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(Az ülés kezdetének időpontja: 13 óra 06 perc) 

Elnöki bevezető; a határozatképesség megállapítása; a napirend elfogadása  

DR. HÖRCSIK RICHÁRD (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó 
napot kívánok, hölgyeim és uraim! Az Országgyűlés Európai ügyek bizottsága ülését 
megnyitom. Tisztelettel és szeretettel köszöntöm képviselőtársaimat, köszöntöm az 
Országgyűlés Hivatalának munkatársait, a sajtó igen tisztelt képviselőit. Köszöntöm a 
napirendi pont előadóját, Németh Lászlóné miniszterjelölt asszonyt, valamint köszöntöm 
Fónagy államtitkár urat és Völner államtitkár urat.  

Az első teendőnk a határozatképesség megállapítása. Az aláírt jelenléti ív alapján 
megállapítom, hogy bizottságunk határozatképes.  

Eseti képviseleti megbízásokat jelentek be: Vejkey Imre képviselő úr képviseli Ughy 
Attilát; Gyopáros Alpár képviseli Nógrádi Zoltánt; Braun Márton képviseli Ivanics Ferencet; 
Hörcsik Richárd képviseli Firtl Mátyás alelnök urat; Mengyi Roland képviselő úr képviseli 
Bebes Istvánt.  

Tisztelt Bizottság! Mai egyetlen tervezett napirendi pontunk, ahogy képviselőtársaim a 
törvényi előírásnak megfelelően megkapták, Németh Lászlóné nemzeti fejlesztési 
miniszterjelölt kinevezés előtti meghallgatása. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy van-e 
ezzel kapcsolatban valakinek véleménye, megjegyzése. (Senki sem jelentkezik.) Nem látok 
ilyet. 

Akkor szavazásra teszem fel: ki az, aki egyetért a napirendi pont megtárgyalásával? 
(Szavazás.)  

A jegyzőkönyv számára megállapítom, hogy egyhangúlag támogatta a bizottság. 
Köszönöm szépen. 

Németh Lászlóné nemzeti fejlesztési miniszterjelölt kinevezés előtti meghallgatása 

Az elnök felvezetője 
Tisztelt Bizottság! Tehát a mai egyetlen napirendi pontunk Németh Lászlóné nemzeti 

fejlesztési miniszterjelölt kinevezés előtti meghallgatása. Még egyszer tisztelettel és 
szeretettel köszöntöm a miniszterjelölt asszonyt az Országgyűlés legfontosabb bizottságában. 
Reméljük, hogy az elkövetkezendő évek során sokat fogunk találkozni, hiszen bizottságunk 
egyik legfontosabb teendője vagy portfóliója az Európai Unió fejlesztési forrásainak 
monitorozása, és különösen az előttünk álló, európai uniós következő 7 esztendő nagyon 
izgalmasnak kínálkozik. Valószínűleg sokszor fogunk találkozni, annál is inkább, mivel ezen 
7 éves periódus megtervezésének most van itt az ideje, hogy mi ezt a Magyar Köztársaság 
kormánya és a magyar parlament részéről elvégezzük. 

Szeretném jelezni azt is, hogy bizottságunk a kormány mellett kiveszi ebből a 
munkáját, hiszen az uniós következő 7 éves pénzügyi kerettel és pénzügyi felügyeletekkel 
kapcsolatban két raportőrünk is van, Mile alelnök úr és Nógrádi Zoltán. Ők már korábban 
részt vettek az európai parlamenti vitákban, és továbbra is figyelemmel fogjuk ezt kísérni. 

Bizottságunk munkarendje a következő, tisztelt miniszterjelölt asszony. Megadjuk 
önnek a szót. Kérem, hogy 10-15 perces expozéban röviden foglalja össze a terveit, az 
elképzeléseit, utána pedig megnyitom a vitát. Bizottságunk szokásjoga az, hogy összegyűjtjük 
a kérdéseket, utána pedig a kérdésekre adandó válaszokra visszaadom a szót önnek, és 
befejezzük a bizottsági ülést. 

Tisztelt Miniszterjelölt Asszony! Akkor megadom a miniszterjelölt asszonynak a szót. 
Kérem, hogy egy 10-15 percben röviden foglalja össze a gondolatait! 



 6 

Németh Lászlóné előadása 
NÉMETH LÁSZLÓNÉ nemzeti fejlesztési miniszterjelölt: Köszönöm szépen. Tisztelt 

Bizottság! Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselő Urak! Szakmai életutam elsősorban a 
pénzügyi szektorhoz köt. Már 1998-2002 között ügyvezetője voltam a Magyar Fejlesztési 
Banknak, amelynek 2010 júniusa óta a vezérigazgató-helyettese vagyok. 

Az MFB portfóliójába tartozó cégeken keresztül első kézből származó információkkal 
és ismeretanyaggal is rendelkezem, többek között az infrastruktúra, a vagyonkezelés, a 
vállalkozásfejlesztés terén. Az MVM Zrt. igazgatóságának tagjaként pedig közelről ismerem 
az energetikai ágazatot is. 

Az MFB vezérigazgató-helyetteseként a minisztérium által felügyelt területekről 
részletes ismeretekkel rendelkezem. Munkámból adódóan hosszú ideje jó és személyes 
kapcsolatot ápolok állami, pénzügyi szféra-vezetőkkel, és meghatározott szakemberekkel. 

Amikor a kormány 1,5 évvel ezelőtt létrehozta a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumot, 
szinte előzmények nélkül kellett kormányzati, minisztériumi szintre emelniük és 
egységesíteniük olyan átfogó területek kezelését, mint a fejlesztéspolitika és a vagyonpolitika. 
Mára jól működő rendszert sikerült felépíteni, ezért lényegi fordulatra, a tárca átfogó 
megújítására véleményem szerint nincsen szükség. Fontos leszögezni, hogy a Nemzeti 
Fejlesztési Minisztérium a kormányzati munka meghatározó szereplője, mondhatnám: 
motorja.  

Saját szándékaim, illetve a miniszterelnök úrtól kapott megbízás alapján a 
minisztérium ma a stratégiai döntések megvalósításának kulcsszereplője, és az is marad a 
jövőben is.  

A mai meghallgatáson elsősorban az eddig kijelölt irányokat szeretném megerősíteni, 
ismételten kifejezve a kormány és a minisztérium elkötelezettségét a meghatározó ügyekben 
mostanáig képviselt álláspont mellett. A tárca irányításában alapvetően a folyamatosságra 
törekszem, és a megkezdett ügyek eredményes továbbvitelén dolgozom majd. 

A fejlesztéspolitikai rendszer megújításában a minisztérium létrejöttével a korábbi 
káoszt egységes stratégiai szemléletmód váltotta fel. A rendelkezésre álló fejlesztési források 
a korábbinál jóval célzottabb és hatékonyabb módon kerülnek így felhasználásra. A januárban 
induló Új Széchenyi-terv keretén belül hetente beérkező több száz pályázat és megkötött 
támogatási szerződés is hozzájárul ahhoz, hogy megfeleljünk az ország előtt álló 
kihívásoknak, amelyek közül a legnagyobb a munkahelyek megtartása és az újak teremtése.  

A munkavállalók százezreire gondolva, az ország növekedési esélyeinek javítása 
érdekében minden gazdaságpolitikai, fejlesztési, illetve vagyongazdálkodási döntés során 
kiemelt helyen fogom mérlegelni a hazai vállalkozások szempontjait.  

Tisztelt Bizottság! Nem kérdés: a magyar gazdaság életében mindig is meghatározott 
szerepet töltöttek be a kis- és közepes vállalkozások, hiszen ők képezik gazdaságunk gerincét. 
Munkám során eddig is kiemelt figyelmet fordítottam a kis- és középvállalkozások fejlesztési, 
beruházási, illetve finanszírozási igényeinek megoldására, így ennek a területnek a nehézségei 
minden részletükben ismertek számomra. 

Az Új Széchenyi-terv keretében megújított pályázati struktúra eredményeként az idén 
ugrásszerűen megnőtt a hazai kis- és középvállalkozások pályázati hajlandósága, ami, úgy 
gondolom, a jelenlegi gazdasági környezetben, európai gazdasági környezetben komoly 
eredménynek számít. A vállalkozásfejlesztést célzó kiírások, más konstrukciókkal 
összehasonlítva, a legsikeresebbnek mondhatók, ezekre érkezik be a legtöbb pályázat. Ezek a 
megvalósuló vállalkozásfejlesztési projektek mintegy 70 ezer munkahelyet őriznek meg, és 
200 milliárd forintot meghaladó fejlesztésberuházást jelentenek az országnak.  

A hazai vállalkozások támogatása tehát kiemelt célom, hiszen ha minden 
kisvállalkozás mindössze egyetlen új embernek ad munkát a jövőben, az már önmagában is 
csaknem 100 ezres nagyságrenddel csökkentené a munkanélküliséget.  
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Elkötelezett megvalósítója leszek a szabályozások további egyszerűsítésének, egy 
átlátható intézményrendszer összehangolt működtetésének és a pályáztatás további 
könnyítésének.  

Folytatni kívánom a nemzeti programok előkészítését, kivitelezését, hogy további 
előrehaladás történjen, történhessen a már megkezdett projektek esetében is. Ilyen például a 
Várkert Bazár-, az Ős-Dráva-program. Úgy gondolom, hogy ahogy eddig, a továbbiakban is 
alapvető cél a nemzeti vagyon megóvása és hatékony működtetése. E célokat szolgálta az 
egységes vagyongazdálkodás bevezetése, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő és a Magyar 
Fejlesztési Bank kijelölése az állami vagyon kizárólagos kezelőjeként. 

Ez a folyamat a nemzeti vagyonról szóló sarkalatos törvény küszöbön álló parlamenti 
elfogadásával ki fog teljesedni, amelyben majd végérvényesen lezárjuk a tömeges privatizáció 
időszakát.  

Megnyugtatónak tartom a vagyontárgyak sarkalatos törvényben való rögzítését. Ezzel 
ugyanis elkerülhetővé válik, hogy a költségvetés problémáit bármely kormány - a korábbi 
évek gyakorlatához hasonlóan - a nemzeti vagyon felélésével kísérelje meg orvosolni. 
Különösen fontosnak tartom a közpénzek átlátható és racionális felhasználását. Ezen a téren 
komoly siker, hogy a parlament a nyáron elfogadta az új közbeszerzési törvényt. Ez a 
jogszabály felszámolja a közbeszerzések jogi útvesztőit, és ezzel meggátolja a közpénzek 
elszivárgását. Az átlátható és jól alkalmazható szabályozás eredményeként a hazai 
vállalkozások a korábbinál kedvezőbb eséllyel jutnak majd így állami megrendeléshez.  

A minisztérium további feladata közé tartozik több, mint 300 szervezet valamennyi 
közbeszerzési igényét áttekinteni, és indokolt esetben akár felül is bírálni azokat. Az 
előzetesen becsült 1 800 helyett alig több, mint 1 000 közbeszerzési kezdeményezés érkezett a 
tárcához, ami azt igazolja, hogy ez a rendszer alkalmas arra, hogy az indokolatlan és adott 
esetben túlzott igényeket kiszűrje. 

Tisztelt Bizottság! Magyarországon mintegy 1 millió család él a lakáscélú 
devizahitelek árnyékában. A kormány az otthonok védelmében egy teljes körű védelmi 
rendszert épített ki. Ennek egyik leghangsúlyosabb eleme a végtörlesztéseken kívül a 
legnehezebb helyzetbe került hiteladósokat segítő otthonteremtő program, amelyet az állami 
tulajdonú Nemzeti Eszközkezelő Zrt. működtet januártól kezdve. A Bankszövetséggel kötött 
megállapodás alapján összesen 25 ezer lakás lesz majd bevonható ebbe a programba. Ez 
jövőre 8 ezer családot érinthet az eredetileg tervezett 5 ezer család helyett.  

A kormány a családok és a fogyasztók érdekeinek védelmében bevezette az állami 
ármeghatározást a gáz-, a villamos energia- és a távhőszolgáltatásban. A lakosság által 
fizetett, tarthatatlanul magas víz-, szemét- és csatornadíjak ügye hasonlóan rendeződni fog. 
Az egységes árszabályozással csökken a lakosság kiszolgáltatottsága, erősödik szociális, 
illetve anyagi biztonsága.  

Fontosnak tartom, hogy a hazai energiaellátásban egyszerre szükséges a megújuló 
energiahordozók részarányának növelése és az atomenergia szerepének megőrzése. Határozott 
véleményem az, hogy biztonságos atomenergia nélkül elszaladnának a hazai energiaárak, 
leromlana az ország versenyképessége és teljesíthetetlenné válnának a klímapolitikai 
vállalások. 

Az Új Széchenyi-terv forrásaiból energiahatékonyságra és a megújuló energia-
felhasználásra 163 milliárd forint kerül majd átcsoportosításra. Erre a folyamatra külön 
figyelmet szeretnék fordítani, hiszen ezáltal valósítható meg az önkormányzati vagyon 
energetikafejlesztése. A közintézményi épületek teljes körű felújításával jelentősen 
mérsékelhető a károsanyag-kibocsátás, a hazai importfüggőség. 

Tisztelt Bizottság! Régi adósság rendezésében kívánok szerepet vállalni. Több éves 
huzavona után sor került a MÁV Cargo eladása kapcsán felmerült szakszervezeti igények 
ügyére. A miniszterelnök úr ígérete és az egyik meghatározó vasúti érdekképviselettel kötött 
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megállapodás alapján még az idén kifizetésre kerül 1 milliárd forint, több, mint 30 ezer vasúti 
dolgozó számára, majd 2012-ben és 2013-ban további 4 milliárd.  

Személyes ügyemnek érzem a közlekedésbiztonság javítását. Az Új Széchenyi-terv 
közlekedésfejlesztési forrásaiból 50 milliárd forintos, sosem látott mértékű országos 
közlekedésbiztonsági programot kívánok megindítani, amely a vasúttársaságok és a 
közútkezelők javaslatai alapján lesz összeállítva.  

Feladatomnak tekintem, hogy az informatika területén rendelkezésre álló 80 milliárd 
forintból olyan fejlesztések valósuljanak meg, amelyek a gyorsabb ügyintézést és a vállalatok 
adminisztratív terheit csökkentik. 

Be kívánom fejezni a 2011 elején megkezdődött kormányzati célú hálózati rendszer 
konszolidációját, mivel ez az egységesített és racionalizált üzemeltetés jelentős 
költségmegtakarítást eredményez majd a kormányzati informatikában. Fontosnak tartom 
végül azt is megemlíteni, hogy a korábbi kormányok mulasztásai után végre bevezetésre 
kerülhet a 112-es, egységes segélyhívó rendszer is. 

2013 az elrugaszkodás, az emelkedés éve lesz. Nemzeti fejlesztési miniszterként 
gondoskodni fogok arról, hogy ennek érdekében már 2012-ben közel 1400 milliárd forint 
váljon hozzáférhetővé Magyarország megújítása, a gazdaság fejlesztése, illetve a társadalom 
megerősítése érdekében. Ehhez a fontos munkához kérem szíves támogatásukat, és köszönöm 
szépen a figyelmüket. 

Kérdések, vélemények 
ELNÖK: Köszönjük szépen a miniszterjelölt asszony expozéját. Számomra különösen 

fontos része volt az előadásának, hogy a hazai kis- és közepes vállalkozásoknak a jövőben 
kiemelt szerepet szán. Ez az ön tervei között szerepel, különös tekintettel arra, ami a kis- és 
közepes vállalkozások európai uniós pályázatai felgyorsítását illeti. 

Jól tudjuk azt, hogy a kormányváltással ugyan felgyorsult ez a folyamat, de az 
előttünk álló közel két esztendőben, amíg le nem zárul az európai uniós pénzügyi ciklus, 
ahogy a miniszterelnök úr is említette, az egyik legfontosabb feladat, hogy minden egyes 
eurócentet fel tudjunk használni, hiszen ez előrevetíti, hogy a következő ciklusban milyen 
pénzt, milyen kohéziós pénzt tudunk igényelni az Európai Unióból. 

A miniszterjelölt asszony életrajzából és eddigi tevékenységéből is kitűnik, hogy ön a 
részletek embere, vagyis kiváló banki gyakorlattal rendelkezik, és úgy vélem, hogy az ön 
szakértelmére igen-igen nagy szüksége lesz az elkövetkezendő két esztendőnek, tudniillik, 
hogy fel tudjuk gyorsítani a kis- és közepes vállalkozások európai uniós pályázatainak a 
kifizetését. Azt is mondhatnám, hogy ön idáig a barikád másik oldalán volt: ön banki háttérrel 
tapasztalhatta azt, hogy bizony a bürokrácia megkeserítette ezen kis- és közepes vállalkozások 
életét, és ez rendkívül fontos, hogy a magyar gazdaság motorját jelentő kis- és 
középvállalkozások mennyire tudnak versenyképesek lenni az Európai Unióban.  

Ön most átjön a barikád másik oldalára, és én nagyon remélem, hogy az a banki 
gyakorlat, amivel ön, mint az életrajzából is kiderül, tapasztalattal bír, hasznára lesz a kis- és 
közepes vállalkozásoknak. Ezért köszönjük, hogy ilyen banki tapasztalatokkal rendelkező 
személy lesz a miniszter, hiszen reménykedünk abban, hogy valóban visszaszorul a 
bürokrácia, valóban felgyorsulnak ezek a kifizetések, és ez számunkra a következő 
esztendőkben élet-halál harcot jelent a kis- és középvállalkozások tekintetében. 

Tisztelt Bizottság! A kommentárok és a kérdések idejét megnyitom. Akinek kérdése, 
véleménye van, kérem, röviden mondja el. Szeretném emlékeztetni képviselőtársaimat, hogy 
bizottságunk kompetenciája kapcsán, tehát az Európai ügyek bizottsága vagyunk, mindenről 
lehet kérdezni természetesen, de bizottságunkban ebben a mederben történnek bizonyos 
meghallgatások és a viták is. Tehát kérem, hogy különös tekintettel arra fókuszáljunk, ami az 
Európai Uniót érinti, hogy az idővel is tudjunk gazdálkodni.  
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Az első kérdés Mengyi Roland képviselő úré, tessék parancsolni! 
 
DR. MENGYI ROLAND (Fidesz): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt 

Bizottság! Tisztelt Miniszterjelölt Asszony! Amint azt ebben a teremben mindenki tudja, az 
Európai Unió következő 7 éves pénzügyi keretperspektívájának a legnagyobb kérdése a 
kohéziós források jövő évi elosztása. Ebből a szempontból, tehát a kohéziós források 
szempontjából Magyarország információnk szerint akár vesztes is lehet a következő 
periódusban. 

Azt szeretném kérdezni, hogy: milyen lehetőségeket lát a tárgyalási pozíciónk 
javítására? Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A következő Balczó képviselő úr. 
 
BALCZÓ ZOLTÁN (Jobbik): Elnök úr, köszönöm a szót. Tisztelt Miniszterjelölt 

Asszony! Államtitkár Urak! Ahogyan az elnök úr is nem kérdezett, hanem véleményt 
mondott, engedje meg, hogy én is véleményt mondjak. Ezt azért tartom fontosnak, mert a 
Jobbik két képviselője nemmel fog szavazni a végén arra, hogy az ön miniszteri megbízásáról 
mi a véleményünk, de úgy gondolom, hogy ezt illik megindokolni. 

Két terület az, amivel én ezt indokolni kívánom, és az első előtt kell egy kis előzetes 
felvezetést mondanom. Én azt tapasztaltam a 40 éves munkám alatt 3 munkahelyen, beleértve 
a parlamentet két ciklusban, hogy egyes emberek szakmai felkészültségét, alkalmasságát 
elsődlegesen nem a szakmai végzettség szintje határozza meg. De ön most egy miniszteri 
feladat ellátására lett jelölve a miniszterelnök úr által, és mi úgy ítéljük meg, hogy egy ilyen 
feladathoz egyetemi-főiskolai végzettségre szükség lenne.  

Az ön esetében, amit jelez az életrajzában, a Külkereskedelmi Oktatási és 
Továbbképző Központ felsőfokú szaktanfolyama nyilván jó képesítést ad, ez egy OKJ-s 
képzésnek felel meg. Mi úgy ítéljük meg, hogy ennek a hivatalnak a presztízse ezt 
megkívánná. Ez elsősorban nem önnel szemben kritika, hanem úgy ítéljük meg, hogy a 
miniszterelnök úr most eltért attól az elvtől, amit körülbelül 1998-ban alkalmazott.  

Többen emlékeznek arra, hogy az Ifjúsági és Sportminisztérium azért csak január után 
kezdte meg a működését, mert ennek a vezetésére jelölt Deutsch Tamás még nem rendelkezett 
egyetemi végzettséggel, és ezért ezt a fél évet a kormányzati struktúra megvárta. Tehát ez az 
első szempont, ami miatt nem támogatjuk. Még egyszer mondom, ez elsődlegesen a 
miniszterelnök úr ilyen irányú döntése, hogy ezt a szempontot nem vette figyelembe. 

A másikhoz el kell mondanom, hogy mi nem értünk egyet azzal a minisztériumi 
felépítéssel, amelyben nincs önálló pénzügyminisztérium. Tehát nem akarom ezt részletezni. 
Ezt azért mondom el, mert az ön tiszteletreméltó és megkérdőjelezhetetlen banki-pénzügyi 
szakmai életútja alapján a mi megítélésünk szerint, ha valamelyik minisztérium keretein belül 
- kilépve az MFB-nek a nyilvánvalóan nagyon fontos és hasznos feladatköréből, amit ön ott 
ellát -, akkor a pénzügyminisztérium területén látnánk az ön szakmai életútja alapján önt 
alkalmasnak egy adott tevékenységre. A Fejlesztési Minisztérium területén egyszerűen eltérő 
szakmai életút és tapasztalat az, amit a Jobbik szükségesnek tartana. Köszönöm szépen, hogy 
meghallgattak. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Csak egy rövid megjegyzés, képviselő úr. Kiosztottuk a 

miniszterjelölt asszony szakmai önéletrajzát, és számomra egyébként egy impozáns 20 éves 
banki gyakorlattal rendelkezik. Azt hiszem, aki elvégezte a Bank Leumi Le Israel iskoláját, 
vagy az Austrian Bankers College future bank manager szakát, és ehhez kapcsolódva szakmai 
középfokú nyelvvizsgája van angolból, felsőfokú szakmai nyelvvizsgája van angolból, és 
német középfokú nyelvismerete is, ez megkérdőjelezhetetlen.  
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Tehát én arra kérem képviselőtársaimat, hogy inkább az elmondott expozéval 
kapcsolatban tegyék fel a kérdéseiket. Braun Márton képviselő úr, tessék parancsolni! 

 
DR. BRAUN MÁRTON (Fidesz): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Mint volt 

kollégája, hadd védjem meg a jelölt asszonyt, hiszen ’95 nyarán az OTP-nél dolgozott, én 
meg nagyjából akkor távoztam a banktól. Én úgy gondolom, hogy az OTP nem az a hely, ahol 
karriert lehet befutni alkalmatlanoknak - itt vagyok rá példa, hiszen azért mentem el 
politikusnak (Derültség.), mert nem sikerült. 

A kérdésem előtt hadd ismételjem meg az elnök úr álláspontját, hogy minket az ön 
elkövetkező munkájából gyakorlatilag két dolog érdekel. Részben a következő 7 éves 
tervezéssel kapcsolatos munka, részben pedig az, hogy a jelenlegi pénzt minél előbb és 
hatékonyan el tudjuk költeni. Tehát alapjában véve szerintem ez tartozik a bizottságunkhoz. 

Ha erről beszélünk, akkor hadd tegyem hozzá, hogy szerintem egy finanszírozási 
tapasztalatokkal bíró egyén alkalmasabb erre, mint egy pénzügyminiszteri kvalitásokat kívánó 
egyén, aki makrogazdasággal és költségvetési politikával foglalkozik. Szerintem akkor lenne 
bajban, hogy ha ilyeneket bíznának önre. 

A kérdésem az, hogy a két témából, ami most itt jobban égető, az a pénzek elköltése. 
Az elnök úr üdvözölte a barikád ezen oldalán. Egyébként is átül egy másik pozícióba, miután 
a jelenlegi struktúrában, ha jól tudom, ezen szervezetek tulajdonosa a Fejlesztési Bank. A 
pénzek fölött az NFÜ diszponál, a politikai felügyeletet meg a minisztérium látja el. Tehát 
egyébként is átül egy másik székbe, így most rálátása lesz a másikra is.  

Az lenne a kérdésem, hogy nem tűnik egy kicsit bonyolultnak ez a hármas struktúra? 
Illetőleg miként kívánják még ésszerűbbé, még hatékonyabbá tenni a rendszert? Itt már sok 
játék tényleg nincsen ezen európai uniós pénzek felhasználásában. Itt tényleg az az egyetlen 
eminens érdeke az országnak, hogy ennek minél nagyobb része a polgárokhoz, a 
vállalkozásokhoz, az önkormányzatokhoz és a többi, kerüljön. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Úgy látom, több kérdés nincs. Engedjenek meg még egy 

rövid kérdést a miniszterjelölt asszonyhoz! 
A sajtóban is rengeteget hallottuk, hogy az elmúlt ciklusban nagyon sok olyan dologra 

költötték az európai uniós pénzeket, amik nem feltétlenül szolgálták a gazdasági motorok 
beindítását - az elhíresült 40 centis európai uniós kilátó, vagy a kutyakozmetika és 
sorolhatnám tovább. Rengeteg értelmetlen dologra költötték el ezt a pénzt. 

A 2010-es kormányváltással egy struktúraváltozás történt, és az elmúlt 1,5 év alatt is 
láthattuk azt, hogy nemcsak a pénzek kifizetése gyorsult fel, hanem bizonyos mértékig az 
európai uniós pénzek átpántlikázásával vagy átrendezésével a fő cél a kis- és közepes 
vállalkozások támogatása, valamint a munkahelyteremtő és a gazdasági növekedést serkentő 
beruházások.  

A miniszterjelölt asszony az expozéjában nagyon jól jelölte meg azt, hogy ezt 
fontosnak tartja fejleszteni. Hadd kérdezzem meg, hogy mely területeken tart fontosnak 
további változtatásokat annak érdekében, hogy ezek az uniós támogatások valóban jó célt 
szolgáljanak, hogy a munkahelyteremtő vagy a gazdasági növekedést serkentő hatásai sokkal 
jobban érezhetőek legyenek? Tehát nemcsak papíron, hanem a gyakorlatban is.  

Én remélem, hogy az ön banki hátterével ez a folyamat felgyorsul, csak kérdezem azt, 
hogy milyen területeken tart további változtatásokat fontosnak? Ha több kérdés nincs, akkor 
visszaadom a szót a miniszterjelölt asszonynak a válaszadásra. 
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Németh Lászlóné válaszai 
NÉMETH LÁSZLÓNÉ nemzeti fejlesztési miniszterjelölt: Köszönöm szépen. Talán 

azzal kezdeném, ami mindent meghatároz: úgy gondolom, hogy szervezetileg az NFÜ-NFM-, 
NFM-MFB-kapcsolat, és az MFB-n keresztül a közreműködőkkel, a lebonyolító 
szervezetekkel való kapcsolat, valamint az NFM-hez közvetlenül hozzákapcsolt közvetítő 
szervezetekkel fennálló kapcsolatrendszer lehetővé teszi azt, hogy a kérdések meghallgatását 
követően elővettem azokat a statisztikákat, amikkel készültem, segítettek felkészülni nekem, 
hogy számokat is tudjak mondani. Ezek a pályázatokhoz kapcsolódó szerződések, 
pénzkifizetések, és egyáltalán a pályázatok felhasználásához, gyors felhasználásához nagyon 
fontosak egyik oldalon. Tehát az eldöntött és már bevezetett gyorsítási intézkedések olyan 
eredményt hoztak, hogy most hetente körülbelül megnégyszereződött az Új Széchenyi-
tervben bevezetett, kifizetett támogatások összege. A leszerződött projekteknél heti kétszeres 
átlagemelkedést figyelhetünk meg.  

Az Új Széchenyi-terv vállalkozásfejlesztési programban a kis- és középvállalkozások, 
amik többször felmerültek itt, kiemelt támogatása jegyében heti több, mint 100 pályázat nyer 
támogatást. Azok a gyorsítások, azok az elképzelések, amelyek részben egy kormányhatározat 
keretében már megfogalmazásra kerültek, már most meghozták az eredményüket. 
Nyilvánvalóan további feladatok állnak előttünk. Hogy milyen lépések azok - itt a bírálati 
határidőkre gondolok, a szerződéses határidőkre -, amelyeket a közreműködő szervezeteken 
számon kell kérni, és folyamatos monitoring alatt vannak a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
részéről: én azt gondolom, hogy ezek látványos eredményeket hoztak.  

Ennek ellenére a terveim között szerepel, hogy az elkövetkezendő időszakban ezt a 
területet, tehát NFÜ, közreműködő szervezetek egymáshoz való viszonyát, a további 
gyorsítások, egyszerűsítések lehetőségét szeretném megvizsgálni. Úgy hiszem, hogy azok az 
egyszerűsítési elképzelések, amelyek már napvilágot láttak, ami azt jelenti, hogy a pályázók 
által beadandó dokumentációs igény csökken - az az elképzelés, hogy akár az általuk 
megvalósítandó beruházáshoz kapcsolódó megvalósíthatósági tanulmányhoz egyfajta 
kérdőívet vagy támaszt kapnak -, ez nagy segítségükre lesz, és további, gyorsabb, flottabb 
pénzfelhasználást fog eredményezni.  

Nagyon fontos egyébként az is, és talán akkor itt kapcsolnék vissza egy pillanatra a 
Fejlesztési Banknál betöltött szerepemre, ahol több módon próbáltunk a KKV-k segítségére és 
támogatására lenni, már az elmúlt időszakban is, részben olyan, a tulajdonosi joggyakorlásunk 
alatt álló cégeken keresztül, amelyek az európai uniós pénzek továbbadásában, a végső 
felhasználókhoz juttatásában közreműködtek, részben pedig különféle hitelkeretek révén 
megkezdődött egy olyan munka - és akkor erre utaltam, hogy visszautalnék még a Fejlesztési 
Banknál betöltött szerepemre -, ahol azt vizsgáljuk - nem értünk még a folyamat végére -, 
hogy milyen módon tudnánk azt az űrt betölteni a kis- és középvállalkozások életében, ami a 
különféle kereskedelmi bankok hitelezési hajlandóságának a csökkenésével komoly 
problémákat okozott. 

Nem könnyű a kereskedelmi bank helyét és szerepkörét betöltenie az állami 
Fejlesztési Banknak, hiszen nagyon könnyen és nagyon gyakran találja azzal a korláttal 
szembe magát, hogy európai uniós elvekbe ütközik, tiltott támogatás és így tovább, de 
vizsgáljuk, és megpróbáljuk, megpróbáltuk - kicsit zavarban vagyok a ragozással - beállítani 
azt a helyzetet, hogy egy olyan csomagot tudunk ajánlani a pályázatokhoz, és ezzel is további 
pályázókat biztatni arra, hogy megpróbáljanak a jövőben lépni, ami már az önerő-
finanszírozástól kezdve adott esetben a pályázathoz igényelt bankgarancia biztosításán 
keresztül ível. Ez a munka még zajlik, de a lehetőségeinket vizsgáljuk. Azt gondolom, hogy 
ez nagyon sokat tudna jelenteni, hiszen a Fejlesztési Minisztérium, az NFÜ, illetve a 
közreműködő szervezetek azért e nélkül, banki támogatás nélkül elég nehezen tudnak 
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önmagukban eleget tenni annak a feladatnak, hogy pályázatra, pályázatok beadására biztassák 
a kis- és középvállalkozókat.  

Azt néztem, ennek ellenére, amit most elmondtam, nagyon impozáns számokról 
tájékoztattak engem. Például arról, hogy a 2007-2013 között rendelkezésre álló 8 ezer milliárd 
forintos uniós támogatási keretből már több, mint 5 300 milliárdról döntés született. 4 900 
milliárd forintnál folynak a kivitelezési munkák és a fejlesztések, illetve 2 200 milliárd forint 
már a pályázóknál van, tehát kézhez is kapták. Tehát itt nagyjából még 1 000 milliárd forintos 
forrás tekinthető meghirdethetőnek. 

Sőt, még egy szám, ami azt gondolom, hogy szintén nagyon impozáns, visszautalva az 
első gondolatra, miszerint a gyorsítás eredménye már jól látszik. A leszerződött projektek heti 
átlaga az elmúlt héten 103-ról közel 200-ra nőtt. Tehát úgy gondolom, ez itt egy elég 
impozáns növekedésnek tekinthető.  

Ami azt a kérdést illeti, ami a következő időszakra, tehát a 2014-től kezdődő 
lehetőségeinkre vonatkozott, arra csak azt szeretném egyelőre mondani, hogy a teljesen 
világos és egyértelmű cél egyszerűen nem lehet más, minthogy a tárgyalási pozíciónkat 
maximálisan javítani tudjuk. Itt a KIM segítségével folyó tárgyalások, azt gondolom, nyilván 
komoly energiákon és még sok-sok vitán keresztül fognak majd remélhetőleg eredményre 
vezetni. 

Ugyanakkor szeretném megjegyezni, nyilván ez az a kérdéskör, amiben nyilván 
tájékozódni szeretnék. Az elmúlt néhány nap nem volt elegendő számomra, hogy az eddigi 
folyamatokat teljes mélységében meg tudjam ismerni, de a gondolat, az irány, az elképzelés 
nyilvánvalóan csak ez lehet, más nem. Köszönöm szépen. 

Határozathozatal 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Köszönjük szépen a válaszokat, a miniszterjelölt asszony 

expozéját.  
Most pedig szavazás következik. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy: ki az, aki 

alkalmasnak tartja a miniszterjelölt asszonyt a miniszteri poszt betöltésére? Kérem, 
szavazzanak! (Szavazás.) 14 igen szavazat. Ki az, aki tartózkodik? (Senki sem jelentkezik.) 
Nincs ilyen. Ki van ellene? (Szavazás.) 2 ellenszavazat. Köszönjük szépen. 

Elnöki zárszó 
Engedje meg, hogy elsőként gratuláljak a miniszterjelölt asszonynak! Hadd ajánljam 

fel a mi közreműködésünket is, nemcsak Braun Márton képviselő úrét, akinek jelentős KKV-s 
múltja és banki háttere van, hanem bizottságunk mindegyik tagjának a közreműködését, 
hiszen a 2004. évi LIII. törvény alapján nekünk feladatunk és szerepünk van. Sokan viccnek 
veszik, amit én szoktam mondani, hogy az Országgyűlés legfontosabb bizottsága vagyunk, 
hiszen sok esetben mi az Országgyűlés füle és szája vagyunk, maga egy bizottság, 
helyettesítvén a plenáris ülést, és ezért lényegesek azok a döntések és mandátumok, amiket mi 
jelen esetben többször adunk a kormánynak, amivel Brüsszelbe utaznak, hogy a magyar 
érdekeket megvédjék. 

Ebben a tekintetben valóban nagyon fontos a bizottságunk. Különösen az 
elkövetkezendő 7 éves uniós pénzügyi keretek megtervezésében szeretnénk kivenni a 
munkából a részünket, mert amivel most kínlódunk, és nem akarok drasztikusabb szavakat 
használni, amivel szenvedünk, hogy sajnos az elmúlt pénzügyi ciklust, aminek most a végén 
járunk, ezt a 7 évet úgy pántlikázták meg a korábbi kormányok, hogy nem tudunk mit 
csinálni. Nem tudtuk átpántlikázni, hiszen erre Brüsszel nem adott sajnos mandátumot.  

Megpróbáltuk ugyan megváltoztatni, hogy például valóban ne a multinacionális cégek 
érdekeit szolgálják - az is fontos -, hanem a magyar kis- és közepes vállalkozásokét. Én ehhez 
a munkához a miniszterjelölt asszonynak sok sikert kívánok, és visszavárjuk gyakran, mint 
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ahogy az ön elődje is többször megjelent, és az államtitkár urak is gyakran a vendégeink 
voltak. (Németh Lászlóné: Köszönöm szépen.) 

És itt szeretném megköszönni a minisztérium munkatársainak, Molnár államtitkár 
asszonynak a munkáját is, aki a nemzeti fejlesztésért felelős államtitkár többek között, hogy 
nagyon sokszor megjelent, és bizony gyakorta fogunk erről a témáról beszélni, különösen a 
tervezés miatt az elkövetkező félévben találkozni.  

Úgyhogy a miniszterjelölt asszonynak sok sikert, jó munkát, jó egészséget, kitartást 
kívánok!  

Képviselőtársaim, más tárgy nem lévén, bizottsági ülésünket bezárom, és jó 
reménység szerint ez a bizottsági ülés volt az utolsó ebben az évben. Szerettük volna a 
karácsonyt is így együtt tölteni, de inkább otthon fogjuk a család körében. Én mindenkinek 
áldott karácsonyt és boldog új esztendőt kívánok. Ahogy az én háziorvosom mondta: „csak 
egészség legyen, a többit úgyis megvesszük!” (Derültség.) Köszönöm szépen. 

 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 13 óra 49 perc)  
  

Dr. Hörcsik Richárd 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Madarász Mária 

 


