyel kapcsolatos gondolatát.

Ellenben önöknek, mint a Vajdaság Autonóm Tartomány képviselőinek, csak azt
tudom mondani, hogy csak üdvözölni tudom azt a gondolatmenetet, amit önök
megfogalmaztak, hogy a híd szerepét próbálják betölteni. A hídfőállást már Brüsszelben is
kiépítették. Ez fontos, hiszen ahogy önök kapcsolatot teremtenek Bács megyével, illetve
Csongrád megyével, csak visszautalnék itt egy képviselőtársamra, Ivanics képviselőtársamra,
aki szintén megyei elnök volt. Neki is az alapvető gondolata az volt, hogy mindig a
tartományok, nálunk a megyék, a hídfőállásaikat a lehetőségek szerint építsék ki a saját
autonóm tartományuk érdekében is Brüsszelben, hiszen ezzel tudják a leginkább szolgálni
azokat, akik önöket megválasztották. Ezzel tudják az európai regionalizmust a leginkább
szolgálni. Tehát ezt mindenképp üdvözlendőnek tartom.
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Amit fontosnak tartok elmondani, az elnök úr azt mondta, hogy: „vigyázó szemetek
Brüsszelre vessétek”, és akkor mindenképpen úgy gondoltam, hogy hozzászólok. Ez régen
úgy hangzott, hogy: „vigyázó szemetek Párizsra vessétek.” Párizsban megrajzolták a
térképeket annak idején, és most a Szerb Köztársaságnak is lelkileg ugyanazt kell elviselnie,
amit Magyarországnak annak idején. Nem akarok a részletekben elveszni, de mégiscsak az
van, és innen fakad az integráció jelentősége, hogy nincs más út, mint az integráció, Szerbia
integrálása, mert akkor valósulhat meg mindaz, ami most Magyarországon is, hogy a határon
túl élő, ugyanazon nyelvet beszélő magyar nemzetiségek, végül is mégis határon átívelő

módon, együtt tudnak lenni, mert ez valósul meg Boszniában, Koszovóban vagy az egész
környezetükben. Tehát ezért fontos, hogy az integrációs folyamat valóban végig tudjon menni
megfelelően, és mint elhangzott, teljesen egységesek vagyunk abban, hogy Magyarország ezt
elősegítse ezen az ominózus problémán túlmenően. Ezt szolgálta az európai uniós
elnökségünk is végig.

Amit még fontosnak tartok elmondani, szintén fontos volna, hiszen megfogalmazta azt
is, és a többiek ezt fordítva csinálták, az euroatlantisághoz való csatlakozás is egy fontos elem
lesz. Ezt éppenséggel Marko Djurišić-csel, a szerb parlament tagjával Bukarestben beszéltem
meg, mert egy vacsoránál éppen asztaltársak voltunk, hogy lényeges, hogy ez megtörténjen,
hiszen a Nyugat-Balkán biztonsága ugyanúgy érdeke önöknek, horvátoknak, bosnyákoknak,
albánoknak, mint magyaroknak.

Úgyhogy én csak gratulálni tudok ahhoz, amit az autonóm tartomány nevében önök
képviselnek és visznek. Bízunk benne, ahogy az elnök úr megfogalmazta, hogy a szerb EU-
bizottsággal közös megbeszéléseken önök az itt elhangzottakat majd továbbadják.

Köszönöm.

ELNÖK: Engedjék meg, hogy bemutassam Mile Lajos alelnök urat, aki egy fontos
uniós tanácskozásról jött, ő szintén alelnök, az ellenzéki LMP-t képviseli. Alelnök úr, kérem,
röviden!

MILE LAJOS (LMP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt
Vendégeink! Elnézést kérek a késésért, engedjék meg, hogy én is szeretettel köszöntsem
önöket. Mint ahogy az elnök úr is említette, valóban egy megbeszélés zajlott, mert
Brüsszelben lesz egy kétnapos ülés, arra kell felkészülni.

Én ezt a kétharmadot itt most nem hangsúlyoznám túlzottan, hanem egy másik
aspektusra hívnám föl a figyelmet: ha követték a parlamenti pártoknak a megnyilvánulásait,
akkor láthatják, hogy Magyarországon teljesen szokatlan egység alakult ki ezzel a kérdéssel
kapcsolatban, tehát kormányzó pártok és ellenzéki pártok tartalmilag azonosan viszonyulnak
ehhez az ominózus restitúciós és vagyon-visszaszármaztatási törvényhez. Tehát a magyar
politikai életben egy ritkán látott egység alakult ki ezzel kapcsolatban. Azt gondolom, hogy ez
mindenféleképpen az ügy megoldásának az irányába mutathat, és ez az egység nem is nagyon
látszik megbomlani.

Kérdésem lenne. Említették és nagyon örültem neki, hogy kapott a VMSZ ilyen fajta
ígéretet, hogy még jóval december 9-e előtt, akár pár napon belül megoldódhat ennek a
törvénynek a sorsa. Kérdezném, hogy mi az a jogtechnikai eszköz, amivel ezt sikerül elérni.
Három dologról tudok én. Az egyik esetleg egy alkotmánybírósági beadvány, de annak az
átfutási ideje az talán még a jövő április választásokra sem jut el a döntésig. A másik az egy
elég furcsa jogintézmény önöknél, nem is tudom pontosan értelmezni, egy kicsikét a mi
végrehajtási utasításunkhoz hasonlít, egyfajta jogértelmezés, azt hiszem, ami ott parlamenti
jogi bizottságnak, alkotmányügyi bizottságnak a jogköre, és esetleg itt lehet valamilyen
mozgástér, egészen pontosan a hangsúly eltolása az egyéni felelősség irányába. A harmadik a
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törvénymódosítás. Több jogi megoldásról én nem tudok. Kérdezem, hogy melyik lenne ez a
megoldás, amit ön is említett, hogy esetleg gyors megoldást tud hozni.

Én nem tudom ezt a kialakult helyzetet egyébként elválasztani az áprilisban esedékes
választásoktól sem, tehát nyilván az önök belpolitikai helyzete erősen kihat erre a döntésre.
Ilyen szempontból számomra ez nem volt túlzottan meglepő.

Két kérdésem lenne még. Az egyik: Milyen önöknél a társadalmi elfogadottsága az
esetleges uniós tagságnak? Tehát mekkora a támogatottsága Szerbián belül nemcsak a
tagjelöltségnek, hanem az esetleges uniós tagságnak? Van-e valamilyen tendencia, ami ezzel
kapcsolatban érzékelhető?

Alelnöktársam említette itt a regionális együttműködésnek a fontosságát, a határon
átnyúló, ha úgy tetszik, spontán vagy szerzett formában zajló gazdasági, kulturális és egyéb
együttműködéseket. Ez valóban meghatározó. Tudnak-e valamit a határforgalmi egyezmény
esetleges aláírásának az esélyeiről vagy hogy mikor várható ez, hiszen azért ennek az
intézményes keretei mégiscsak fontosak lennének.

És még egyszer szeretettel üdvözlöm önöket Magyarországon.

MAJA SEDLAREVIĆ (Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány
Képviselőháza Európai Integrációs és Nemzetközi Regionális Együttműködési Bizottság):
Mielőtt válaszolok az ön kérdéseire, én még egyszer megkérdezném, hogy a második
kérdésében - mivel a tolmács nem jól értette - milyen törvényről van szó. Tehát a
határátlépésről szóló, nehogy félreértésre adjon okot a határon átnyúló együttműködés
kontextusában. Tehát melyik törvény az?

MILE LAJOS (LMP), a bizottság alelnöke: Az én ismereteim szerint a magyar
Belügyminisztérium és a szerb partnerek elég régóta dolgoznak egy úgynevezett új
határforgalmi egyezménynek a megkötésén. Ennek az aláírása késik még az én ismereteim
szerint - ha csak az utóbbi napokban alá nem írták, de nem gondolom -, és ennek az okát
firtatom, a késésnek az okát.

MAJA SEDLAREVIĆ (Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány
Képviselőháza Európai Integrációs és Nemzetközi Regionális Együttműködési Bizottság):
Ami azt a kérdést illeti, hogy hogyan sikerül áthidalni a problémát a vagyon-
visszaszármaztatási törvényben, abban igaza van, három megoldási lehetőség van, illetve
három megoldás van a helyzet áthidalására. De mi most nem vindikálhatjuk azt a jogot, hogy
az első, a második vagy a harmadik módozat lesz, hiszen semmilyen jogkörünk nincs e
tekintetben.

Ami a szerb állampolgárok támogatását illeti az európai integrációt illetően és az uniós
tagságunkat illetően, mindenképpen be kell valljuk, hogy ez a támogatottság nagyon változó,
oszcillál. Van olyan időszak, például a demokratikus változásokat követő időszakban az Unió
támogatottsága több mint 80 százalékos volt, tehát az állampolgároknak több mint
80 százaléka támogatta az európai integrációt. Utána nagymértékben csökkent a konzervatív
erők uralkodása idején, és megjelentek az euroszkepticizmus első jelei is. Az, ami most
pillanatnyilag a mindennapjaink része, hogy jelen pillanatban a leginkább érezhető a
gazdasági válság hatása: nagy a munkanélküliség és ez még tovább nő, ezáltal az
euroszkepticizmus is egyre nagyobb. Az európai integráció támogatottsága enyhén csökken,
de pillanatnyilag 50 százalékosnak mondható körülbelül.

A Csongrád megyei képviselőkkel folytatott tárgyalásaink során beszéltünk azokról a
problémákról, amelyekkel a határ mentén élő lakosság szembesül, és elmondható, hogy ez a
Belügyminisztérium kizárólagos hatásköre, tehát állami szintű kérdés, de mi valóban
kezdeményeztük és tettünk az irányban, és várjuk a mielőbbi megoldást. Éppen Tóth Tivadar
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kolléga munkálkodott ezen a legtöbbet, úgyhogy én megkérném őt, hogy szóljon erről
valamivel többet.

TÓTH TIVADAR (Vajdasági Magyar Szövetség): Köszönöm szépen a szót. Tisztelt
Képviselő Úr! Az ön kérdésére a válaszom az lenne, mivel a politika percről percre változik,
főleg ha felgyorsulnak és ha ilyen rövid az idő december 19-éig, akkor megtörténhet ilyen
dolog, hogy a mi bizottságunk, illetve az elnök asszony egy információval, mert tényleg ez az
autentikus törvénymagyarázat, másképp fogalmazta meg itt a jogalkotásban ezt az elnevezést,
hogy hogyan történik.

Ez is játékban volt, de a legújabb hír - és erre felhatalmazásom van, hogy elmondjam -
Boris Tadić és Pásztor elnök úr megbeszélése alapján, amiről önöknek már van
információjuk, az az, hogy tehát nem ez a változat lesz, hanem új törvénnyel lesz pontosan
kiköszörülve ez a csorba. Ennyit tudnék mondani, tehát részleteket nem tudok, és ugyanabban
a törvényhozó szervben, tehát a szerb parlament fogja meghozni, aminek törvényereje lesz.
Tehát a pillanatnyi állás ez, ennyit tudnék mondani. (Tóth Tivadar röviden konzultál Maja
Sedlarević elnök asszonnyal.)

MAJA SEDLAREVIĆ (Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány
Képviselőháza Európai Integrációs és Nemzetközi Regionális Együttműködési Bizottság): A
bizottság alelnöke, Milivoj Vrebalov képviselő úr.

MILIVOJ VREBALOV (Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány
Képviselőháza Európai Integrációs és Nemzetközi Regionális Együttműködési Bizottság):
Először is üdvözölném az elnök urat, és nagyon köszönöm ezt a meleg fogadtatást.

Visszatérnék az ön által felvetett kérdésre, hogy Szerbiában mennyire támogatja a
lakosság az európai uniós integrációt. Én erre a kérdésre válaszolnék. A szerb nép és a
Szerbiában élő valamennyi nemzet miért változtatja ennyire a véleményét és miért oszcillál a
vélemény? Egyrészt azért, mert a demokratikus változások alkalmával 2004-ben, amikor önök
az Unió tagjaivá váltak, akkor a támogatottság 80 százalékos volt. Hogy miért csökken ez a
támogatottság? Bizonyos nyilatkozatoknak köszönhetően, hiszen Németország vezető állama
az Uniónak, ugyanakkor tudjuk azt, hogy Merkel asszony milyen kijelentést tett a parlament
előtt.

Azok a nemzetek, amelyek Németországban élnek, azok vagy úgy viselkednek, mint a
németek, vagy ne éljenek Németországban. Tehát emlékeztetni szeretnék arra, hogy
Olaszországnak és minden olasz állampolgárnak kizárólagos joga van arra, hogy ha a
véleménye szerint valamelyik Romániából vagy Bulgáriából érkezett család nem úgy
viselkedik, ahogy ő azt rendjén valónak véli, akkor visszaküldheti az országába.

És említette, hogy önök is küzdöttek ellene, hogy a románok és a bolgárok megkapják
a schengeni jogot. Felvetném a kérdést, hogy az európai erős országokkal szemben, mint
amilyen Németország, Franciaország, Olaszország, nem sorolnám, azok az országok, mint
Magyarország, Románia, Bulgária és remélhetőleg talán Szerbia is a közeljövőben, nem
érezzük-e néha másodrangú állampolgárnak magunkat az Unióban?

Emlékeztetnék arra, hogy a Vajdaság olyan térség, amelyik, azt hiszem,
demokráciából bármelyik európai országot oktathatná. Én nem tudom, hogy van-e olyan
térség, ahol 26 nemzet él, ahol 6 hivatalos nyelv van, és ahol a nemzeti kisebbség tagjai az
óvodától kezdve az egyetemig az anyanyelvükön tanulhatnak. Úgyhogy szerintem bizonyos
dolgokban, én konkrétan csak vajdasági vonatkozásban beszélek, akár még meg is haladtuk
Európát. Ugyanakkor pedig, ha Szerbiát nézzük, ott talán hátrányban vagyunk. Azt
kérdezném tehát, hogy nem érzik-e néha másodrangú állampolgárnak magukat az Unióban?
Köszönöm.
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MAJA SEDLAREVIĆ (Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány
Képviselőháza Európai Integrációs és Nemzetközi Regionális Együttműködési Bizottság):
Akkor megkérném Branislava Belić alelnök asszonyt, hogy válaszoljon a határforgalmi
egyezménnyel kapcsolatos kérdésre.

DR. BRANISLAVA BELIĆ (Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány
Képviselőháza Európai Integrációs és Nemzetközi Regionális Együttműködési Bizottság):
Tisztelt Elnök Úr!  Tisztelt Házigazdák! Nagy megtiszteltetés és öröm számomra, hogy ma a
vendégük lehetek az európai integrációs bizottság tagjaként. Már a második megbízatási
időmben vagyok, és most van először alkalmam az önök parlamentjét látni, amely valóban
impozáns. Nem hiába hírlik úgy, hogy a legszebb, mert valóban az.

Amit Mile Lajos úrnak válaszolnék ezzel a kérdéssel kapcsolatban, ami a határon
átnyúló együttműködést és a lefolytatott tárgyalásokat illeti: biztos, hogy semmilyen külön
oka nincs a késedelemnek, és nem halogatjuk az egyezmény aláírását, de Szerbiának nagyon
sok gondja van, önök tudják, a bűnözéssel. És a földrajzi helyzete is olyan, hogy bizonyos
intézkedésre van szükségünk, amelyeket az államunknak kell megtennie ahhoz, hogy mindazt
teljesíthessük, ami egy ilyen egyezmény elfogadásából fakad. Úgyhogy meggyőződésem,
hogy nincs semmilyen különösebb oka ennek a halogatásnak, viszont vannak olyan teendők,
amelyeket teljesítenünk kell az egyezmény aláírása előtt ahhoz, hogy az egyezményt aztán
megfelelőképpen alkalmazhassuk.

Önök tudják, hogy a határátkelőhelyeken is voltak gondok a belügy részéről is és
magyar részről is. Az együttműködés magas szintű, és voltak találkozók, úgyhogy ha az idén
nem is, de jövőre valószínűleg aláírásra kerül az egyezmény.

A földrajzi fekvésünk pedig lehetővé teszi mindazok számára, akik meg nem engedett
cselekményeket követnek el, hogy az országunkon áthaladva problémákat okozzanak.

Ahhoz pedig, hogy betartsuk az egyezményt, bizonyos teendőket meg kell tennünk, és
ezek pedig pénzigényes tevékenységek, gazdasági válság lévén. Hallottam, hogy önök is a
költségvetést vitatták az érkezésünk előtt, nálunk is azonos a helyzet. Úgyhogy ha az év
végéig nem lesz pénzünk, és nem tudom, hogy erre a célra terveztek-e eszközöket, és amíg el
nem kezdtünk tárgyalni, és amíg ki nem derült, hogy mi mindent meg kell tenni ahhoz, hogy a
határátkelőhelyen megfelelő helyzetet teremtsünk ahhoz, hogy azok az emberek
elvégezhessenek minden szükséges teendőt, úgyhogy én reálisabbnak látom, hogy inkább a
jövő év elején kerülhet sor az aláírásra. Tehát ne maradjon megválaszolatlan az ön kérdése.
Remélem, hogy megértik és hogy megértésre találtam.

Elnöki zárszó

ELNÖK: Köszönjük szépen. Így, ebéd előtt már nem szeretnék sokat beszélni, bár
néhány kérdésre szeretnék röviden válaszolni. Valóban, a Vajdaság Autonóm Tartomány
Képviselőháza egy híd lehet, lesz is, illetve az is, Szerbia és Magyarország között. Ezért az
önök szerepe rendkívül felértékelődik. Különös tekintettel arra, hogy ebben a hídban vannak
olyan fontos tartóoszlopok, mint Tóth Tivadar képviselőtársunk. Higgyék el, hogy amikor
Magyarország csatlakozási tárgyalásairól volt szó, akkor azon kisebbségek, amelyek
Magyarországon éltek, például a németek, fontos, híd szerepet töltöttek be az Unió régi
tagországai és országunk között. Ez valóban így van az önök esetében is.

És hogy hány sebességes Európa? Bizony mi is éreztük, és a mai napig is sokszor
érezzük, hogy van kétsebességes Európa, bár ezt így nem szoktuk megfogalmazni, hanem
látunk bizonyos feszültséget a régi tagállamok és az új tagállamok között, az északi
tagállamok és a déliek között. Két bűvös számot mondok: 27-17. Tudják, ez mit jelent?
Hál'istennek nekünk nincsen eurónk, tehát mi a 27-ekhez tartozunk. Ugyanakkor amikor
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például Szlovákia bevezette az eurót, mi irigykedve néztük, és valóban, hogy ha eurónk lenne,
akkor talán nem lenne olyan gazdasági sokk Magyarországon. Ez volt például a magyar
európai uniós elnökség egyik bravúrja, hogy mi úgy vettünk részt például a 17-ek
tanácskozásán, mint az Unió elnöke, hogy nem voltunk tagja az euróklubnak.

De szeretném elmondani azt, hogy nincs ugyan eurónk, de az euró válsága a mi
gazdaságunkat is romba döntheti. Tehát itt az egyik kérdés, ami az egyik princípiuma az
Uniónak, a szolidaritás. Láttuk a szlovák parlamentben, ez másodszorra átment. Én a szlovák
határ mellett élek, és sok képviselővel találkozván megkérdezték, hogy: miért kell nekünk
Kassán támogatni a görögöket, akik olyan támogatásokat szereztek az elmúlt 15 év során,
mint még soha? Igen, kell, hogy ez a szolidaritás oda-vissza is mozogjon.

Magyarországon, amikor csatlakoztunk az Európai Unióhoz, a magyar polgároknak a
67 százaléka támogatta a csatlakozást. Mi a parlamentben, függetlenül a kormánytól, 2003-
2004-ben egy road show-t csináltunk, körbejártuk a vidék Magyarországát, és magyaráztuk a
polgároknak, mit jelent az Unió, mert akkor ezt a kormány elfelejtette hétköznapi nyelvre
lefordítani, és olyan visszásságok születtek, hogy menjenek a magyar polgárok Bécsbe
cukrászdát nyitni, meg hogy nem lehet majd disznóölést végrehajtani Magyarországon.
Szóval számtalan badarság jelent meg. Ennek ellenére 67 százalék támogatta.

Mi történt 2010-ben, a kormányváltás előtt? 37 százalék támogatta - 37 százalék.
Ausztriában is, a csatlakozás után így ment lefele (Mutatja.), de azért itt hozzájárult még
valami, hogy a vidék polgárai kevésbé érezték az Unió előnyeit. Sokszor úgy tűnt, hogy a
kormány a vállalkozók, a mezőgazdasági vállalkozók, az önkormányzatok és az Unió közé
falat épített, barikádot épített, a bürokráciát. Nem érezték a polgárok, hogy mi az, hogy Unió,
és ezért fontos, hogy a nép által választott emberek egyik feladata, hogy megmagyarázzák,
hogy számunkra nincs más jövő. Ugyanakkor egy határozott nemzeti karakter és kiállás az
egy természetes dolog az Unióban. Jelenleg az 50 százalékot túlhaladja uniós támogatásunk, a
magyar diplomatáknak van szavuk az Unióban bizonyos kérdésekben, és bennünket nem
nagyon dicsérgetnek mostanában, mert határozottan kiállunk a magyar nemzet érdekei
mellett. Mi tanulunk és tanultunk a hat év alatt, hogy a német polgárok képviselik és
képviselték a német nemzet érdekeit, a dánok meg a dánokét. Szóval van tanulnivalónk, és
ebben mi szeretnénk átadni a mi tapasztalatainkat önöknek is.

Még egyszer engedje meg, elnök asszony, én az Európai Unióban sokszor elmondtam
például a kettős állampolgársággal kapcsolatban, hogy jöjjenek el Szerbiába, még nem is tag,
még nem is tagjelölt, és a szerbek kezet nyújtottak, és a vajdasági autonómia pedig egy példa.
Ha ezt a szót kimondom Európában, hogy autonómia, akkor sokan rosszul lesznek. Ez nem az
ördögtől való, és az önök jelenléte és munkája erről nemcsak bennünket győz meg, hanem
Európát is. Ezért köszönjük nemcsak Tivadarnak, hanem az elnök asszonynak, az alelnök
asszonynak, minden képviselőnek a munkáját, mert ez egy fontos híd. Ahogy elmondta itt
Tivadar is, mi várjuk azt, hogy ez az új törvény megszülessen, a köszörű ki lesz csorbítva...
(Derültség.) - bocsánat, a csorba ki lesz köszörülve.

Köszönjük az önök aktivitását! Engedje meg az elnök asszony, hogy a magyar európai
integráció titkos fegyverét átnyújtsam önnek, ez a diplomáciában szokatlan, az én
választókerületem Tokaj-Hegyalja, és ez a titkos fegyver a tokaji aszú. Én ajánlom azt, hogy
ez legyen a hivatalos itala a vajdasági parlamentnek, és engedje meg, hogy egy kis tájékoztató
könyvet is átnyújtsak a magyar parlamentről a mi szimpátiánk és barátságunk jeleképpen. (Az
elnök átnyújtja ajándékát Maja Sedlarević elnök asszonynak.)

MAJA SEDLAREVIĆ (Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány
Képviselőháza Európai Integrációs és Nemzetközi Regionális Együttműködési Bizottság):
Tisztelt Elnök Úr! Igazán köszönöm a meleg szavakat és a támogatást, melyben részesülünk
és amely belengi ezt a tanácskozást is. Reméljük, hogy a jövőben is együttműködünk legalább
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olyan jól, mint ahogy ezt eddig tettük. Bízom abban, hogy a közeljövőben sikerül találkozniuk
a szerb képviselőház európai integrációs bizottságának tagjaival is. A mi megbízatásunk jövő
év májusáig szól, májusban lesznek a következő választásaink. Őszintén remélem, hogy lesz
alkalmunk legalább még egyszer ebben a felállásban vendégül látni önöket Újvidéken.

Emlékül pedig a mai tanácskozásról mi is egy kis ajándékot hoztunk önöknek, és
megkérném a munkatársamat, hogy ossza ki önöknek is. Még egyszer köszönöm a
fogadtatást. (A szerb vendégek átnyújtják ajándékukat a bizottság tagjainak.)

ELNÖK: Köszönjük szépen. Mielőtt lezárom a bizottsági ülésünket, tájékoztatom
képviselőtársaimat, hogy a bizottságunk következő ülésére jövő kedden, október 25-én, 10
órakor kerül sor a Parlament Delegációs termében, tehát nem a szokásos helyen, hanem a
Delegációs teremben.

Ezzel az ülésünket bezárom, és tisztelt képviselőtársainkat pedig meghívjuk egy
ebédre, egy uniós magyar ebédre.

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 18 perc)

Dr. Hörcsik Richárd
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezetők:  Farkas Cecília és Madarász Mária


