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Napirendi javaslat  
 

1. Tájékoztató a nemzetközi fejlesztési együttműködés aktuális kérdéseiről, 
valamint Magyarország fejlesztési és humanitárius segítségnyújtási 
tevékenységéről 
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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  
Bebes István (Fidesz)  
Dr. Braun Márton (Fidesz)  
Ékes József (Fidesz)  
Gyopáros Alpár (Fidesz)  
Lipők Sándor (Fidesz)  
Tessely Zoltán (Fidesz)  
Ughy Attila (Fidesz)  
Dr. Vejkey Imre (KDNP)  
Káli Sándor (MSZP)  
Balczó Zoltán (Jobbik)  
Bana Tibor (Jobbik)  
Murányi Levente (Jobbik)  
Dr. Molnár Csaba (független)  
 

Helyettesítési megbízást adott  
 
Dr. Szanyi Tibor (MSZP) Káli Sándornak (MSZP)  
Nógrádi Zoltán (Fidesz) Bebes Istvánnak (Fidesz)  
Dr. Vejkey Imre (KDNP) megérkezéséig dr. Braun Mártonnak (Fidesz)  
Ivanics Ferenc (Fidesz) dr. Hörcsik Richárdnak (Fidesz)  
 
 

Meghívottak részéről  

Hozzászóló 
Makkay Lilla főosztályvezető (Külügyminisztérium) 
  
Megjelent 
Szájer József (az Európai Parlament magyarországi képviselője) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 32 perc.) 

Elnöki megnyitó, 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. Köszöntöm a képviselőtársaimat, köszöntöm meghívott vendégeinket, a sajtó 
igen tisztelt képviselőit. 

Az aláírt jelenléti ív alapján megállapítom, hogy bizottságunk határozatképes. Eseti 
képviseleti megbízást jelentek be. Bebes István képviselő úr képviseli Nógrádi Zoltánt, Braun 
Márton Vejkey Imrét és Hörcsik Richárd Ivanics Ferencet.  

Képviselőtársaim a törvényi előírásnak megfelelően megkapták a mai napirendi 
pontokról szóló tájékoztatót. Egyetlen napirendi pontot terveztünk: tájékoztató a nemzetközi 
fejlesztési együttműködés aktuális kérdéseiről, valamint Magyarország fejlesztési és 
humanitárius segítségnyújtási tevékenységéről. A napirendi pont előterjesztője Makkay Lilla 
főosztályvezető asszony, a Külügyminisztérium részéről. Tisztelettel köszöntöm 
főosztályvezető asszonyt és munkatársát. (Dr. Molnár Csaba megérkezik az ülésre.) 

Tehát a napirendi ponttal kapcsolatban kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, 
véleménye. (Senki sem jelentkezik.) Nem látok ilyet.  

Szavazásra teszem fel. Ki az, aki támogatja a napirendi pont megtárgyalását? 
(Szavazás.) Ellene? (Senki sem jelentkezik.) Tartózkodás? (Senki sem jelentkezik.) 
Megállapítom a jegyzőkönyv számára, hogy bizottságunk egyhangúlag elfogadta a 
napirendet. 

Tisztelt Bizottság! Hozzákezdünk napirendi pontunk megtárgyalásához. Tájékoztató a 
nemzetközi fejlesztési együttműködés aktuális kérdéseiről, valamint Magyarország fejlesztési 
és humanitárius segítségnyújtási tevékenységéről. A napirendi pont előadója a 
főosztályvezető asszony.  

Tisztelt Bizottság! Még a napirendi pont megtárgyalása előtt tájékoztatom 
képviselőtársaimat, hogy a múlt héten került megrendezésre itt, a Parlament épületében a 
Közép-Európai Kezdeményezés Parlamenti Dimenzió bizottsági ülése, amelyet én 
elnököltem.  

Mint ismert, 2013 közép-európai év a magyar külpolitikában, hiszen hazánk 
egyidejűleg tölti be a Közép-Európai Kezdeményezést, valamint ez év júliustól a visegrádi 
csoport elnöki tisztségét. Az április 24-ei tanácskozáson 15 ország delegációja vett részt. A 
találkozó fő napirendi pontja „a Közép-Európai Kezdeményezés-tagországok fenntartható 
fejlődésének biztosítása, avagy a sokszínűségből táplálkozó kreativitás mint térségünk 
gazdasági növekedésének egyik záloga” volt. Az előadásokat követően hasznos és érdekes 
eszmecserére került sor. Egy záródokumentumot fogadtunk el. A következő Közép-Európai 
Kezdeményezéssel kapcsolatos rendezvényre, a Parlamenti Közgyűlés éves ülésére 
szeptember 24-25-26-án kerül sor a Parlament épületében.  

Tisztelt Bizottság! Tehát mielőtt megtárgyalnánk az első napirendi pontunkat, 
engedjék meg, hogy köszöntsem Szájer József volt bizottsági elnökünket, aki az Európai 
Parlament részéről megfigyelőként vesz részt. Jó munkát kívánok! 

Tájékoztató a nemzetközi fejlesztési együttműködés aktuális kérdéseiről, 
valamint Magyarország fejlesztési és humanitárius segítségnyújtási tevékenységéről 

Tehát a napirendi pontunk, tájékoztató a nemzetközi fejlesztési együttműködés 
aktuális kérdéseiről, valamint Magyarország fejlesztési és humanitárius segítségnyújtási 
tevékenységéről. 

Tisztelt Bizottság! A magyar nemzetközi fejlesztési együttműködési politika kapcsán 
március 4-én született az az országgyűlési határozat, amely egy úgynevezett keretstratégia 
kidolgozására szólította fel a kormányt. Bizottságunkban ebben a ciklusban először kerül e 
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kérdés napirendre. A részletes háttéranyagok a múlt héten kerültek megküldésre. 
Főosztályvezető asszonytól az aktuális kérdésekről kérnék egy rövid tájékoztatót, és utána 
szokás szerint a bizottsági tagoknak lehetősége lesz kérdezni, majd utána visszaadom a szót a 
főosztályvezető asszonynak. 

Megadom a szót a főosztályvezető asszonynak.  

Makkay Lilla tájékoztatója 

MAKKAY LILLA (Külügyminisztérium): Nagyon szépen köszönöm. Tisztelt Elnök 
Úr! Tisztelt Képviselő Urak! Tisztelt Bizottság! Nagyon megtisztelő az önök meghívása. 
Örülünk neki, hogy az Európai ügyek bizottságában is napirendre kerül az a kérdés, amelyet 
eddig jobbára a Külügyi bizottság kereteiben tálalhattunk, illetve, amely leginkább ott került 
eddig napirendre. Ennek természetesen az az oka, hogy lévén a nemzetközi fejlesztési 
együttműködés nem közösségi politika, nem közös politikája az Európai Uniónak, azért az 
Európai Unió külkapcsolatainak az egyik nagyon markáns és óriási volumenű részét képezi.  

Ebből már következik is az a helyzet, hogy egy olyan közös kompetenciájú területről 
van szó, amelyet minden tagállam saját nemzeti hatáskörében is végrehajt, foglakozik ilyen 
tevékenységgel. Ezt egyébként az Európai Unióba való belépésünkkor vállaltuk is, hogy 
csatlakozunk ehhez a tevékenységhez, illetve a közös cselekvésbe becsatornázzuk a saját 
szempontjainkat, saját hozzáadott értékeinket, illetve politikai kötelezettségvállalást tettünk 
bizonyos finanszírozási limitek vagy célok elérésére is. Nem titok, ezt minden évben 
megerősítteti velünk az Európai Unió - nemcsak velünk, hanem az összes tagállammal. 
Vannak bizonyosfajta, a nemzeti összjövedelemhez viszonyított ráfordítási aránnyal 
kapcsolatos célok.  

Itt hozzá kell tennünk, hogy arról az irányról vagy célarányról, amelyet az Európai 
Unió elfogadott magára nézvést mint teljesítendő célt, az ENSZ 1970-ben hozott egy 
határozatot. Az akkoriban a fejlett világban mért általános gazdasági növekedés 7 százalék 
volt, és annak 0,1-ét jelölte meg az ENSZ mint olyan értéket, olyan arányt, amelyet minden 
fejlett országnak morális kötelezettsége volt, van, lett volna a fejlődő világ felzárkóztatására 
fordítani. 

Sajnos paradox helyzet vagy a sors iróniája, hogy napjainkban ugyanaz az öt állam 
teljesíti ezt az arányt, amely már 1976-ban is ezt tette. Pontosabban azóta eggyel gyarapodott 
a számuk. Ezek a meglehetősen fejlett és gazdag észak-európai országok közül kerülnek ki. 
Tehát Svédország, Dánia, aztán Hollandia, Luxemburg, és Norvégia az az egy, amely ’76-ban 
még nem, de azóta már felzárkózott ehhez a klubhoz.  

Nos, ezt a 0,7-et 2003-ban az Európai Unió egy újabb nemzetközi 
fejlesztésfinanszírozási konferencia zárónyilatkozatában foglaltaknak megfelelően politikai 
kötelezettséggé tette tagállamai számára, illetve a 2004-ben majd később belépett tagállamok 
némi könnyítést élveznek ezen a téren. Számunkra, a tizenkettek vagy most már tizenhármak 
számára 2010-ben 0,17 százalékos, 2015-re azonban 0,33 százalékos arányt tűztek ki, tűztünk 
ki mindannyian. Nem árulunk zsákbamacskát, amikor elmondjuk azt, hogy 21 tagállam nem 
tudta teljesíteni eddig ezeket a célszámokat, és egyelőre - nem utolsósorban egyébként a 
nemzetközi pénzügyi válság hatásai miatt is - erre nem sok esély kínálkozik, hogy 2015-re ezt 
a ráfordítási arányt elérjük. 

A 2015 egy nagyon fontos fordulópont. 2015 ugyanis nemcsak ebből a szempontból 
céldátum az Európai Unió számára, hanem az egész globális közösség számára nagyon fontos 
év abból a szempontból, hogy az ENSZ által 2000-ben kitűzött úgynevezett millenniumi 
fejlesztési célok teljesülését 2015-re vállalta vagy 2015-re kellene teljesülniük azoknak a 
millenniumi fejlesztési céloknak, amelyek a világban létező mélyszegénység felére 
csökkentését és az alapvető szociális helyzet különböző vonatkozásainak alapvető javítását 
tűzték ki célul, a fejlődő világban, ezt itt gyorsan hozzátenném. Tehát, amikor 
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mélyszegénységről beszélünk, akkor azokról a népcsoportokról, azokról az emberekről 
beszélünk, elsősorban természetesen a fejlődő világban vannak ők nagyon nagy számban, 
akik naponta 1,25 USA-dollárnál kevesebb összegből kényszerülnek megélni. Tehát a 
nemzetközi fejlesztési együttműködés tolvajnyelvén a mélyszegénység ezt jelenti. Azt 
hiszem, hogy ez talán nem keverhető össze a magyarországi viszonyokkal, legalábbis nagyon 
remélem, hogy azért a kilencezer forintos havi átlagos keret nem általános Magyarországon, 
biztos vagyok ebben. De a világon nagyon sok helyen viszont igen, és noha ezen a téren 
nagyon komoly előrelépést sikerült elérni az elmúlt 12-13 évben, azért még rengeteg teendő 
marad a millenniumi fejlesztési célok terén. 

Az Európai Unió, és benne persze Magyarország mint közösség, mint az országok 
közössége és mint a közös intézmények, a nemzetközi donorközösség legnagyobb volumenű 
támogatást nyújtó egységét alkotja. Az OECD statisztikai adatgyűjtése alapján - és majd itt 
tennék egy rövid kitérőt, hogy ezt miért szükséges ma már egyre inkább hangsúlyozni - 
évente körülbelül 125-130 milliárd amerikai dollár összegben fordítanak a fejlett államok 
eszközöket a fejlődő világ fejlesztésére, felzárkóztatására. 

Ezek azok az adatok, amelyeket a nyugati vagy legfejlettebb ipari országokat tömörítő 
OECD és azon belül a fejlesztési ügyekkel foglalkozó DAC, Fejlesztési Bizottság, évente 
begyűjt statisztikai adatokat, de csak a fejlett országokból - ismétlem -, tehát az OECD 
tagállamaitól. Ebben az összegben tehát nincsenek benne azok az egyre komolyabb tételek, 
amelyeket a feltörekvő gazdaságú országok, Kína, India, Brazília, Dél-Afrika kiemelten, de az 
Öböl-menti arab országok is akár, ilyen fejlesztési célokra fordítanak. Éppen ezért egy elég 
jelentős átalakulásnak vagyunk tanúi az OECD-n belül, de az egész donorközösségen belül is. 
A klasszikus donorklub legnagyobb volumenű támogatást nyújtó csoportja az Európai Unió és 
annak tagállamai.  

Azt hiszem, nem árulok el titkot, ha elmondom azt is, hogy Magyarország nem 
tartozik a legnagyobb donorok közé, de ez történelmi előzmények, hagyományaink, illetve 
teherbíró-képességünk ismeretében talán nem is csodálható. Értelemszerűen, mint ahogy az 
egész fejlesztési együttműködési politikája az Európai Uniónak a gyarmati felszabadító 
mozgalmak eredményeként függetlenné vált országok, és a volt legnagyobb gyarmattartók 
kapcsolatrendszeréből nőtt ki, így aztán egyértelmű, hogy az Unión belül is a legjelentősebb 
donorok Nagy-Britannia, Franciaország, Hollandia - az északi országok felzárkóztak, más 
megfontolásból -, és Németország a nagysága révén szintén a legnagyobb donorok közé 
tartozik. 

Azt hiszem, elég, ha Magyarországot a térségbeli országokkal vetjük össze. Itt mi, 
akár a Visegrádi 4-eket, akár a tizenketteket nézzük, a középmezőnybe tartozunk. Abban 
megegyezünk sok más uniós társunkkal, hogy sajnos nem tudtuk eddig teljesíteni ezeket a 
célszámokat. Jelenleg a nemzeti összjövedelmünk 0,1 százalékát fordítjuk NEFE-célokra. 
Tavaly egy pici csökkenés következett be ezen a téren, mert tavaly előtt még 0,11 volt ez a 
százalékos arány. De azt hozzá kell tennem, hogy ez egy nagyon bonyolult statisztikai 
mérőmódszerek eredményeként kialakuló összeg, aminek ezer feltétele van. Az OECD DAC 
állítja össze ezt a statisztikai kritériumrendszert, és pusztán azért, hogy ha az Európai Unió 
maga, tehát a Bizottság maga nem tudja kellőképpen felhasználni a közös kasszába befolyt és 
fejlesztésre fordított pénzeket, akkor az már önmagában csökkentő hatással van a tagállami 
részarányszámokra.  

Ez történt tavaly is, hogy a mi csökkenésünk meg több társunk csökkenő arányszáma 
mögött ez is van, hogy az Európai Unió, tehát a Bizottság, amikor a közös befizetett 
összegekből, miközben ezeket felhasználta fejlesztési célokra, különböző földrajzi irányokba 
és különböző szakpolitikák alátámasztására, akkor nem tudta minden beprogramozott pénzét 
fel is használni, ezáltal aztán csökkentek az egyes tagállamok arányszámai is. Ez egy nagyon 
szofisztikált és nagyon bonyolult statisztikai rendszer, úgyhogy, amikor látunk ilyet, hogy na 
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már megint csökkent, akkor azért abban nemcsak a saját kisebb ráfordításunk van benne, 
hanem ilyen okokat is keresnünk kell. 

Amit Magyarország befizet, vagy ami ODÁ-nak - ez megint a tolvajnyelv része, a 
hivatalos fejlesztési támogatás, Official Development Assistance, ODÁ-nak rövidítjük, tehát 
ez az az összeg, amit az államok fordítanak ilyen célra; ez Magyarország esetében körülbelül 
olyan 23-24-25 milliárd forint egy évben. Itt gyorsan elmondanám, hogy ez nem azt jelenti, 
hogy ennyi pénzt mi magunk felosztunk, projektek formájában odaadunk, hanem itt megint 
jön a statisztika. A különböző nemzetközi szervezetekben viselt tagságunkból fakadó kötelező 
és önkéntes felajánlások összegéből adódik ez a szám. 

Tehát önmagában az, hogy tagjai vagyunk az Európai Uniónak, és oda befizetjük a 
tagdíjunkat, az éves rendes hozzájárulásunkat, annak iksz százaléka ODÁ-nak minősül, és ez 
megjelenik a mi statisztikai adtunkban is. Ez egyébként körülbelül 13 milliárd forint. 
Ugyanígy érvényesül az ENSZ-tagdíj meghatározott része, bizonyos szervezetekbe befizetett 
tagdíj száz százalékban ODÁ-nak minősül, bizonyos szervezetekbe befizetett kisebb 
mértékben. Tehát ebből áll össze az adat, illetve abból, amit valóságosan is felhasználunk. Itt 
mi sajnos nem örülhetünk maradéktalanul, mert azért az nyilvánvalóvá vált bizonyára az önök 
számára is - azt hiszem, hogy átküldtük a 2011. évről készült beszámolónkat, amely 
egyébként hozzáférhető a „kormány.hu” honlapon is, és készül a 2012-es is, úgyhogy az is 
megjelenik majd ott. Nos, abból világossá válik a külső szemlélő számára, hogy nagyon 
korlátozott forrásokkal rendelkezünk, amelyek egy része megint csak statisztikai játék 
eredményeként jelenik meg a táblázatokban, mert mint ahogy minden más ország is ezt teszi, 
hiszen produkálni kell egy bizonyos arányszámot, ezért mindent mindenki igyekszik 
összegyűjteni, ami valamilyen módon ODÁ-nak minősülhet. 

Ebben természetesen benne vannak a társminisztériumok által a fejlődő országokkal 
fenntartott kapcsolatokra fordított összegek, amelyeknek a célja nem feltétlenül a NEFE-
tevékenység, hanem saját illetékességi területükön, illetékességi körükben minisztériumok 
folytatnak együttműködéseket, de azok megjelenhetnek úgy is egy statisztikában, mint 
fejlesztési tevékenység. Ennek a legnagyobb eleme egyébként az ösztöndíjas program.  

Ami aztán kifejezetten tevékenység céllal jeleníthető meg, az sajnos egy nagyon picike 
szelete ennek a nagy egésznek, amiről beszéltem. Ezért a kis területért egyébként a 
Külügyminisztérium viseli a fő felelősséget, úgyhogy ott zajlik ennek az előirányzatnak, 
amely egyébként szintén a Külügyminisztérium költségvetésében kerül elkülönítésre, annak a 
tervezése, felhasználása és a felhasználás utánkövetése. Erre az idei évi költségvetésünkben 
150 millió forint szerepel. Ez egy nagyon szerény összegnek mondható tétel. De persze azért 
igyekszünk ezt is hatékonyan felhasználni, mert ez az egyik legnagyobb kihívás és feladat is 
egyébként, amit az Európai Unió is a maga számára célként kezel, hogy azokat az összegeket, 
amelyeket a tagállamok ilyen célra fordítanak, minél hatékonyabban és eredményesebben 
költse el, és minél láthatóbbá váljanak az eredmények.  

Erre mi is törekszünk egyébként, és abban a szférában, ahol otthonosan mozgunk ezen 
a téren - mert azért nyilván nem hasonlíthatjuk a saját tapasztalatainkat is és a NEFE-
ismereteinket, mondjuk, a holland barátainkéhoz, ezért azokon a terepeken, ahol a 
hagyományos donorok nagy magabiztossággal és nagy volumenű támogatásokkal mozognak, 
ott mi azért óvatosabbak vagyunk. Gondolok itt Afrikára, például, de azért vannak Ázsiában 
is partnerországaink. Afganisztán volt a közelmúlt egyik legnagyobb eleme ennek, ez most 
már azért változik. Vietnám, Kambodzsa, Afrikában is csinálunk apróbb projekteket, főképp 
egészségügyi témakörben, vízgazdálkodási témakörben, és a leginkább bejáratott területe a mi 
NEFÉ-nknek a környező régió, a nyugat-balkáni országok, Kelet-Európa néhány országa, 
Moldovai Köztársaság vagy Ukrajna, ahol a gazdasági, társadalmi és politikai átmenet, a 
demokratizálódási folyamat során, valamint az EU-csatlakozás során szerzett tapasztalataink 
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iránt mutatkozik a legnagyobb igény. Ezek átadása jelenti a tevékenységünk meghatározó 
elemét. (Ughy Attila megérkezik az ülésre.) 

A magunk részéről úgy gondoljuk, hogy a megfelelő nagyságú NEFE-tevékenység 
összességében nagyon jót tesz, nagyon hasznos egy ország általános megítélése és 
presztízsének növelése szempontjából is, mind a fejlett országok, mind a fejlődő országok 
körében. Úgyhogy a magunk részéről azt hangsúlyozzuk, valahányszor ezt tehetjük, és 
természetesen tesszük is. Ezért is örülök ennek a lehetőségnek, hogy a politikai 
döntéshozókkal is megoszthatom ezeket a gondolatokat, mert ez egy nagyon fontos területe 
annak, hogy Magyarország mint globális ügyek iránt elkötelezett ország, mint szolidáris 
ország, mint egy értékközösség tagja, megjelenítse magát és amellett, hogy segít másokon, 
nem utolsósorban saját biztonsági, gazdasági érdekeit is szem előtt tartsa. 

Azt hiszem, hogy megállnék itt, és örömmel fogunk megpróbálni válaszolni az önök 
kérdéseire, észrevételeire.  

Köszönöm szépen.  

Kérdések, vélemények 

ELNÖK: Köszönöm szépen főosztályvezető asszony részletes jelentését és az írásbeli 
anyagot, amit korábban megkaptunk. 

Megnyitom a vita lehetőségét. Akinek kérdése van, most felteheti, illetve a véleményét 
elmondhatja. Amíg képviselőtársaim gondolkodnak, egy rövid kommentárt vagy kérdést 
engedjen meg a főosztályvezető asszony.  

Magyar részről az európai uniós elnökségünk ideje, előkészítése óta kiemelt hangsúlyt 
fektetünk az úgynevezett fenntartható vízgazdálkodás uniós fejlesztéspolitikában való 
horizontális megközelítésére, ahogy az anyagban is szerepel. Ezt célzatosan a 2013 
októberében tartandó budapesti Víz Világfórum előkészítése, és a 2015 utáni úgynevezett 
globális fejlesztési és fenntartható fejlődési célrendszer kidolgozása során is szeretnénk 
megjeleníteni. 

Kérdezem, hogy van-e valami koordináció a NEFE, Külügyminisztérium, illetve a 
2013 októberében tartandó világfórum előkészítése szervezői között, tudniillik 2013 októbere 
után, ha a segélyprogramban részt veszünk, akkor efelé próbáljunk meg fókuszálni, hogy 
ezzel dupla hasznot is hajtunk Magyarországnak.  

Firtl alelnök úr! 
 
FIRTL MÁTYÁS (KDNP), a bizottság alelnöke: Elnök Úr! Tisztelt Főosztályvezető 

Asszony! Amit ön mondott, annak a végén szeretném kezdeni. Tehát, ahogy mondta, hogy az 
ország megítélése szempontjából milyen fontos az, hogy ebben a tevékenységben részt 
veszünk. 

Számomra az is öröm, hogy az Európai ügyek bizottsága előtt önök beszámolnak, 
hiszen az előző ciklusban valóban volt egy ilyen beszámoló, és az ott elhangzott kérdések 
kapcsán és annak eredményeként bekerültem én egy olyan csapatra, a DemNet által szervezett 
módon, Gruber Attilával közösen, akik Kenyában valóban vizsgáltuk, néztük azt, hogy ezek a 
NEFE-források hogyan hasznosulnak. 

Azt kell elmondanom, ahogy ön is fogalmazott, akkor egy dollár volt ott egy 
mélyszegénységben élő emberre a ráfordítható összeg. Ebből oda akarok kilyukadni, aztán 
elmondom, hogy mi mindent láttunk, hogy itt a minimális összeg is - mert a bonyolult 
összefüggésekbe nem bonyolódok bele, hogy hogyan is áll össze ez a kevés pénz, amit 
egyáltalán, mondjuk, Kenyában elköltöttünk, mert szinte minimális összeg volt, mint aztán 
kiderült. De hogy az a kevés összeg mily módon tudja befolyásolni egy ország megítélését, az 
nagyon-nagyon fontos. 
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Aztán a kevés összeg mellé párosuló vállalkozási lehetőségek. Ezekbe az elmaradott 
térségekbe, fejlődő térségekbe bizony olyan technológiákat lehet elvinni, egyrészt, amit az 
ottani életminőséghez megfelelő módon lehet alkalmazni. Mondok egy példát. Amikor kint 
voltunk, éppenséggel egy olyan magyar vállalkozó volt, aki a régi típusú mosógépeket 
próbálta, és tudott piacot szerezni önmagának. Nagyon messze van, de oda el kell vinni, mert 
minden más technológiai, technikai megoldás jelen pillanatban ott nem tud üzemelni, hiszen 
alig van áram is bizonyos helyeken. Ez történetesen Kiberában - aki Nairobiban járt, én 
egyszer voltam, szomorú sors, amikor egymillió ember él egy nyomortelepen, ahol nagyon 
minimális víz van, nagyon kevés áramlehetőség bizonyos időszakokban, semmilyen más 
lehetőség nincs egyébként nagyon borzasztó körülmények között élő embereknek. Tehát itt 
jön a szolidaritás része is. Tehát azok a parlamenti képviselők, vagy akiknek lehetőségük van, 
hogy valami módon segítsék az elesett és mélyszegénységben élő embereket - történetesen 
most Afrikáról beszélek -, akkor a magunk részéről mindent meg kell tenni. De a vállalkozók 
lehetősége itt, akik nem magas hozzáadott értékű termékeket képesek gyártani, mert annak ott 
bizony minden lehetősége megvan, hogy piacot lehetne találni. 

Szemben egy másikkal, hiszen főosztályvezető asszony említette a Visegrádi 4-eket. 
Egyébként pont egy ilyen Visegrádi 4-es szemléletben voltunk kint. A lengyeleknél a 
számítástechnika területén a Cisco nagyon nagy birodalmat tudott kialakítani. Ők ezen a 
területen lépnek elő. És a skandinávokat említette, hogy ők öten vagy hatan vannak, akik 
tudják teljesíteni a vállalt kötelezettségeiket. Szeretném elmondani, hogy persze a németek is 
nagyon sokat raknak bele, de őket is az vezérli, ami a jótékonykodás mellett vezérli őket, 
hogy saját maguknak know-how-okat árulnak, piacokat, hiszen azok a termékek jelennek meg 
a későbbiek során is.  

Amit az elnök úr mondott a vízfejlesztés terén. Igen, nekünk vannak tapasztalataink. 
Ezekben az országokban nagyon sokat lehetne tenni azzal, hogy megfelelőbb minőségű 
vízellátást tudunk biztosítani. Történetesen egy ilyen projektet is megnéztünk, amikor egy 
szegényház vízellátását oldottuk meg megint szinte minimális pénzből magyar részről. 

Úgyhogy azt tudom mondani, hogy tudom, hogy a fejlesztési források végessége, tehát 
a magyar költségvetési helyzetnél nem emelhető, de olyan irányba is ennek a NEFE-világnak 
a hangsúlyozását tovább kellene fokozni, hogy azoknak a vállalkozóknak, akik tehetnek 
ennek az érdekében, meg kellene jelenniük ezeken a piacokon, igénybe véve természetesen az 
ottani nagykövetségeiket - nem sok van, ugye Nairobi ellátja Etiópiát, ezt azt, de hát mégis 
ezeket a lehetőségeket igénybe kéne venni, és akkor máris Magyarország imázsa tovább 
emelkedhet.  

Meg kell mondjam, hogy ahogy a főosztályvezető asszony is mondta, azért a 
lengyelek, a csehek se sokkal többet költenek, csak érdekes módon valahogy jobban kijönnek 
ezekből a dolgokból, mint mi. De azt kell mondjam, hogy aki ott járt, Attilával 
megtapasztaltuk, mindenegyes dollár ott életet ment, segítséget nyújt az ott élő, illetve ott 
megélni próbáló embereknek. Ha valaki nyomort látott, akkor ott van. Tehát itt, 
Magyarországon mélyszegénységről beszélni, aki nem látta Kiberát, az nem is tud 
különbséget tenni, hogy mi az, hogy mélyszegénység, mint ahogy elhangzott, hogy itt miből 
kell megélni, és ott miből kell megélni. Jó, ha ezt tudatosítjuk. 

Egyébként a politikát, amit most viszünk is, többször hangsúlyozni kellett. Tehát 
könnyen vagdalkozunk itt jobbra-balra, hogy ennyien élnek mélyszegénységben, meg ennyi 
millióan, azok nem tudják azt, hogy mi az, hogy mélyszegénység, mélyszegénység és 
nyomor. 

Ennyit szerettem volna hozzátenni.  
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Válaszok 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e még kérdés? (Senki sem jelentkezik.) Nem látok 
jelentkezőt. Lezárom a kérdéseket. Visszaadom a szót a főosztályvezető asszonynak.  

 
MAKKAY LILLA f őosztályvezető (Külügyminisztérium): Köszönöm szépen. 

Nagyon releváns kérdéseket kaptam. Elnök úr kérdésére azt válaszolnám, hogy hogyne, 
nagyon fontosnak tartjuk. Tehát van egy szoros együttműködés egyébként a Budapesti víz-
csúcstalálkozó fő koordinációs egységével, az ugye a Külügyminisztériumban egyébként az 
uniós ágazati politikákért felelős helyettes államtitkárságon kapott helyett. De ide mi 
folyamatosan becsatornázzuk a nemzetközi fejlesztési szempontokat.  

Az azért kiderült, hogy ezekre szükség van, mert egyébként a víz szakma hajlandó ezt 
egy technikai kérdésként kezelni, hogy legyen mindenhol csatorna. Ez jogos egyébként, hogy 
legyen mindenhol csatorna meg vízvezeték, de ezt azért bele kell helyezni valóban egy olyan 
globális kontextusba, ahol azért a környezetvédelem szempontjait, az urbanizációs 
kihívásokat és sok minden egyebet is figyelembe kell venni, vagy például azokat az afrikai 
helyzeteket, amelyekre utalt alelnök úr is.  

Nagyon sok Szaharától délre eső afrikai országban egyáltalán az, hogy tiszta folyó víz 
legyen a települések környékén - főleg vidéki településekről beszélünk -, illetve a szennyvizet 
összegyűjtsék vagy még az azt megelőző állapotot - naturalisztikus leszek, tehát az emberi 
ürüléket összegyűjtsék -, az egy óriási kihívás, mert kifejezetten a nyomornegyedekben ezt 
látjuk, ennek a hiányát és az annak következtében kialakuló elképesztő állapotokat látjuk. 
Úgyhogy a fenntartható vízgazdálkodás az elkövetkezendő évtizedek egyik legnagyobb 
kihívását jelenti. Az egy nagyszerű dolog, hogy Magyarország ezen a területen tudja 
exponálni magát, a saját tapasztalataival. A Kárpát-medence nagyon speciális földrajzi egység 
ebből a szempontból, úgyhogy mi elég sokat tudunk a vízről, mert vagy sok van belőle, vagy 
kevés. De nálunk a felszíni vizek 96 százaléka ráadásul határokon túlról ér el bennünket, 
úgyhogy legyen ez akár vízügyi együttműködés vagy árvízi készültség, vagy vízszabályozás, 
vagy folyószabályozás, mi hozzáadott értéket tudunk megjeleníteni. 

Egyébként tesszük is. Hosszú listája van azoknak a projektjeinknek - ezek nem túl 
nagy projektek persze, olyanok, amelyek beleférnek a kereteinkbe, de hosszú listája van 
azoknak, amelyek célja vízgazdálkodási tapasztalatok átadása, vagy éppen Afrikában ilyen 
szanitációs központok létrehozása, ahol vizes hozzáférést biztosítunk rászoruló embereknek. 

A mosógépről annyit mondanék, hogy igen, azt én is láttam Taitán, egy másik helyen. 
Ott ugyan mondták, hogy jó, csak melegíteni kell hozzá a vizet, és Afrikában nemcsak a 
vízzel van baj, hanem az elektromos energiához való hozzáféréssel is nagyon sok helyen. 
Úgyhogy ezek komplex dolgok. De valóban vállalatok és a magyar termékek NEFE révén 
való megjelenítése vagy piacra jutása egy nagy feladat, és meg kell mondjam, nagyon nagy 
kihívás, mert finanszírozás kell. A fejlődő világ nagyon sok részén - most nem a 
legintenzívebben növekvő Kínára gondolok, az is a fejlődő világ része egyébként, tehát nem 
kifejezetten rájuk gondolunk - ilyen vásárlóerő-probléma van. Tehát ahhoz, hogy odavigyünk 
valamit, megszerettessük, azt először meg kell finanszírozni valakinek, és ez nem mindig 
sikerül. Illetve vannak erre természetesen konstrukciók, a kötött segély hitel vagy más egyéb, 
de mindenképpen először a forrást kell mobilizálni, és ehhez azért nagyon tőkeerős vállalatok 
kellenek - ezért vannak előnyben egyébként a német, francia, brit, holland, svéd, finn, egyéb 
barátaink, mert nekik megvan a kezdő pénzük is -, és aztán persze valóban a NEFE- és 
politikai támogatással nagyon sok mindent el lehet érni, illetve elő lehet készíteni dolgokat.  

Utalnék arra, hogy Svédország volt az egyik legnagyobb támogatója még az apartheid-
rendszer idején az Afrikai Nemzeti Kongresszusnak, tehát az apartheid-rendszert elítélő 
tömörülésnek, majd amikor ők jutottak hatalomra, és az ország harcirepülőgép-vásárlásba 
kezdett, akkor hogy, hogy nem, a Gripen jutott nekik is eszükbe.  
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Tehát lehetnek ilyen összefüggések is, ezen dolgoznunk kell. Meg azon is 
természetesen, hogy a vállalataink nagyobb sikerekkel tudjanak a közös uniós forrásokból 
megvalósított projektekre pályázni. Ezekhez meg tapasztalatok, meg helyismeret kell, meg 
helyi jelenlét. Tehát ez mind-mind egy nagy komplex kép része.  

Alelnök úr említette a V4-eket. Mostanra ez a mezőny már azért széthúzódni látszik. 
Tehát azt vesszük észre, hogy cseh barátaink nagyon markánsan, és tulajdonképpen lengyel 
barátaink is felismerték a NEFÉ-ben lévő lehetőségeket és potenciált, és már sokkal-sokkal 
több konkrétan felhasználható pénzük van. Így ezért nehéz is egy picit közös projekteket 
megvalósítani, mert egy egymillió vagy ötszázezer eurós valamihez háromezer eurós 
hozzájárulással nehéz úgy csatlakozni, hogy az megfelelő vizibilitást is adjon nekünk. De 
természetesen a cél az, hogy minél jobban összehangoljuk ezeket a tevékenységeket, és 
vannak is ilyen próbálkozásaink. Úgy látjuk, hogy a forrásainkat az ország teherbíró-
képességének remélt és bíztató javulásával párhuzamosan, azt hiszem, szintén növelni lesz 
majd szükséges.  

Köszönöm szépen.  

Az ülés bezárása 

ELNÖK: Köszönjük szépen a főosztályvezető asszony beszámolóját.  
Tájékoztatom képviselőtársaimat, hogy a bizottság soron következő ülésére várhatóan 

2013. május 6-án, 11 óra 30 perckor kerül sor. A napirendi pontok még egyeztetés alatt 
állnak.  

Köszönöm a megjelenést. Az ülést bezárom. 
 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 10 perc)  

 
  

Dr. Hörcsik Richárd 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Horváth Éva Szilvia 


