
 
Ikt. sz.: EUB/26-1/2013. 

 
EUB-5/2013. sz. ülés 

(EUB-94/2010-2014. sz. ülés) 

J e g y ző k ö n y v  

az Országgyűlés Európai ügyek bizottságának 
2013. március 12-én, kedden, 8 óra 32 perckor  

a Parlament főemelet 61. számú tanácstermében  
megtartott üléséről 



- 2 - 

Tartalomjegyzék  

 

Napirendi javaslat 3 

Az ülés résztvevői 4 

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása 5 

Németh Lászlóné nemzeti fejlesztési miniszter éves meghallgatása 5 

Németh Lászlóné nemzeti fejlesztési miniszter beszámolója 5 

Kérdések, észrevételek 11 

Németh Lászlóné nemzeti fejlesztési miniszter válaszai az elhangzottakra 12 

További kérdések, válaszok 12 

 



- 3 - 

Napirendi javaslat  
 
 
1. Németh Lászlóné nemzeti fejlesztési miniszter éves meghallgatása  

(Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 41. §-a alapján) 
 

2. EGYEZTETÉSI ELJÁRÁS – a közös agrárpolitika reformjára vonatkozó 
európai uniós tervezetekről: 
a) Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a közös agrárpolitika keretébe 

tartozó támogatási rendszerek alapján a mezőgazdasági termelők részére 
nyújtott közvetlen kifizetésekre vonatkozó szabályok megállapításáról 
[COM (2011) 625; COM (2012) 552; 2011/0280 (COD)] 

b) Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a mezőgazdasági 
termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról (az egységes közös 
piacszervezésről szóló rendelet), [COM (2011) 626; COM (2012) 535; 
2011/0281 (COD)] 

c) Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a közös agrárpolitika 
finanszírozásáról, irányításáról és nyomon követéséről, [COM (2011) 628; 
COM (2012) 551; 2011/0288 (COD)] 

d) Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az Európai Mezőgazdasági 
Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról, 
[COM (2011) 627; COM (2012) 553; 2011/0282 (COD)] 
(A bizottság állásfoglalásának kialakítása a HHSZ. 134/B §-ának (5) 
bekezdése alapján) 
Előterjesztő:  
Czerván György, az agrárgazdaságért felelős vidékfejlesztési minisztériumi 
államtitkár  
V. Németh Zsolt, a vidékfejlesztésért felelős vidékfejlesztési minisztériumi 
államtitkár  
(Zárt ülés!) 
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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 (független), a bizottság alelnöke  
Bebes István (Fidesz)  
Ékes József (Fidesz)  
Ivanics Ferenc (Fidesz)  
Lipők Sándor (Fidesz)  
Dr. Mengyi Roland (Fidesz)  
Nógrádi Zoltán (Fidesz)  
Ughy Attila (Fidesz)  
Dr. Vejkey Imre (KDNP)  
Dr. Szanyi Tibor (MSZP)  
Balczó Zoltán (Jobbik)  
Bana Tibor (Jobbik)  
  
 
 

Helyettesítési megbízást adott   
 
Dr. Braun Márton (Fidesz) Firtl Mátyásnak (Fidesz)  
Ékes József (Fidesz) megérkezéséig dr. Vejkey Imrének (KDNP)  
Gyopáros Alpár (Fidesz) Lipők Sándornak (Fidesz)  
Dr. Szalay Péter (Fidesz) dr. Mengyi Rolandnak (Fidesz)  
 
 

Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
 
Németh Lászlóné nemzeti fejlesztési miniszter 

Megjelentek 

Dr. Fónagy János államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium)  
Csepreghy Nándor helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium)
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(Az ülés kezdetének időpontja: 8 óra 32 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. Köszöntöm képviselőtársaimat, köszöntöm az Országgyűlés munkatársait, a sajtó 
igen tisztelt képviselőit és köszöntöm a napirendi pont előadóját. 

Képviselőtársaim! Első teendőnk a határozatképesség megállapítása. Az aláírt jelenléti 
ív alapján megállapítom, hogy bizottságunk határozatképes. Eseti képviseleti megbízást 
jelentek be: Mengyi Roland képviselő úr képviseli Szalay Pétert, Lipők Sándor Gyopáros 
Alpárt és Firtl Mátyás alelnök úr Braun Mártont. 

Ahogy képviselőtársaimnak jeleztem, a mai napra két napirendi pontot tűztünk ki 
megtárgyalásra. Első napirendi pontunk Németh Lászlóné nemzeti fejlesztési miniszter éves 
meghallgatása, majd ezután egy zárt ülést fogok elrendelni, ahogy a legutóbbi bizottsági 
ülésen megállapodtunk, a közös agrárpolitika reformjára vonatkozó európai uniós tervezetről 
egy közös állásfoglalást fogunk kialakítani. Ez ügyben is megkapták képviselőtársaim az 
anyagot. (Megérkezik az ülésre dr. Vejkey Imre.) 

Kérdezem, hogy a napirenddel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, véleménye. 
(Nincs jelzés.) Nem látok ilyet. Szavazásra teszem fel. Ki az, aki támogatja a napirendi pontok 
megtárgyalását. (Szavazás.) Köszönöm szépen. 

A jegyzőkönyv számára megállapítom, hogy egyhangúlag elfogadta a bizottság. 

Németh Lászlóné nemzeti fejlesztési miniszter éves meghallgatása 

Tisztelt Bizottság! Első napirendi pontunk Németh Lászlóné nemzeti fejlesztési 
miniszter éves meghallgatása. Engedjék meg, hogy bizottságunk nevében is köszöntsem 
Németh Lászlóné miniszter asszonyt a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium részéről és 
köszöntöm Fónagy államtitkár urat és Csepreghy államtitkár urat, valamint munkatársaikat is. 

Tisztelt Bizottság! A nemzeti fejlesztési minisztert kinevezése előtt, 2011. december 
22-én hallgatta meg a bizottságunk. Az első alkalommal sorra kerülő éves meghallgatás során 
a bizottságunk hatáskörébe tartozó, az európai uniós tagságból eredő feladatokról kívántunk 
beszámolót meghallgatni, különösen például a fejlesztéspolitika, az uniós források 
felhasználása, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség működése tapasztalatairól, illetve a klíma- és 
energiapolitika témakörében. 

Tisztelt Bizottság! Megadom a szót miniszter asszonynak. Tisztelettel kérem a 
bizottság türelmét. Nekünk 9 óra 15 perckor szavazni kell mennünk, egy rövid szavazás lesz, 
tehát akkor megszakítjuk a bizottsági ülésünket, majd utána visszajőve, folytatjuk a bizottsági 
ülésünket. Ezért elnézést kérek miniszter asszonytól. 

Megadom a szót miniszter asszonynak. Tessék parancsolni! 

Németh Lászlóné nemzeti fejlesztési miniszter beszámolója 

NÉMETH LÁSZLÓNÉ nemzeti fejlesztési miniszter: Tisztelt Bizottság! Tisztelt 
Elnök Úr! Köszönöm a lehetőséget, hogy beszámolhatok önöknek az eltelt egy év 
munkájáról. Alapvetően, ha ezt a munkát egy mondatban szeretném összegezni, akkor erre azt 
mondom, hogy a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumban folyó munka a kormány 
gazdaságpolitikájának a végrehajtása. Már több mint egy évvel ezelőtt, amikor ezt a 
tárcavezetést átvettem, akkor azt mondtam, hogy legfőbb feladatomnak azt tekintem, hogy az 
ott folyó munkát felgyorsítva, ahol szükséges, a finomhangolásokat elvégezve, vigyem 
tovább. 
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Azt gondolom, hogy értünk el olyan eredményeket, amelyek alapján nyugodtan 
mondhatom, hogy a felgyorsítás, illetve ez a finomhangolási folyamat végbement. 
Természetesen vannak olyan területek, vannak olyan feladatok, ahol még dolgoznunk kell, 
ahol a munkára nem mondhatjuk azt, hogy már be tudtuk fejezni. 

Engedjék meg, hogy mielőtt a fejlesztéspolitikára külön rátérnék, néhány szót szóljak 
olyan területekről is, amelyek úgy gondolom, hogy mindannyiunk számára fontosak és 
kiemeltek. 

Itt elsősorban a vagyonpolitikáról ejtenék néhány szót. Talán azért teszem az első 
helyre a vagyonpolitikát, mert úgy gondolom, hogy egy nagyon fontos feladatunk, hogy a 
még meglévő állami vagyont részben gyarapítsuk, részben az állami vagyonkörbe tartozó 
vállalatok pozícióját megerősítsük. Hiszem és gondolom, hogy igenis, az államnak piaci 
körülmények között is meg kell jelennie, van helye és van szerepe. Azok a vállalatok, 
amelyek megfelelően látják el feladatukat, részt tudnak venni és segíteni tudják azokat a piaci 
folyamatokat, ahol időnként azt láthatjuk is - és jó példa erre például a 
tömegkommunikációban a mobilpiac -, hogy ha nincs igazi piaci verseny, nincs olyan 
szereplő, amely piaci versenyt generálna, akkor az árak elég különösen alakulnak. 

Úgy gondolom, és úgy hiszem, hogy az egyik legfontosabb feladat, amit ellátunk, bár 
ez abba a körbe tartozik, ahol még állnak előttünk elvégzendő feladatok, ez a közösségi 
közlekedéshez kapcsolódó cégek megkezdett és folyamatban lévő átszervezése. Nagyon 
fontos és kiemelendő dolognak tartom, hogy úgy a MÁV, mint a Volán esetén, miközben 
elértünk már eddig is komoly megtakarításokat, miután végre tudtunk hajtani szervezeti 
racionalizálásokat, mindezeket úgy tudtuk megtenni, hogy különösebb érdeksérelemmel nem 
jártak. Ha a Volánról beszélünk, a régiós társaságok szervezése megkezdődött. A régiós 
társaságba való szervezéshez kapcsolódva a vezetői beosztások, pozíciók számát 
csökkentettük. Ennek a jelentősége nemcsak az, hogy ezzel komoly megtakarításokat lehet 
elérni, hanem az is, hogy az egyelőre még cégjogi szempontból nem összevont vállalatok is 
azonos irányítással működjenek. (Megérkezik az ülésre Ughy Attila.) 

A MÁV-nál hasonló helyzetről tudok önöknek beszámolni, a két cég viszonylatában 
pedig megtörtént a menetrendek összehangolása, amely nyilván egy olyan pont volt az 
életünkben, amikor első körben érkeztek hozzánk kritikák, ezeknek ott, ahol tudtunk, 
megpróbáltunk eleget tenni. Ezt a jövőben is így szeretnénk folytatni. 

Egyetlen gondolatot tennék még ehhez hozzá: a MÁV-nál már mérhető az 
utasforgalom növekedése, ugyan ez minimális, de azért azt gondolom, hogy büszkeségre ad 
lehetőséget, 2,3 százalékkal nőtt az utasok száma és majdnem 10 százalékkal nőtt a vasúton 
megtett út hossza. (Megérkezik az ülésre dr. Szanyi Tibor.) 

A másik igen jelentős társaság, amelyet felkészítettünk a liberalizációra és úgy 
gondolom, hogy helyt is fog állni ezen a megnyitott piacon, ez a Magyar Posta. Ebben a 
pillanatban még folyamatban vannak szervezeti változások, melyeket az indokol, hogy 
mindenféleképpen biztosítani szeretnénk, hogy az eddigi szerepét, bevételi struktúráját és nem 
utolsósorban annak a névnek a megőrzését tudják vállalni, amit a Magyar Posta eddig is 
jelentett. 

Hosszasan nem szeretnék erről beszélni, de megemlíteném, mert sokszor felmerült, 
hogy miért vásároltuk meg a MOL-részvényeket. A MOL-részvények megvásárlása kapcsán 
komoly osztalékbevételre tudtunk eddig szert tenni, de ennél is jelentősebb az a fajta 
együttműködés, ami kialakult a cég menedzsmentjével. Azt gondolom, ahhoz, hogy az 
energiapiacon betöltött állami szerepvállalás minél teljes körűbb lehessen, többek között 
ennek a részvénycsomagnak a lehetőségeivel is élnünk kell. 

Ugyanebbe a kategóriába tartozik az, ami napjainkban elég sok vitát, port kavart fel, 
ez az E.ON megvásárlása. Az E.ON-vásárláshoz kapcsolódóan mindössze csak azt szeretném 
jelezni, hogy először is úgy véljük, hogy az tarthatatlan állapot, hogy a hosszú távú 
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gázszerződések nem magyar szerződő partner, illetve az orosz fél között jönnek létre, hanem 
egy német, illetve egy orosz cég kezében van ezeknek a szerződéseknek a sorsa. 
Természetesen lehet azt mondani, hogy be lehet így is avatkozni, én úgy gondolom, hogy 
ennek a realitása nem túl nagy. 

A másik, ami szintén az E.ON megvásárlásához kapcsolódik, ez egy olyan stratégiai 
kérdés, ami azt gondolom, hogy mindnyájunk számára hosszú időre dönti el a gázellátásunk, 
energiaellátásunk sorsát. A tározók lehetőséget fognak arra nyújtani, hogy Magyarország 
elfoglalja azt a helyet a közép-európai földgázpiacon, amire földrajzi elhelyezkedésünk 
predesztinál minket. Ha ehhez még hozzákapcsoljuk a szlovák-magyar épülő gázvezetéket, 
illetve a Déli Áramlat gázvezetéket, akkor azt hiszem, hogy ez jól látható, hogy együtt ez egy 
olyan potenciál a kezünkben, amit ha megfelelően használunk, akkor az elkövetkezendő évek 
rezsicsökkentéséhez már nemcsak a szolgáltatók hasznáról kell beszélni, illetve az ő 
költségeik visszavágásáról, hanem már az alapvető struktúrát is megszereztük ehhez. 

Néhány szót mondanék még a diákhitelről. Nem túl sok szó esik róla, de több mint 5 
ezer diák jelentkezett be a Diákhitel-2, kifejezetten újonnan meghirdetett és kötött 
felhasználású programunkra. Itt már több mint egymilliárd forint az a támogatás, amit 
számukra ilyen módon folyósítottunk. 

Az Eszközkezelő kérdése azt hiszem, hogy szintén egy olyan kérdés, amely 
mindenkinek az érdeklődésére számot tarthat. Ott folyamatosan a lehetőségeinket figyelembe 
véve, újra és újra tágítjuk azokat a lehetőségeket, amivel be tudunk fogadni több és újabb és 
újabb rétegeket az adósok közül. Azt azért természetesen szeretném jelezni, hogy az 
Eszközkezelő azokkal a lakásokkal, azokkal az ingatlanokkal tud csak gazdálkodni, 
amelyeket a bankok számukra felajánlanak, tehát nyilvánvaló, hogy az Eszközkezelő mellett 
egyéb lépésekre is szükség van, hogy a devizaadósok megmentése sikerüljön. 

A Magyar Fejlesztési Bank tevékenységéről mindössze annyit szeretnék elmondani, 
ami szintén nagy nyilvánosságot kapott, hogy megvásárolták a Takarékbank 
részvénycsomagját. Ezzel azt a célunkat szeretnénk elérni - és ebben a pillanatban már 
részben múlt időben is mondhatom -, hogy a takarékszövetkezeteket be tudjuk vonni 
közvetlenül a Fejlesztési Bank által tervezett és a Fejlesztési Bank által biztosított olyan 
finanszírozási források kihelyezésébe, melyek kedvezményes lehetőséget nyújtanak 
mikrovállalkozásoknak, kisvállalkozásoknak. 

Volt még egy befektetése a Fejlesztési Banknak az elmúlt periódusban, ez pedig egy 
250 milliós tőkeemelés a Corvinus Zrt.-ben. A Corvinus Zrt. 1998-2002 között is és most 
ismételten azt a célt tűzte maga elé, hogy a magyar vállalkozások tervezett Kárpát-medencei 
tőkeexportját segítse. Ehhez szükségük volt erre a tőkeemelésre, amit most említettem 
önöknek. 

Ugyanígy a Fejlesztési Bank vezényletével egy turistaház-fejlesztési koncepciót 
alakítottuk ki. Ennek az a lényege, hogy most tavasszal elindul a turistaházak felújítása, 
először 4-5 turistaházat kívánunk rendbe hozni, és utána folyamatosan egy közös cég alá 
integrálva ezeket a lehetőségeket, mármint a turistaházak felújítását megejteni. Úgy 
gondolom, hogy ez egy nagyon fontos dolog, lehetőséget nyújt arra, hogy azt az úgynevezett 
jóléti erdőfunkciót meg tudjuk teremteni, ami ebben a pillanatban és napjainkban hiányzik. 

Talán még néhány szót a fejlesztéspolitika előtt mondanék az infrastruktúra területéről 
is. Számba vettük azokat a lehetőségeket, amelyek rendelkezésünkre álltak ahhoz, hogy a 4-5-
számjegyű utak felújításához hozzálássunk. 2010-ben végeztünk egy felmérést a Magyar 
Közút vezényletével. Akkor kiderült, hogy nagyjából olyan 130-140 milliárdos közút-
felújítási elmaradás van. Egy elég ambiciózus program volt, amikor azt mondtuk, hogy 
legalább ezt az elmaradást próbáljuk meg behozni. Ennek keretén belül eddig egy ilyen 
nagyságrendileg 30 milliárdos felújítás történt már meg, átcsoportosítottunk a különféle 



- 8 - 

regionális programokból 70 milliárdos nagyságrendet, most májustól ennek a 70 milliárdos 
csomagnak a részeként folytatódik ez a felújítási program. 

Előkészítettünk egy további 30 milliárdos csomagot, amit hazai forrásból tudunk 
megvalósítani akkor, ha a költségvetési helyzetünk megengedi azt, hogy erre elkülönítsünk 
külön összeget. Gondolom és feltételezem, hogy a hírekben látták, hogy az elmúlt hét 
folyamán a Nemzeti Infrastruktúra Társaság is meghirdetett egy programot, ebbe a nagyobb 
útfejlesztések, illetve a 11,5 tonnás útmegerősítések tartoznak bele. Reményeink szerint már 
az előkészítettsége, ami elég gyenge állapotban volt és időt vett igénybe, mire szintre hoztuk, 
elérte azt a szintet, hogy ezek a fejlesztések meg tudjanak valósulni. 

Az energetika területéről azon kívül, amit már említettem, tehát Déli Áramlat, szlovák-
magyar vezeték, illetve E.ON-vásárlás, még nagy érdeklődésre tart számot Paks.  

Paks ügyében csak azt szeretném jelezni, hogy az előkészítő munkálatok zajlanak. Ez 
egy nagyon komoly döntés, ami előttünk áll, tehát itt miután semmi olyan ok nincs, hogy ezt 
gyorsan, elhamarkodva és elkapkodva tegyük meg, zajlanak az előkészítő munkák. Az 
elképzelés az, hogy az év végén egy nemzetközi tendert fogunk meghirdetni. Természetesen 
ezt megelőzően minden olyan lépést megteszünk, minden olyan információt közre fogunk 
bocsátani, ami előírásra került számunkra. 

Amit erről a területről feltétlenül megemlítésre méltónak gondolok, az az, hogy 2011-
ben a lakosság részére meghirdettünk egy programot, ami „A mi otthonunk” felújítási és 
újotthon-építési alprogram nevet viselte. Itt csaknem 3 milliárd forint állt rendelkezésünkre. 
Ezt a támogatási keretösszeget 1,9 milliárd forintban osztottuk szét napjainkig. 

Ugyanakkor volt egy másik alprogram, ami napkollektor-rendszerek beszerzésére 
irányult. Ehhez hasonló nagyságrendet, tehát szintén egy 3 milliárdos nagyságrendet 
különítettünk el erre a célra. Ebben a konstrukcióban pedig 2,34 milliárdot fizettünk ki.  

Volt még egy, vagy van egy fűtéskorszerűsítési programunk, ott több mint ezer 
pályázatról hoztunk döntést. Ez az ezer pályázat nagyjából 3 milliárdos nagyságrendet 
képvisel. Ez folyamatban van, itt a felhasználás mértékéről még nem tudok önöknek 
beszámolni. 

És akkor a fejlesztéspolitikára rátérnék, ha megengedik. Az mindenki számára ismert, 
de úgy gondolom, hogy azért meg kell említenem azt a döntést, ami 2012 nyarán született, 
amikor létrehoztuk a fejlesztési kabinetet. A fejlesztési kabinet létrehozását elsősorban az 
indokolta, hogy a különféle gyorsítási, egyszerűsítési, folyamatracionalizálási lépéseket 
követően észlelnünk kellett, hogy még mindig nem a megfelelő ütemben és a megfelelő 
gyorsaságban zajlanak az események a fejlesztéspolitika területén. Ekkor meghoztuk azt a 
döntést, hogy ezt a bizonyos kabinetet miniszterelnök úr, a nemzetgazdasági miniszter, a 
miniszterelnökséget vezető államtitkár és jómagam részvételével létrehozzuk. Hetente 
ülésezünk, és minden egymilliárd fölötti ügyben, programmeghirdetésekben, túlvállalásokban 
döntéseket tudunk hozni. 

Azt gondolom, hogy ez egy nagyon jelentős lépés volt, már csak azért is, mert 
mondjuk például a túlvállalások kérdésében így hosszasabban elhúzódó egyeztetésekre a két 
minisztérium, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a mi minisztériumunk között mára már 
nincs szükség, az ülésen, a helyszínen az előkészített anyagok alapján meg tudjuk hozni 
ezeket a döntéseket. 

Azt hiszem, hogy a számokból jól látható, hogy a működésünk hatékony. Azt 
gondolom, hogy az, hogy mára már meghirdetésre került több mint 90 százaléka a 
rendelkezésünkre álló keretnek, az, hogy a támogatási szerződések megkötése olyan ütemben 
halad, mint ahogy különféle statisztikák ezt mutatják, mindez ezt támasztja alá. Ugyanakkor 
egy olyan feladatot is magunk elé tűztünk, ami mostantól válik majd nagyon fontossá.  

Úgy döntöttünk, hogy folyamatos felülvizsgálatot fogunk tartani a nagyobb összegű 
projektek esetében. Amennyiben úgy látjuk, hogy a projekt nem megfelelő haladást mutat és 
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nincs mozgás benne, akkor dönteni fogunk arról, hogy ezt a projektet lezárjuk, lezáratjuk és 
az ennek a projektnek megítélt összeget másik pályázatra fordítjuk. 

Ennek érdekében elsősorban azoknál az operatív programoknál, ahol nagyobb igény 
van, mint a rendelkezésünkre álló összeg, létrehoztunk tartaléklistát. Innen, a tartaléklistáról 
tudjuk ezeket a pénzeket szinte azonnal újra kihelyezni, visszaforgatni.  

A fejlesztési kabinet létrehozásával egy időben volt még egy nagyon fontos döntés, 
ami arról szólt, hogy milyen módon kíséreljük meg segíteni és támogatni azokat a projekteket, 
amelyeknek az előrehaladásánál jól látható az, hogy a projekt előkészített, a projekt jó, 
mindössze az önerőprobléma jelent akadályt a megvalósítás előtt. Ezért létrehoztunk egy 
önerőalapot. Az önerőalapból közintézmények, önkormányzatok tudják projektjeikhez a 
megfelelő támogatást megszerezni. Ez decemberben indult el, azt gondolom, hogy ennek az 
önerőalapnak a fenntartása, ennek az önerőalapnak a működése a jövőre nézve is nagyon 
fontos lesz, és mindannyian elkötelezettek vagyunk amellett, hogy ezt a megkezdett 
decemberi  csomaghoz hasonlóan most is folytassuk. 

A másik nagyon fontos döntés az volt, amikor azt mondtuk, hogy a jövőre nézve 
természetesen ez az új közbeszerzéseknél, tehát a döntés után született közbeszerzéseknél 
érvényesíthető, már nem 10 százalékos szállítói előleget, hanem adott esetben 30 százalékos 
szállítói előleget is biztosítunk közvetlenül a kivitelezőnek, természetesen a megfelelő 
garanciák mellett. Ettől azt reméljük, hogy a projektek jelentősen fel fognak gyorsulni, és meg 
tudunk mozdítani eddig lassabban haladó operatív programokat is. 

Azt gondolom, hogy fontos, hogy önök is tudják az egyes programok állását. Az 
összes regionális operatív program kihasználása, felhasználása, sőt a kapcsolódó kifizetések 
nagyon jó ütemben zajlanak. Az egyéb programoknál, ugyanígy a GOP-nál is, a KÖZOP-nál 
is azt reméljük, hogy azok a döntések, amelyekről az imént beszéltem, tehát hogy 
felgyorsítunk és tartaléklistát is állítunk, sokat fognak segíteni. Ahol jelentősebb 
elmaradásban vagyunk, az a KEOP. 

A KEOP-on belül a legnagyobb problémát a különféle szennyvízberuházási projektek 
helyzete jelentette. Ezért hoztunk egy olyan döntést, itt egyébként 277 különféle projektről 
beszélünk, ezeket átvizsgáltuk, felülvizsgáltuk. Kiemelten és részleteibe menően néztünk át 
aztán ezt követően olyan 126-ot közülük, ahol felmerült az, hogy egyfajta központi irányítás 
és vezénylés mellett fogjuk végrehajtani őket, illetve hogy ez a lépésünk szükséges-e. 

Végezetül, és a 126 darab átvizsgálása után úgy döntöttünk, hogy 58 darab ilyen 
projektet vonunk be ebbe a központi irányítású projektmenedzsmentbe. Ez az 58 projekt 109 
milliárdos nagyságrendet tesz ki. Kiemelt üggyé nyilvánítottuk, éppen azért, hogy a hatósági 
eljárások idejét le tudjuk rövidíteni, a már említett önerőpótlás természetesen itt is 
rendelkezésre fog állni. Ezeknél a projekteknél egy nagyon fontos dolog van, amit szeretnék 
hangsúlyozni: tehát itt nem arról van szó, hogy végérvényesen elvonjuk, egyfajta támogatást 
kívánunk adni ezzel a központi vezénylettel, és a projekt megvalósítását követően a 
projektgazdák, az eredeti pályázók vissza fogják a projektjeiket kapni. 

A 2013-as évre, miután ahogy mondtam, a kihirdetésekkel, meghirdetésekkel, illetve a 
támogatási szerződésekkel, projektlistákkal úgy vélem, hogy elég jól állunk, ami egy nagyon 
fontos és kiemelt feladatunk, az az, hogy az idei évre megtervezett kifizetéseket ütemesen 
tartani tudjuk. Ennek nagyon jelentős a nagyságrendje, 1500 milliárdot kellene 2013-ban 
kifizetnünk ahhoz, hogy a tényleges lehívás az Európai Unió felé megtörténhessen, illetve azt 
mondhassuk, hogy felhasználtuk az európai uniós pénzeket. 

Az elmúlt év végén már egy nagyon jelentős felgyorsulást észleltünk és regisztráltunk 
a kifizetések terén is, úgy gondoljuk és úgy véljük, hogy ha a közreműködők, illetve a 
Fejlesztési Ügynökség ugyanezt az ütemet, ugyanilyen módon tudja tartani, mint ahogy ezt 
tette az elmúlt év végén, december végén, akkor el tudjuk érni ennek a bizonyos 1500 
milliárdnak a kifizetését. Természetesen ehhez szükségeltetik az is, hogy a pályázók is 
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megfelelő ütemben és megfelelő minőségben nyújtsák be azokat a számlákat, amelyek ehhez 
szükségesek. 

Úgy gondoljuk, hogy ez is nagyon fontos feladatunk, és ez volt az, amely ügyben 
szintén a fejlesztési kabinet döntést hozott, hogy megkíséreljük a Széchenyi Programirodán 
keresztül azoknak a pályázóknak a támogatását, ahol azt észleljük és azt látjuk, hogy 
elsősorban a projektmenedzsment ügyében van probléma, tehát nem magával a projekttel, 
nem magával az önerővel, hanem kifejezetten az ügynek a vezényletével. 

Mindezekkel reméljük, és remélem személyesen is, és úgy vélem, hogy az előttünk 
álló feladatokat fogjuk tudni teljesíteni. Vannak természetesen különféle statisztikáink arról, 
és akkor még egy percre a kifizetésekről beszélnék, hogy ezek hogyan alakultak. El szeretném 
önöknek mondani, hogy 2010 közepéig a heti átlagos kifizetés 5,5 milliárd forint volt, a mérés 
azt mutatja, hogy 2010 júniusa és ez év márciusa között már az átlag 17,3 milliárd. 
Ugyanakkor, ha ezt a statisztikát megcsináltuk volna decembertől napjainkig, akkor ennél egy 
lényegesen magasabb számot kaptunk volna. 

Az előttünk álló feladatok közül nagyon lényeges és fontos feladat az, hogy 
felkészüljünk és előkészüljünk a 2014-2020-as periódusra. Van egy döntés. Ez a döntés 
természetesen már napvilágot látott, többször, több helyütt esett szó róla, nevezetesen a 
rendelkezésünkre bocsátott források 60 százalékát közvetlenül a gazdaságfejlesztésbe 
kívánjuk fordítani, és a maradék 40 százalékot pedig felosztani a különféle általunk fontosnak 
talált ágazatok között. Természetesen ez a folyamat még meglehetősen korai stádiumban van, 
már csak azért is, mert mi elég határozott elképzelésekkel rendelkezünk úgy a 60, mint ennek 
a 40 százaléknak a felhasználásáról, de itt egy folyamatos és állandó egyeztetésre van szükség 
az európai uniós csapatokkal. 

Ma még nehéz megmondani, hogy milyen mértékben fogjuk tudni az elképzeléseinket 
érvényesíteni. Úgy tűnik, hogy azok az irányok, amelyeket meghatároztunk, elfogadásra, 
befogadásra találnak, de természetesen itt a részletek megtárgyalása fogja majd megmutatni, 
hogy milyen lehetőségeink lesznek. 

Nagyon fontos döntés az is, hogy a jelenlegi működési struktúrához hozzá kívánunk 
nyúlni. Ennek legfontosabb oka az, hogy azokat az adminisztrációs terheket, amelyek még ma 
is a rendszerben vannak, amit nem tudtunk megváltoztatni, hiszen akkor a teljes folyamat 
akkreditációjára szükség lett volna, a 2014-2020-as periódusra úgy állítsuk fel, hogy 
lényegesen egyszerűbb, gyorsabb és átláthatóbb működést tegyenek lehetővé. 

Itt is folyamatos tárgyalások zajlanak. A feladatokat megosztva a Nemzetgazdasági 
Minisztériummal látjuk el, elsősorban a különféle leendő operatív programok tartalmáról, 
felhasználási területéről, kiterjesztéséről. A Nemzetgazdasági Minisztérium részéről 
Cséfalvay államtitkár úr egyeztet, azoknak a szervezeti változtatásoknak, működési elveknek 
a megváltoztatásáról pedig együtt gondolkodunk, ami szükséges ahhoz, hogy ez az új 
rendszer fel tudjon állni a jövőben. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen miniszter asszony beszámolóját. Tisztelt 

Képviselőtársaim! Mielőtt a kérdésekre rátérnénk, engedjék meg, hogy bizottságunk nevében 
köszöntsem Szanyi Tibort, bizottságunk új tagját, Botka képviselő úr helyett delegálta a 
Szocialista Párt. Szanyi Tibor képviselőtársunk nem ismeretlen ebben a bizottságban, hiszen 
1998-2002 között alelnöke volt ennek a bizottságnak, úgyhogy jó munkát kívánok! (Dr. 
Szanyi Tibor: Köszönöm szépen.) 

Tisztelt Bizottság! Ahogy említettem, most következnek a kérdések, és előre elnézést 
kérek képviselőtársaimtól, ha 9 óra 15-kor (Zaj, közbeszólások.)…. Bocsánat, kaptuk a jelzést, 
hogy legkorábban 9 óra 20-kor lesz szavazás, tehát 9 óra 15-ig a kérdéseket lehet feltenni. 
Utána egy rövid szavazás lesz, megszakítjuk a bizottsági ülésünket, majd visszajövünk és 
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utána ismételten lehetőség kínálkozik kérdések feltevésére, illetve a miniszter asszony 
válaszára. Ezért elnézést kérünk miniszter asszonytól is. 

Tisztelt Bizottság! Akkor kezdjük a kérdések első körét. Mengyi Roland képviselő úr! 

Kérdések, észrevételek 

DR. MENGYI ROLAND (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Tisztelt 
Miniszter Asszony! Beszámolt róla, említette, hogy jelentős és a magyar családok számára 
igazán fontos lépések történtek a gáz-, villany- és energiaszektorban, a kormány nagyon 
komolyan foglalkozik ezekkel a kérdésekkel, hiszen ennek egy kiemelkedő példája a 
rezsicsökkentés is. Ilyet eddig más kormány még nem lépett meg, ez a magyar embereknek, a 
magyar családoknak egy kiemelkedő és rendkívül fontos segítség. 

Ennek a területnek vannak kiegészítő területei vagy részterületei, amint említette a 
napkollektor-program 3 milliárd forintért vagy a fűtéskorszerűsítés, ami ezer családot érinthet, 
amely egytől-egyig kiváló irány. 

Ennek kapcsán csak azt szeretném megkérdezni, hogy milyen további pályázati 
források várhatóak még az energiahatékonysági, illetve a megújuló energiaforrások 
alkalmazására irányuló beruházások segítségére? Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Következik Mile képviselő úr! 
 
MILE LAJOS (független): Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönjük a tájékoztatót, 

miniszter asszony. Valóban igyekszem én is rövid lenni. Az előre megküldött írásbeli 
tájékoztató alapján fogok kérdezni néhány dolgot, de egyébként köszönöm, hogy kitért egyéb 
területekre is a tájékoztatójában. 

Ha csak a megadott számokból vagy statisztikából indulnánk ki, akkor valami olyan 
képzetünk keletkezhetne, hogy itt majdnem az édeni állapotok felé közelítünk, hiszen itt száz 
százalék fölötti teljesítésekről beszél az anyag a kiírások tekintetében vagy akár a 
szerződéskötések vagy a kifizetések terén is. 

Az a probléma, hogy a valóság vizsgálata nem igazolja ezeknek a statisztikáknak a 
nagyszerűségét, hiszen ezeknek az adatoknak akkor lenne igazán értelme, ha a 
közhangulatban, a gazdaság szereplőinek közérzetében, mindennapi tervezhetőségükben ez 
igazán megjelenne. Ehelyett leginkább problémákkal találkozhatunk, hiszen nagyon sokszor 
bizonytalan, követhetetlen, hogy a kiírások mikor, hogyan, milyen ütemben követik 
esetlegesen egymást, a hiánypótlások elbírálásánál milyen határidőket, hogyan tartanak be az 
egyes szervezetek, az elutasítások esetében az indokolás mennyire szakszerű. Bizonytalan az 
is, hogy maga a szerződéskötés mikorra, hogyan várható, nem beszélve a kifizetésekről. 

Ez gyakorlatilag a gazdaság szereplői számára egyfajta tervezhetetlenséget jelent, és 
ebben a pillanatban, amikor ezt elfogadjuk ténynek - márpedig a tapasztalatok ezt mutatják -, 
akkor sikeres, eredményes, hatékony gazdasági tevékenységről, fejlesztésről, projektek 
megvalósításáról nagyon nehézkes beszélni. Tehát én elhiszem, hogy imponálóak ezek a 
számok, de alapvetően a mindennapi valóság ezt nem igazolja vissza. 

A következő már kérdés: beszél az anyag a kifizetésekről, mégis ha megnézzük másik 
oldalról ezt a területet, azt látjuk, hogy az abszorpciós mutatónk nem javult ugrásszerűen a 
felhasználást tekintve. Jó, lehet azt mondani, hogy vannak, akik sokkal rosszabbul teljesítettek 
nálunk és ilyen szempontból talán nem lenne szégyenkeznivalónk, valahol a középmezőnyben 
helyezkedünk el ebből a szempontból, de én azt gondolom, hogy igenis, itt komoly tennivalók 
vannak még, mert ez az abszorpciós mutató semmiféle büszkeségre okot nem ad. 

A harmadik megjegyzésem és egyben kérésem is, hogy ha itt arról beszélünk, hogy 
1043 milliárd, ha jól emlékszem a számra, amit már eddig kifizettek és ebben az esztendőben 
250 milliárd körül tartunk, ez azért nagyon nagy pénz, komoly pénz. Felvetődik, hogy hogyan 
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látja ön ennek a gazdasági hasznosulását? Mert ha megnézzük a gazdaság állapotának egyéb 
mutatóit, akkor nem nagyon érzékelhető, hogy akár a gazdaságfejlesztés irányában is ennek 
olyan komoly hozadéka lenne, mint ami elvárható volna. 

Tehát mennyiben látja arányosnak a kifizetett pénzek nagyságrendjét és az érzékelhető 
gazdasági hasznosulást, gondolok itt például erre az 1,1 százalékos recessziós mutatóra is, ami 
tényként jelenik meg a kimutatásokban. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Tisztelt Bizottság! Kérdésre jelentkeztek még Lipők Sándor, Balczó Zoltán 

és Bana Tibor képviselő urak. Most én miniszter asszonynak megadnám a szót, hogy az első 
kérdésre Mengyi Roland képviselő úrnak válaszoljon, és utána elmegyünk szavazni, aztán 
pedig jövünk vissza. Kérem képviselőtársaimat, hogy jöjjenek vissza, hogy hallgassuk 
miniszter asszonyt. 

Németh Lászlóné nemzeti fejlesztési miniszter válaszai az elhangzottakra 

NÉMETH LÁSZLÓNÉ nemzeti fejlesztési miniszter: Az energiahatékonyság. Az Új 
Széchenyi Tervben, a környezet és energia programban összességében egy 94 milliárdos 
keretösszeg áll rendelkezésre. Ebből az energiahatékonyság növelésére 54 milliárd forint, a 
megújuló energiák hasznosulására, ennek fokozására 40 milliárd forint. Ez az egyik része. 

A másik része az, hogy 2013-tól az EU-ban induló új kvótakereskedelmi rendszer 50 
százalékot kötelezően előír a megújuló energia- és energiahatékonysági programok 
támogatására. Természetes, hogy itt és ebben a pillanatban ma még csak nagyságrendeket 
tudunk kalkulálni, de úgy véljük, hogy ez körülbelül egy 5 milliárdos lehetőséget fog 
biztosítani számunkra ugyanezen a területen. 

Kialakításra került és reményeim szerint már hamarosan elérhetővé és működővé fog 
válni az EGT és Norvég Alap által nyújtotta lehetőségcsomag is, amiben szintén pályázati 
lehetőséget fogunk biztosítani arra, pontosabban a szponzorok támogatási lehetőséget fognak 
arra biztosítani, hogy megújuló energiaforrások, illetve még egyszer: az energiahatékonyság 
területén hasznosuló pénzek kerüljenek a pályázókhoz. 

Ami nagyon fontos, és amit nem említettem, amikor az imént a 2014-től várható 
lehetőségekről adtam számot, az az, hogy miközben ebben a programozási periódusban, 
amelynek most a vége felé járunk, nem volt lehetőség arra, hogy egyéni energiahatékonysági 
projekteket támogassunk, csak közösségi lehetőségek álltak előttünk, most úgy tűnik, hogy a 
lakáscélú felhasználások köre tágulhat a 2014-től létrejövő megállapodások alapján. Ez egy 
lehetőség, ezért a lehetőségért most dolgozunk, ezt megpróbáljuk minden körülmények között 
részévé tenni a megállapodásnak. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen, miniszter asszony. Akkor szünetet rendelek el és 

előreláthatólag 9 óra 35 perckor folytatjuk az ülésünket. Köszönöm szépen. 
 

(Szünet: 9.15 – 9.58 óráig) 
 
ELNÖK: Tisztelt Bizottság! Folytatjuk bizottsági ülésünket. Tehát miniszter asszony 

válaszolt Mengyi Roland képviselő úr kérdésére, most a további kérdéseket hallgatjuk meg. 
Tehát Lipők Sándor, Balczó Tibor, Bana Tibor és Bebes István képviselő úr jelezte a kérdések 
feltevését. A következő Lipők Sándor képviselő úr. 

További kérdések, válaszok 

LIPŐK SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Miniszter 
Asszony! Az EU-s tagságunkkal összefüggő kötelezettségek teljesítésével kapcsolatosan 
folyamatban vannak az ivóvízminőség-javító programok, és mint önkormányzati vezető, én is 
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társulásban több önkormányzattal kapcsolatos ivóvízminőség-javító program végrehajtásában 
tevékenykedem. Viszont a szennyvízzel kapcsolatosan is van egy programunk, ez csak a saját 
önkormányzatomra igaz, azok az önkormányzatok, akik részt vesznek az ivóvízminőség-
javításban, ott szennyvízhálózati gondokkal küzdenek.  

Tehát az lenne a tiszteletteljes kérésem, hogy az elmaradt szennyvízprojektekkel, 
beruházásokkal kapcsolatban mire számíthatunk a jövőben, milyen megoldás lehetséges. 
Köszönöm szépen a lehetőséget. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Következik Balczó Zoltán képviselő úr. 
 
BALCZÓ ZOLTÁN (Jobbik): Elnök úr, köszönöm a szót. Tisztelt Bizottság! Tisztelt 

Miniszter Asszony! Engedje meg, hogy éljek a lehetőséggel és több kérdéssel is foglalkozzak. 
Az egyik, talán a legfontosabb az európai uniós fejlesztési pénzek felhasználása. 

Nyilván a képviselők alapvetően építenek az Állami Számvevőszék ezzel kapcsolatos 
jelentéseire. 2012 őszén tárgyaltuk a 2011. évi zárszámadást. Nyilvánvalóan miniszter 
asszony, aki 2011 végén került a tárca élére, nyilván az ezzel kapcsolatos elmarasztaló 
megállapításoknak, mint az NFÜ-t irányító miniszter, nyilván nem felelőse, de lényegében 
majd azt szeretném tudni, hogy milyen konkrét intézkedéseket tett ön annak érdekében, hogy 
itt az Állami Számvevőszék által jelzett súlyos problémák a továbbiakban ne forduljanak elő. 
Ugyanis csak adatszerűen: 2011. évben a kötelezettségvállalások szintje 66 százalék volt, a 
teljesítésüknél az elmaradás a tényleges kifizetéseknél 28 százalék, és azt állítja az Állami 
Számvevőszék, hogy a száz százalékhoz képest a 28 százalék tényleges kifizetés nagyon 
jelentős, és magasnak tartja a forrásvesztés kockázatát. 

Csak egy jellemző adat, hogy az NFÜ által készített 32 részbeszámolóból elfogadó 
véleményt mindössze 9-ről tudott adni az Állami Számvevőszék, és az Állami 
Számvevőszéket képviselő dr. Horváth Margit a következő összegző kijelentést tette. Magára 
az NFÜ-re pedig, mint szervezetre, amely kezeli ezeket a pénzeket, korlátozó záradékot 
tettek. Mi úgy láttuk, hogy ezek a folyamatok az uniós fejezeteknél évek óta nem mutatnak 
pozitív tendenciát. Itt pontot kell tenni az ügyek végére és ezért fogalmazták meg ilyen 
konkrétan a javaslatukat. 

Tehát ezzel kapcsolatban az a kérdésem, hogy a 2012. évről várhatunk-e ennél jóval 
pozitívabb számvevőszéki jelentést? Konkrétan milyen intézkedéseket tett ön, hogy az NFÜ 
működésében ne kelljen megint ilyen záradékkal számolni? 

Az E.ON gázüzletágról csupán egy megjegyzést szeretnék tenni. Azt furcsállom, 
miközben a Jobbik támogatta a gázüzletág megvásárlását, hogy belföldi, külföldi szakértői 
vélemények mindegyike azt mondja, hogy rendkívül túlzott az az összeg, amiért az állam 
megvette, úgy tűnik, kizárólag az állam által alkalmazott szakértő tartotta ezt reálisnak. 

Még egy kérdéssel szeretnék foglalkozni, a gázszállítás kérdésével. Nyilván van egy, 
egyet lehet mondani és szinte dogmaszerűen, hogy a diverzifikáció minél több irányból jöjjön, 
az a cél. De azért én úgy látom, hogy egy tiszta helyzetet kellett teremteni, a Déli Áramlat és a 
Nabucco jövőjével kapcsolatban és az ezzel kapcsolatos részvételben. Hadd mondjak itt egy 
személyes szakmai élményt, hogy én, mint az Európai Parlament energetikai bizottságának 
volt tagja és jelenleg országgyűlési képviselő, módom volt most ősszel a Duma energetikai 
bizottsága és a Gasprom meghívására egy szakmai úton részt venni, ahol a Gasprom illetékes 
nemzetközi kapcsolat vezetője akkor jelezte azt a bizonytalanságot, ami a vegyesvállalat, 
amelyik a Déli Áramlatot kezelő vegyesvállalat esetében a részvényátadás között nagyon 
sokáig húzódott. 

Ön, aki az MFB-től jött, talán tudja azt, hogy miért teremtett ez ilyen 
bizonytalanságot, több mint fél évig az MVM-hez való átkerülés, és ennek nemzetközileg 
olyan hatása volt, hogy Horvátország már azt jelezte, hogy állítólag - ami persze szerencsére 
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nem volt igaz - nem is Magyarországon halad majd a Déli Áramlat, hanem Horvátországon e 
miatt az elhúzódó bizonytalanság miatt. Tehát vajon, ennek mi az oka, és most bízhatunk-e 
abban, hogy egyértelmű elkötelezettség van a Déli Áramlat mellett, miközben a Nabuccóval 
kapcsolatban – mondom még egyszer: persze, minél több helyről jön, annál jobb, de azért az 
egy sokkal bizonytalanabb üzleti vállalkozás, ahol a konzorcium a megépítésre jött létre. 
Hadd idézzem Putyin elnököt, aki azt mondta, hogy mindenki annyi rozsdás vascsövet fektet 
le a földbe, amennyit akar, csak honnan fog bele gázt tölteni? Tudom, hogy ez sarkos 
megfogalmazás, de miniszterelnök úr 2012 áprilisában Brüsszelben azt mondta, hogy 
Magyarország, illetve a MOL Rt. ki fog szállni a Nabucco-projektből. Ez jelent meg a 
sajtóban. 

Hadd tegyem fel akkor konkrétan a kérdést, hogy jelenleg a MOL száz százalékos 
tulajdonában álló gázszállító leányvállalat a továbbiakban is részese a Nabucco-projektnek 
vagy nem? Zárójelben annyit hadd mondjak, hogy a MOL Rt. kommunikációs igazgatóját 
felhívtam és nem üzleti titkot, ezt az egy adatot szerettem volna megkérni, hogy ténylegesen 
ez a lépés megtörtént-e vagy nem. Átirányított egy munkatárshoz, nem mondom tovább, két 
hét alatt hárman ígérték, hogy ebben egy világos választ adnak, a harmadik eset után már nem 
hívtam újra őket. Tehát egy kicsit úgy érzem, hogy miközben ezt az 500 milliárd forintos 
részvényvásárlási csomagot én, mint képviselő megszavaztam, gondolom, ön is úgy érzi, 
hogy nemcsak az osztalék lényeges kérdés, hanem az államnak ezzel főtulajdonosként a 
befolyásolás, és ez nem panasz, de három nekifutásra országgyűlési képviselőként ezt a 
tényszerű adatot képtelen voltam megkapni. Úgyhogy most teszem fel a kérdést, hogy 
jelenleg milyen a MOL Rt.-nek a részvétele a Nabucco-projektben. Köszönöm szépen, ezek 
lennének a kérdéseim. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Következik Bebes István képviselő úr. 
 
BEBES ISTVÁN (Fidesz): Tisztelt Miniszter Asszony! A 2010-es kormányváltás óta 

elődje is és ön is számos intézkedést tettek annak érdekében, hogy a pályázati eljárásokat 
egyszerűsítsék és felgyorsítsák. Szeretném azt kérdezni öntől, hogy terveznek-e még további 
ilyen intézkedéseket az elkövetkezendő időszakban, nemcsak a pályázatokkal kapcsolatban, 
hanem esetleg a kifizetésekkel kapcsolatban is. 

Itt főként a határon átnyúló projektek esetében látunk problémát, ami nem biztos, hogy 
csak a magyar fél hibájából történik, hanem inkább a partnerek munkavégzése okozza ezeket 
a problémákat. 

A másik egy problémafelvetés, erre igazából az összetettsége miatt ma nem várok 
választ, ez a Batthyány-kastély kérdése. A Batthyány-kastély az öt kiemelt kastély egyike, 
Nyugat-Magyarországon három ilyen található. Immáron tíz év óta többször teszünk 
erőfeszítést arra, hogy a kezelői jog megszerzését illetően egy korrekt eljárás valósuljon meg. 
Haladunk előre, Batthyány-Strattmann Lászlót tíz éve avatták boldoggá Rómában, de sajnos, 
tíz év alatt nem tudtunk egy végleges eredményt elérni az önkormányzat részéről ennek a 
kiemelt állami vagyonnak a hasznosítása területén. Az ön szavaiból én azt éreztem, hogy a 
kiemelt állami vagyonnal kapcsolatos felelősség különösen megjelenik az ön programjában, 
nyilván erre a későbbiekben szeretnék majd egy reagálást vagy választ kapni. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Végül Bana Tibor képviselő úré a szó. 
 
BANA TIBOR (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Miniszter Asszony! 

Tisztelt Bizottság! Ahogy arra már történt utalás, a hozzánk eljuttatott tájékoztató 
egyértelműen sikertörténetként beszél a fejlesztések területéről és nagyon optimista 
megállapításokat fogalmaz meg a jövőt illetően. Természetesen azt a magunk részéről 
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elismerjük, hogy történtek érdemi változások és gyorsítások a beruházások vonatkozásában, 
de azért azt kell látni, hogy egyáltalán nem olyan pozitív a helyzet, mint ami kiolvasható a 
hozzánk eljuttatott anyagból, illetve amit hallhattunk miniszter asszonytól. Hiszen tudjuk azt, 
hogy a szerződéskötéseknek ez év végéig meg kell történniük, és ha konkrétan a kifizetési 
arányszámot nézzük meg, akkor az 43 százalékos, a rendelkezésre álló 8209 milliárd forintból 
3545 milliárd forint került kifizetésre a mai napig. 

Tehát azt gondolom, hogy továbbra is fennáll annak a veszélye, hogy egy jelentős 
forrásvesztéssel szembesülhetünk, ahogyan arra Balczó frakciótársam utalt a korábbi ÁSZ-
jelentés vonatkozásában. 

Miniszter asszony elmondta, hogy az a cél, hogy az idei évben 1500 milliárd forint 
kerüljön kifizetésre. Természetesen a magunk részéről üdvözölnénk, ha valóban így történne, 
de azért a gyorsítás folyamatát azt gondolom, hogy arról az oldalról is meg kell vizsgálni - és 
erre is szeretnék valamilyen választ kapni miniszter asszonytól -, hogy egyúttal ezek a 
gyorsítások jelentik-e azt, hogy hatékonyan is tudjuk felhasználni a pénzeket, mert nyilván az 
lenne a lényeg, hogy a céloknak is meg tudjunk felelni és produktív gazdaságélénkítő célokra 
tudjuk fordítani ezeket az összegeket. 

Az operatív programok kérdésébe is belement miniszter asszony, például a KEOP 
vonatkozásában az egyik olyan operatív programról van szó, ahol komoly elmaradásokkal 
szembesülhettünk, de egyébként akár a TIOP, akár a TÁMOP esetében hasonló helyzet áll 
fenn. Azt szeretném kérdezni miniszter asszonytól, hogy ezekkel kapcsolatban mi az aktuális 
helyzet és milyen előrelépések történtek esetlegesen ezen a területen. 

Az idei év vonatkozásában azt szeretném még tudni, illetve egy kicsit már 
előretekintve a következő tervezési időszakra is, hogy melyek a fő sarokpontok, akár itt a 
kivitelezők vonatkozásában a beruházások tekintetében, akár a kis- és középvállalkozások 
helyzetbe hozása vonatkozásában? Gondolok itt például ezen belül is a kis- és 
középvállalkozások innovációs tevékenységének serkentésére. Azt gondolom, hogy 
mindenképpen érdemi változásokra van szükség ezen a területen, hiszen azt tudjuk, hogy 
nemzetközi összehasonlításban nagyon gyengének tekinthető a vállalatok innovációs 
aktivitása Magyarországon, és ez a közepes méretű vállalatok esetében különösen igaz, 
kiemelten igaz a kisvállalati körben. Tehát itt mindenképpen komoly előrelépésre számítunk, 
ami a foglalkoztatás-növeléshez is hozzájárulhatna, és ezt már egyúttal kapcsolnám a 
következő tervezési időszakhoz, a 2014-2020-as ciklushoz is, amelynek kapcsán elmondta 
miniszter asszony, hogy az adminisztrációs terhek csökkentése vonatkozásában további 
lépések várhatóak, illetve azt, hogy a pénzek 60 százalékát gazdaságfejlesztésre kívánjuk 
fordítani. Az utolsó kérdésem erre vonatkozna, hogy ezt egy kicsit részletesebben legyen 
szíves kifejteni, hogy milyenformán képzeli el a tárca, milyenformán képzeli el a kormány. 
Köszönöm előre is a válaszokat. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Miniszter Asszony! A kérdések elhangzottak, 

kérem, hogy az előző körből még Mile képviselő úr kérdésével kezdje a válaszadást. 
Megadom a válaszadás lehetőségét miniszter asszonynak. 

 
NÉMETH LÁSZLÓNÉ nemzeti fejlesztési miniszter: Köszönöm szépen. Mile 

képviselő úr kérdésére a következőt tudom elmondani. Azok az információk, amelyek a 
pályázókat segítik, azok az NFÜ honlapján tekinthetők meg. Természetesen ezeknek az 
információknak a beltartalmát lehet vitatni. Mondhatjuk azt, hogy kevésbé naprakészek a 
szükségesnél, és mondhatjuk azt is, hogy problémák vannak az ügymenetben még a mai 
napon. 

Én egy dolgot tudok mondani önnek. Az NFÜ vezetésével megállapodást kötöttünk 
arról, hogy kéthetente pontos jelentést kapok tőlük a közreműködő szervezetek által előző két 
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hétben elvégzett munkáról. Ez azt jelenti, hogy beszámolnak az egyes közreműködő 
szervezetek arról, hogy két hét alatt milyen támogatási szerződéseket kötöttek meg, mik azok 
a főbb csomagok, amelyek mondjuk kifizetésre várnak, hiánypótlásra várnak. Tehát 
magyarul: egy nagyon szoros kontrollt vezettünk be e tekintetben is. 

Azt gondolom, hogy egészen addig, amíg az új rendszert, az új működési kézikönyvet 
2014-re vonatkozóan nem tudjuk elfogadni, addig korlátosak a lehetőségeink, hiszen 
alapvetően nem tudjuk a működést, a közreműködők számát csökkenteni, növelni, változtatni, 
hiszen egy elfogadott menetrend szerint kell még haladnunk. Ezeket a tanulságokat akarjuk 
levonni és 2014-től alkalmazni. 

Tehát magyarul: amiről én beszéltem, hogy kéthetente jelentést kapok egészen 
részletekbe menően a közreműködő szervezetek tevékenységéről, részben információ erről a 
nagyon fontos periódusról, amibe most beléptünk, részben pedig alap ahhoz, hogy 
következtetéseket vonjunk le 2014-től kezdődően. 

Az, hogy a felhasznált források milyen módon hasznosulnak a gazdaságban, ott csak 
reménykedhetünk abban, hogy hasznosulni fognak részben vagy egészben. Ezek a programok 
úgy is mondhatom, hogy örökölt programok voltak, azt, hogy milyen célra fordíthatók, 
egyszerűen csak tudomásul kellett vennünk. A különféle operatív programok célját, fókuszát 
megváltoztatni nem lehetett az elmúlt időszakban, Itt csak arra szeretnék utalni, hogy amikor 
mondjuk két program között szerettünk volna átcsoportosítani és kérvényeztük, hogy a 
KÖZOP-ból kerüljön át egy 100 milliárdos nagyságrendű - több mint 100 milliárd volt az 
eredeti kérésünk - a környezetvédelmi programba, akkor mire ez a procedúra jóváhagyásra 
került, több mint egy év volt. 

Azt gondolom, hogy még akkor is, ha úgy látjuk, hogy bizonyos operatív programok 
közvetlen gazdasági hasznát nem tudjuk mérni, azt megkockáztatni, hogy elvesztegessünk 
időt egy átcsoportosításra, azt már nem lehet. 

A következő kérdés az ivóvíz, szennyvíz kérdéskörében merült fel. Ahogy elmondtam 
önöknek már a szennyvíz kapcsán, tehát itt voltak olyan projektek, amelyek központi 
kezelésbe, irányítás alá kerültek. Azt gondolom, hogy az összes többi, amit én itt nem 
említettem és nem emeltem ki, csak ezt az 58-at, kiemelt figyelmet és támogatást kap tőlünk 
és egyaránt mondhatjuk el mindegyikre, hogy amennyiben a projekteknél önerőprobléma van, 
akkor jelzést kérünk, és ezt az önerőt abból a szintén emlegetett önerőalapból meg fogjuk 
oldani. Ez az egyik része. Amennyiben szükség van arra, hogy ezekhez a projektekhez 
valamiféle támogatást, szakmai támogatást, projektmenedzsmenthez kapcsolódó támogatást 
adjunk, azt is meg fogjuk tenni. 

Azt hiszem, hogy ez egy olyan program, ahol minden lehetőségünk megvan, hogy 
teljesíteni tudjuk a vállalásunkat, amelyet már régebben teljesítenünk kellett volna. Zárójelben 
jegyzem meg, de most olyan mértékben került a fókuszba, hogy csak azt tudom önöknek 
mondani, hogy ehhez minden szükséges támogatást megadunk azoknak, akik ezt igénylik 
tőlünk. 

Balczó képviselő úr felidézte az Állami Számvevőszék vizsgálatát, az NFÜ 
működésével kapcsolatban megfogalmazott kritikáit. Azt gondolom, hogy mindazok a 
lépések, amelyeket nyilván teljes mélységében nem tudtam most ismertetni önökkel, de 
amihez például hozzátartozik az is, amit az imént mondtam el, hogy szoros kontroll alá fogtuk 
a dolgokat, az joggal tesz engem optimistává a tekintetben, hogy a 2012-es működést vizsgáló 
számvevőszéki jelentés már ennél pozitívabb eredményekkel járjon.  

Teljes mértékben tisztában vagyok viszont azzal is, hogy elég sok terület van, elég sok 
olyan folyamat van ebben a bizonyos lebonyolítási kézikönyvben, amiről már beszéltünk, 
amely túlbonyolítja az adott folyamatot egyrészről. Másrészről miközben folyamatosan arról 
beszélünk, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség működésével kapcsolatban miket 
gondolunk, azt hiszem, hogy itt azért arról is kell beszélnünk, hogy az ő munkájukat segítő 
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közreműködő szervezetek felállása, struktúrája, kézbentartása részben az előzőekben, részben 
most ebben a bizonyos új, felgyorsított rendszerben milyen módon kontrollálható. Nagyon 
sok minden függ az ott elvégzett munkán, és nagyon sok függ azon a minőségen, amit ők 
produkálni tudnak. 

Tehát csak azt szeretném összességében mondani önnek, hogy remélem, hogy ha és 
amennyiben kritikát fogalmaz meg az ÁSZ, ez tiszta tömeg-, darabszámra lényegesen 
kevesebb lesz, mint az előző évben volt. 

Az E.ON vásárlás. Azt gondolom és azt kértük már több alkalommal, hogy annak 
megítélése, hogy ez ár szempontjából megfelelő volt-e, megfelelő-e az a tranzakció, ami 
egyébként még nem zárult le, ott várja meg mindenki türelemmel azt a pillanatot, amikor a 
tranzakció ténylegesen lezárul. Az a kezességvállalás, ami a parlament elé került, az a 
kezességvállalás egy keretösszeget határoz meg ehhez a tranzakcióhoz. A ténylegesen 
kifizetett összeget, nevezzük el végelszámolásnak, az fogja meghozni, ami a 
szerződéskötéstől a zárásig, ahol nyilván gazdasági versenyhivatali engedélyek, formaságok 
végigjátszása zajlik, tehát néhány hónapra tehető, ebben a periódusban az E.ON - ugyanúgy, 
mint eddig - működni fog. Nyilvánvalóan akkor, amikor a zárás pillanata elérkezik, akkor 
egyfajta leltárt kell végezni, a készleteket végignézni, azokat a követeléseket, amelyeket az 
E.ON a könyveiben nyilvántart, amit kvázi így mi átveszünk, nyilvánvalóan ez fogja a végső 
értéket meghatározni. 

Erről az értékről akkor fogunk tudni ennél pontosabban és precízebben beszélni. 
A Déli Áramlat kérdése. Az a periódus, amit ön említett, hogy húzódott a folyamat, 

annak az az egyszerű oka volt, hogy annak idején a Magyar Fejlesztési Bank egy 
meglehetősen egyoldalú szerződést írt alá a Gasprommal. Egy olyan részvényesi 
megállapodásról volt ez idő tájt szó, amikor azon kívül, hogy 50-50 százalékban birtokolták 
az üzletrészeket, azon kívül a magyar fél részére semmilyen lehetőség nem volt rögzítve a 
szerződésben, gyakorlatilag csendestársként lépett be. Amikor megszületett az a döntés, hogy 
a Fejlesztési Banktól átkerül az MVM-hez, akkor úgy ítéltük meg - természetesen ehhez az 
orosz fél hozzájárulása is kellett -, hogy lehetőség nyílik arra, hogy a két részvényes közötti 
megállapodást átgondoljuk, átbeszéljük, és bizonyos lehetőséget a magyar fél, a magyar 
partner számára lehetővé tegyünk. 

Ez nem volt egy hosszú folyamat, nyilvánvalóan az MVM szerződő partnerének nem 
állt érdekében, hogy gyorsan teljesítse a kívánságainkat. Végül is sikerült, azt mondom, hogy 
egy jó megállapodás született, amihez nyilván további kiegészítő megállapodások kellenek. 
Ennyi lenne a Déli Áramlatról. 

A Nabucco, MOL, illetve az FGSZ reakciója az ön megkeresésére. A legutolsó 
információm szerint Nabucco-ügyben most zajlanak tárgyalások. Itt két dologról kell 
beszélnünk. Részben arról, hogy a MOL fenn kívánja-e ezt a bizonyos tulajdonrészt tartani 
vagy sem a Nabucco-projekttársaságban, részben pedig azok a hírek, amelyek napvilágot 
láttak arról, hogy az egész Nabucco-ügyben a nyár folyamán fog döntés születni arról, hogy 
akkor milyen irányba haladjanak, milyen forrásból származó gázt juttassanak el Európába. 
Tehát egy meglehetősen bizonytalan helyzet alakult itt ki, azt gondolom, hogy elég nehéz 
lenne ma még következtetést levonni, hogy ennek mi lesz a vége. Úgy gondolom, ez volt az, 
amiért nem adtak választ, egyszerűbbnek tartották azt a megoldást, hogy nem válaszoltak 
önnek. Nem helyes, számon is fogom tőlük kérni, de nyilván ez volt az ok. 

Bebes képviselő úr kérdezett a gyorsításokról a kifizetéseknél, hogy mit tudunk tenni, 
hogyan tudunk lépni és mit tudunk tenni a határon átnyúló programok esetében. Itt mindössze 
csak azt szeretném jelezni: azt gondolom, hogy mára a saját részünkről megtettünk minden 
olyat, ami a kifizetések tényleges felgyorsításához szükséges. 

Ahogy már itt említettem, egyéb kérdésekre reagálva és válaszolva, folyamatosan 
kontroll alatt tartjuk, és kontroll alatt tartom személyesen a közreműködő szervezetekhez 
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bekerült számlák nagyságát, azt az időtartamot, amit ezek a számlák a közreműködőnél 
eltöltenek. Azt gondolom, hogy ennél többet ebben a pillanatban nem tudunk tenni. Úgy 
hiszem - ahogy ezt már szintén említettem -, most a pályázókon is a sor, és nagyon remélem, 
hogy részben fogják tudni teljesíteni a saját vállalásaikat, illetve ha és amennyiben szükséges, 
akkor igénybe veszik azokat a segítségeket, amelyeket folyamatosan mondunk, hogy igénybe 
vehetőek. 

(Bana Tibor felé fordulva:) Végezetül azt gondolom, hogy az ön kérdésére is 
nagyjából ugyanezeket a dolgokat tudom válaszolni, kontroll alatt tartjuk, nézzük, figyeljük, 
és úgy hiszem, hogy jó reményeink vannak arra, hogy amennyiben itt a kollégák ennyire a 
figyelem középpontjába kerülnek, akkor akár szerződéskötés, akár kifizetés szempontjából a 
maximális teljesítményt kihozzák magukból. Bízom benne, hogy ez így lesz. 

A TIOP, TÁMOP-kérdés. Bár őszintén szólva ezt így oldalra írtam fel magamnak, és 
szégyellem, nem tudom megmondani, hogy melyikük tette fel ezt a kérdést, de azt gondolom, 
hogy erre vonatkozóan azt kell mondanom, ez a két program olyan, ahol igen, még gyorsítani 
kell, igen, még döntéseket kell hoznunk. Nagyjából ezen is látszik, hogy az az elképzelés, 
amivel 2014-től szeretnénk menni, hogy a szaktárcához tartozzanak azok a programok, 
amelyek felett szakmai szempontból ők tudnak a legjobban diszponálni, ez pontosan ezt 
mutatja. A mai délután fogok Balog miniszter úrral leülni és a még hátralévő hirdetésekről 
ebben a két programkörben tárgyalni és megállapodni, hogy ezt meg tudjuk tenni. 

Akkor most visszaugranék arra, amit viszont biztosan tudom, hogy ön kérdezett. 
Ahogy már említettem, 2014-től szeretnénk ezt a bizonyos 60 százalékot megtartani. Egy 
dolog biztos, hogy a kkv.-k és innovációs programok támogatása, amit igazán el szeretnénk 
érni és mára nem tudom azt mondani, hogy így és ilyen formán ez jóváhagyásra kerül-e, de 
azt szeretnénk elérni, hogy egy olyan mozgásterünk legyen ezen a bizonyos 60 százalékon 
belül, ahol a legjobban hasznosítható, hasznosulandó programokat lehet kialakítani. Az 
egészen biztos, hogy az innováció kérdése kiemelkedő. Hogy most a 60 százalékon belül vagy 
erre mennyit tudunk fordítani, ezt ma még nem tudom önöknek megmondani. Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen miniszter asszonynak a beszámolóját, illetve a kérdésekre 

adott válaszát. További jó munkát kívánunk miniszter asszonynak, és valószínűleg még ebben 
az évben fogunk találkozni, hiszen nagyon fontos az európai uniós következő hétéves 
keretnek a pénzügyi tervezése. Majd ebben is szeretnénk miniszter asszonnyal konzultálni, 
nyilván itt az év második felében. Köszönöm szépen. A két államtitkár úrnak is köszönöm, 
hogy megjelent. Köszönjük szépen. 

Tisztelt Bizottság! Zárt ülést rendelek el, kérem, hogy csak azok maradjanak, akiknek 
van jogosítványuk. 

 
(A bizottság 10 óra 30 perctől zárt ülésen folytatja és fejezi be munkáját. A zárt ülésen 

elhangzottakat külön jegyzőkönyv tartalmazza.) 
 

(A nyílt ülés végének időpontja: 10 óra 30 perc)  
  

Dr. Hörcsik Richárd 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Pavlánszky Éva  


