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Napirendi javaslat  
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2. Az ír népnek a Lisszaboni Szerződéssel kapcsolatos aggályairól szóló jegyzőkönyv 

kihirdetésével összefüggésben címmel benyújtott politikai nyilatkozattervezet 
(P/11397. szám); (Módosító javaslat megvitatása); (Első helyen kijelölt 
bizottságként) 

 

3. Magyarország európai uniós tagságával összefüggő kérdésekről és az európai 
integráció helyzetéről (2012) címmel benyújtott jelentés (J/11294. szám); 
(Általános vita); (Első helyen kijelölt bizottságként)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 06 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 bizottságának ülését 
megnyitom. Köszöntöm a képviselőtársaimat, a munkatársainkat, a sajtó igen tisztelt 
képviselőit és köszöntöm a napirendi pont előadóját, dr. Cséfalvay Zoltán államtitkár urat, a 
Nemzetgazdasági Minisztérium részéről.  

Az aláírt jelenléti ív alapján megállapítom, hogy a bizottságunk határozatképes. 
Tisztelt Képviselőtársaim! Írásban megkapták a tervezett napirendi pontokat. Három 

napirendi pontot terveztünk. Az első: tájékoztató a 2014-2020-as fejlesztési időszak tervezési 
folyamatának aktuális helyzetéről. Második: az ír népnek a Lisszaboni Szerződéssel 
kapcsolatos aggályairól szóló jegyzőkönyv kihirdetésével összefüggésben a 
nyilatkozattervezet módosító javaslatainak megvitatása és végül a harmadik Magyarország 
európai uniós tagságával összefüggő kérdésekről és az európai integráció helyzetéről szóló 
jelentés általános vitára való bocsátása. Tisztelt képviselőtársaim, kérdezem, van-e valakinek 
kérdése, véleménye ezzel kapcsolatban. (Senki sem jelentkezik.) Nincs. 

Szavazásra teszem fel. Ki az, aki támogatja a napirendi pontok megtárgyalását? 
(Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag elfogadta a napirendet. 

Tájékoztató a 2014-2020-as fejlesztési időszak tervezési folyamatának aktuális 
helyzetéről 

Tisztelt Bizottság! Tehát az első napirendi pontunk tájékoztató a 2014-2020-as 
fejlesztési időszak tervezési folyamatának aktuális helyzetéről. Ismételten köszöntöm 
Cséfalvay Zoltán államtitkár urat.  

Tisztelt Bizottság! Annak ellenére, hogy végleges megállapodás még nem született a 
2014-2020-as uniós keretköltségvetésről, a hazai tervezés folyamata már jó ideje elkezdődött 
és ebben az évben várhatóan véglegesítésre kerül a partnerségi megállapodás és az operatív 
programok struktúrája. Az új időszak új feltételrendszert, nagyobb európai bizottsági 
hatásköröket hozhat, ezért is fontos, hogy a hazai fejlesztési célok illeszkedjenek az Európa 
2020. Stratégia prioritásaiba és a korábbiaknál nagyobb figyelmet kapjon a 
gazdaságfejlesztés. 

Tisztelt Bizottság! E napirendi pont megtárgyalása még többször vissza fog jönni a 
bizottsági ülésünkre, hiszen év végéig, ahogy említettem, kell meghozni a végleges döntést, és 
természetesen addig még többször fogunk találkozni az államtitkár úrral. Ez a mai napi 
találkozó egyfajta felvezetése lesz a témának. Megkérem az államtitkár urat, hogy röviden 
tartsa meg az expozéját és utána a képviselőtársaimnak lehetősége adódik a kérdésekre.  

 
Dr. Cséfalvay Zoltán szóbeli kiegészítése 
DR. CSÉFALVAY ZOLTÁN, a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára: 

Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Köszönöm a meghívást. Én is úgy 
gondolom, hogy még nagyon sokszor találkozunk itt ezekben a témákban, hiszen nagyon 
fontos témáról van szó, a 2014. és ’20. között Magyarországra érkező uniós forrásoknak az 
értelmes, hatékony felhasználásáról. Ez a legfontosabb célja ennek a tervezési időszaknak.  

Részben már volt szó arról, hogy a keretköltségvetés is még alakul, tehát kérem 
figyelembe venni, hogy egy olyan időszakban zajlik a tervezés és a programozás, amikor az 
Unió oldaláról még bizonyos szabályozási elemek hiányoznak. Ennek ellenére úgy gondolom, 
rendkívül fontos, hogy minél jobban és ütemesen tudjunk előrehaladni a tervezésben.  
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Van egy nagyon mély filozófiai és stratégiai váltás a 2007. és 2013. közötti tervezési 
időszak, valamint a 2014. és ’20-as időszak között. A jelenleg zajló tervezési ciklusnak az a 
logikája, legalábbis a Bizottság és az Unió oldaláról, hogy a kevésbé fejlett térségeket és a 
kevésbé fejlett országokat támogatja. Ezzel szemben a 2014-20 közötti időszak logikája 
eltérő, abból indul ki, hogy Európának vannak közös céljai, Európának vannak kihívásai, 
ezekre próbál válaszolni és minden ország a maga eszközeivel megpróbál ehhez hozzájárulni. 
Ehhez jut aztán különböző forrásokkal, támogatásokkal erőforrás az adott tagállamokba. Ez 
tehát egy más logika, nem az, ami eddig volt, a kevésbé fejlett térségek támogatása, sokkal 
inkább az a logika, hogy valamennyi ország járuljon hozzá Európa versenyképességének 
erősítéséhez. Nyilvánvalóan minden országban és az országon belül a különböző térségekben 
ez mást és mást jelent. (Káli Sándor megérkezik.)  

Így azután az egyik alapvető stratégiai pont az Európa 2020 Stratégia. Készítettünk 
egy rövid összefoglaló anyagot, amely jelzi, hogy hol tart ma a tervezés. Ennél jóval bővebb 
anyagaink is vannak, 100 meg 300 oldalban is, folyamatosan azzal küzdünk, hogy minél 
rövidebb és emészthetőbb anyagokkal lépjünk a bizottság elé. De a lényeg az, hogy az Európa 
2020 célkitűzésekhez igazodnak a nemzetállami stratégiák és a nemzetállami 
forrásfelhasználások is 2014 és ’20 között. Ez gyakorlatilag az Európa 2020 célkitűzés hazai 
lefordítása és hazai vállalása, mind az, ami a nemzeti reformprogramban benne található, 
például a foglalkoztatási szint elérése 75 százalék, vagy az, hogy a kutatás-fejlesztési 
ráfordítások érjék el az évtized végére az 1,8 százalékot, a szegénység csökkentése, vagy a 
korai iskolaelhagyók arányának csökkentése. Tehát mindazok az arányok és számok, amelyek 
a 2020-as vállalásban is benne vannak. 

Tovább bonyolítja a helyzetet, hogy az Európai Bizottság meghatározott 11 tematikus 
célkitűzést, mondván, hogy ezek azok a célkitűzések, amelyeket támogat. Ha valaki 
figyelmesen nézi a 11 tematikus célkitűzést, látható, hogy ebben szinte valamennyi, egy adott 
tagállamban fontos terület megtalálható a K+F fejlesztéstől kezdve az alacsony széndioxid-
kibocsátású gazdaságig, vagy a környezetvédelem szerepe, a foglalkoztatás növelése. A 
helyzetet bonyolítja a tervezésnél, hogy az Európai Bizottság ugyan ezt a 11 tematikus 
célkitűzést támogatja, de a másik oldalról előírja az úgynevezett tematikus koncentráció elvét, 
vagyis meghatározza különböző tól-ig keretek között, hogy a különböző tematikus célokból 
melyekre, milyen arányban várja, hogy a tagállamok forrásokat fordítsanak. Ezen belül még 
van tehát egyfajta tematikus koncentráció. És hogy tovább erősítse még a korlátokat, részben 
korlát az, hogy jelen pillanatban még vannak eljárásrendi kérdések. Korlát vagy közös 
törekvés az Európa 2020 Stratégia elérése, bizonyos értelemben keretfeltétel, hogy bizonyos 
alapokból meghatározott fejlesztésekre lehet fordítani, másokra nem, tehát ez is meghatározza 
ezt a keretrendszert, valamint a 11 tematikus cél és annak bizonyos tematikus koncentrációja. 
Ezen kívül elvárás az különböző területeken, hogy hosszú távú stratégiákra épüljön, ez egy ex 
ante kondicionalitás. Azt is jelenti ebben az esetben, hogy amennyiben nem készülnek el azok 
a stratégiai tervek, akkor a Bizottság felfüggesztheti egyébként a források folyósítását, de van 
itt azért egy rövid átmeneti időszak. Nyilvánvalóan az a célszerű, ha ezek a stratégiák minél 
előbb elkészülnek és szerintem teljesen logikus, értelmes elvárás, hogy ha például 
közlekedésre, vagy kutatás-fejlesztésre hét éven keresztül európai uniós forrásokat fordít 
Magyarország, akkor legyen meg az a hétéves stratégia, vagy akár azon túlmutató is, amire 
ezeket a forrásokat költjük. 

Hogy mennyi maga a forrás? Itt alapvetően a Kohéziós Alap és a Strukturális Alapok 
forrásairól beszélünk, tehát a vidékfejlesztési forrásokon kívüli és még egyéb olyan források, 
amelyek uniós szinten elérhetők, de bizonyos keretek között országoknak dedikált. Például ez 
az európai összeköttetési eszköz, ahol szintén közlekedésre lehet még forrásokat találni. Most 
mindezektől eltekintve, tehát ahogy említettem, vidékfejlesztési és más központi, de részben 
országoknak dedikált forrásoktól eltekintve a Strukturális Alapokból és a Kohéziós Alapból 
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Magyarországra érkező várható forrásnagyság 23,9 milliárd euró, ez az összeg a jelenlegi 
tudásunk szerint, de ahogy elhangzott, a keretköltségvetés véglegesítése még az Európai 
Parlamenttel való egyeztetés után rögzül. Mi ezzel számmal számolunk jelen pillanatban.  

A stratégiai tervezésben mindezek mellett azért alapvetően abból indulunk ki, hogy 
Magyarországnak vannak kihívásai és Magyarország néz szembe komoly gazdasági, 
társadalmi és környezeti problémákkal. Éppen ezért a készülő terv alapvető és legfontosabb 
célja, hogy egy fenntartható, magas hozzáadott értékű termelésre és a foglalkoztatás 
bővítésére épülő gazdasági növekedést érjen el. Az a cél, hogy ez alatt a hét esztendő alatt az 
uniós források járuljanak hozzá érezhetően, számszerűsíthetően a gazdaság növekedéséhez, ha 
úgy tetszik, többletnövekedéshez segítsék az országot. Ez nyilvánvalóan jelenti azt is, hogy a 
gazdaság és a gazdaságfejlesztés a források felhasználása során kitüntetett területet jelent. Ez 
köszön vissza a kormánynak abban a döntésében, miszerint gazdaságfejlesztésre kell 
fordítani, ahogy említettem, a Strukturális Alapokból és a Kohéziós Alapból érkező források 
60 százalékát. Hozzátenném: közvetlenül gazdaságfejlesztésre. Ha valaki figyeli a kiosztott 
táblázatot, az operatív programok lebontásában ez azt jelenti, hogy a 23,9 milliárd euróval 
számolva 39 százaléknyi jut központi gazdaságfejlesztésre, ez a gazdaságfejlesztés és operatív 
program keretében, 16 százaléknyi a terület- és településfejlesztés operatív programra. (Ughy 
Attila megérkezik.) Azért hozzátenném, hogy itt alapvetően területi gazdaságfejlesztésről van 
szó. Valamint 3 és fél százalék a versenyképes Közép-Magyarország operatív programra.  

A részletekbe kicsit belemennék és elemezném ezt a részt. Az emberi erőforrás-
fejlesztési program forrása az összes forrás 11 százaléka, a környezet- és energetikai 
hatékonysági operatív programé – mindezek tervezés alatt állnak, ahogy említettem – 15 
százaléka. Kerekítek, ha megengedik. És a közlekedésfejlesztési operatív programra pedig 
13,69 százaléknyi forrás jut. A kiosztott táblázatban egyébként tizedes pontossággal 
találhatók ezek az adatok, ami nagyon fontos, mert itt a tizedes pontosság milliárdokat jelent, 
sőt a kerekítések tízmilliárdokat is. Tehát a táblázatban lévő számok a fontosak és pontosak 
ebben a tekintetben.  

A tervezés jelen pillanatban ott tart, hogy a Bizottsággal való folyamatos egyeztetés és 
a tárcák közötti koordináció, valamint a megalapozó stratégiai tervek egyeztetése során 
folyamatosan alakul az úgynevezett partnerségi megállapodás, tehát a végeredménye a 
tervezésnek a kormány és a Bizottság közötti partnerségi megállapodás, amely ezeknek az 
uniós forrásoknak a felhasználásáról szól. Jelenleg egy informális egyeztetési szakaszban 
vagyunk, aminek az a logikája, hogy semelyik pont nem rögzül addig, amíg az egész nincs 
elfogadva. Több fordulóban, többször kerül sor egyeztetésre mind Budapesten, mind 
Brüsszelben. Legutóbb két héttel ezelőtt kedden és szerdán jártak itt a Bizottság képviselői, 
még pontosabban a DG Regio, az ottani magyar főosztály képviselői, akikkel tovább 
egyeztettük a különböző vitás pontokat az operatív programok felépítésében és egyébként 
magában a tervezés menetében is. Ez az informális szakasz. Jelenleg az időbeli menetrendet 
nézve azzal számolunk, hogy november az az időszak, amikor beadhatjuk formálisan is a 
partnerségi megállapodást, ezért mondtam, hogy szerintem nagyon sokszor jövünk még a 
bizottsághoz e tekintetben. Az már végleges, hivatalos beadása lesz, de közben is juttatunk el 
hozzájuk partnerségi megállapodás tervezeteket, tehát ezek tervezetek és informális 
tervezetek.  

Ahogy említettem, a partnerségi megállapodás kialakítása jelen pillanatban javarészt a 
Bizottsággal való informális egyeztetés keretében zajlik, úgy gondolom, nagyon fontos, hogy 
tudjuk meg pontosan, hogy ezek a sarokkövek, amit említettem, mit is jelentenek a 
tervezésnél. Mivel itt pénzről van szó, mindenki el tudja képzelni, hogy a tárcák közötti 
egyeztetés milyen könnyű, hogy milyen egyszerű egyeztetésekről van szó. A partnerség 
eddigiekben alapvetően a különböző stratégiák megalapozásával kapcsolatban volt, például a 
kutatás-fejlesztési stratégiával kapcsolatban tavaly ősszel, novemberben és decemberben is 
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több mint 500 résztvevővel és nagyon sok vidéki helyszínen lévő egyeztetés zajlott, aminek 
az eredményei a stratégián keresztül beépülnek magába a partnerségi megállapodásnak a 
tervezetébe. E héten indítjuk azonban a szakmai jellegű konzultációt még mindig szakmai 
szervezetekkel és úgy gondolom, ezt visszük majd tovább. Majd hamarosan elindul egy 
sokkal szélesebb, tágabb, ha úgy tetszik, minden társadalmi-gazdasági szereplőre, civil 
szervezetekre és így tovább kiterjedő partnerség, hogy azok az észrevételek is be tudjanak 
épülni a végleges, a formálisan benyújtandó novemberi változatba. Úgy gondoltuk, hogy 
ameddig a Bizottság oldaláról is helyenként bizonytalanságok vannak, hogy pontosan mit kell 
érteni bizonyos pontok alatt, amíg a tárcák között is különböző bizonytalanságok vannak, 
hogy az egyes szakterületek mely operatív programban, milyen arányban kerüljenek 
támogatásra, addig valószínű, hogy egy nagyon széles partnerség szétrobbantaná a tervezés 
keretét. Most jutottunk el abba az állapotba, amikor már valóban van miről értelemszerűen 
beszélni, amikor minden tudást és ismeretet szeretnénk bekapcsolni. (Bebes István 
megérkezik.) 

Nagyon röviden az operatív programokról, nem szeretnék végigmenni rajta, csak a fő 
vonalait említve. Nyilvánvalóan a gazdaságfejlesztési és innovációs operatív program 
legfontosabb súlypontja a kis- és középvállalkozások, a kutatás-fejlesztés erősítése. 
Idetartoznak az infokommunikációs fejlesztések, maga az infokommunikációs szektor. Az a 
tapasztalatunk annak kapcsán, ami jelenleg zajlott, hogy a különböző operatív programokban 
- jelenleg 18 van - van valamilyen informatikai, infokommunikációs fejlesztés. Ezt célszerű 
összehangolni, de úgy gondoljuk, hogy nem egy önálló operatív programként, hanem a 
gazdaságfejlesztési operatív program prioritási tengelyeként lehet ezt leginkább megoldani. 
Abból indulunk ki, hogy a kis- és középvállalkozások fejlesztése, a kutatás-fejlesztés, 
infokommunikáció, foglalkoztatásbővítés is akkor érhető el igazán, ha van mögötte 
valamennyi iparpolitika, ezt szolgálja a kiemelt ágazatok vagy kiemelt ipari térségek 
támogatása viszonylag szűk forrásokkal. És külön nyilvánvalóan a gazdaságfejlesztési és 
innovációs operatív program része a foglalkoztatás ösztönzése. Ez egy váltás egyébként és 
éles váltás a mostani időszakhoz képest. A mostani időszakban a foglalkoztatáspolitikához 
tartozó vagy az aktív foglalkoztatási eszközök szociális kérdésként kezelődnek vagy azokban 
az operatív programokban vannak, itt most hangsúlyosan a gazdaságfejlesztés része. 
Nyilvánvalóan a gazdaság, a munkahelyteremtés, ezek szorosan összekapcsolódó területek és 
úgy gondolom, hogy a Bizottság is akceptálja most már ezt az elképzelést. Vannak még 
határterületek, hogy a foglalkoztatásban hol kezdődik az, ami már a szociális. Ezért mondtam, 
hogy ezeknek az egyeztetései zajlanak és zajlottak az elmúlt időszakban, és ezért gondolom, 
hogy azután érdemes széles körben partnerségről beszélni.  

Van egy külön tengely, amit érdemes megemlíteni, ez a pénzügyi eszközök, pénzügyi 
közvetítők erősítése. Hozzátenném, hogy bizonyos értelemben szeretnénk elmozdulni az 
eljárásrendek tekintetében. Erről még nincs végleges kormánydöntés, de a tervezés menetében 
efelé mozdulunk el a klasszikus pályázatok felől. Jelenleg minden pályázattal működik, olyan 
eljárásrendekkel, amely a pénzügyi közvetítő eszközöket erősebben érvényesíti. 
Nyilvánvalóan, ahol nemcsak a grant típusú, tehát a vissza nem térítendő, hanem a 
visszatérítendővel is kombinált támogatások vannak. A JEREMIE-n keresztül kombinált 
mikrohitel és így tovább, ezek már ismerős eszközök. És hozzátenném, hogy ezeknek az 
eszközöknek az alkalmazásában a Bizottság visszajelzése szerint is Magyarország az egyik 
legkiemelkedőbb és - hozzátenném - a leginnovatívabb is, de további innovációkat szeretnénk 
bevezetni és erősíteni. Nyilvánvalóan bizonyos támogatási körnél, különösen azáltal, hogy a 
felelősség az államhoz került át, mint például az oktatás esetén, értelmetlenné válik a 
pályáztatás egy része, ezt meg lehet oldani támogatásközvetítőkön keresztül tervezett módon, 
például az iskolafelújítások rendszerét. És ahogy említettem pénzügyi eszközöket, pénzügyi 
közvetítőket is szeretnénk. Ez részben uniós törekvés is, de hozzátenném a tervezési előnyeit 
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is a pénzügyi eszközöknek. A pénzügyi eszközök egyik előnye egyrészt, hogy több forrást tud 
bevonni, tehát itt a visszatérítendő forrás miatt több forrás is bevonható. Az Unió ezt azzal 
próbálja elősegíteni, hogy a támogatás intenzitást itt plusz 10 százalékkal megnöveli, tehát a 
85-höz hozzáadhatunk plusz 10 százalékot. Itt akár 100 százalékig is felmehet. 
Elszámolástechnikailag abból a szempontból is fontos, hogy amikor ezek a források az 
alapokhoz beérkeznek vagy azokba a pénzügyi eszközökbe, már elköltött pénznek 
minősülnek függetlenül attól, hogy az időszakban mikor. Hozzátenném, hogy személy szerint 
is úgy gondolom, ez egy nagyon jó megoldás ahhoz egyébként, hogy azok a források, 
amelyek beérkeznek, tartósan a magyar gazdaságot segíthessék. Példaként említeném a 
German Marshall Fundot, amely jelenleg is létezik. Úgy gondolom, hogy a ’45 utáni német 
újjáépítés már véget ért jó néhány évtizede, azok a források azonban többszörösen 
visszafordítva ma is segítik a német gazdaságot, és szerintem célszerű a beérkező 23,9 
milliárd euróból valamennyi összeget olyan visszaforgó alapokba is behelyezni, amelyek még 
2020-valahánykor is Magyarországon a magyar gazdaságot erősíthetik.  

Csak annyiban röviden a terület- és településfejlesztési operatív programról néhány 
szót mondanék, mert úgy gondolom, a képviselő urakat ez külön érdekelheti. Abból indulunk 
ki, hogy valós, igazi decentralizációra van szükség és a gazdaságfejlesztésben is. Itt a tervezés 
szintjén 3 szintet fogalmaztunk meg, nemcsak mi, hanem részben uniós előírás keretében is: a 
megyéket, a megyei jogú városokat és térségeiket, valamint a kis- és közepes városok 
térségeit. Ez azt jelenti, hogy ezen a szinten a megyék is és a megyei jogú városok is a 
fejlettségtől függően dedikált keretet kapnak arra, hogy megtervezzék, mire fordítják ezt a 
dedikált összeget 2014 és ’20 között a gazdaságfejlesztésben. Ezen kívül egyébként 
nyilvánvalóan a megyék, a megyei jogú városok és térségeik, vagy az ott lévő vállalkozások 
és így tovább minden pályázatra pályázhatnak. Ez egy elkülönített összeg, amely, ha esik, ha 
fúj, saját tervezési fennhatóság alatt rendelkezésre áll. Ahogy nézik a lapokat, látható, hogy ez 
mind java részt területi gazdaságfejlesztésre fordítható.  

Egy apró megjegyzés a versenyképes Közép-Magyarország programmal kapcsolatban. 
Ha valaki figyelmesen nézi a százalékokat, az összes forrás 3 és fél százaléka, ami 
nyilvánvalóan rendkívül kis összeget jelent. Ez alapvetően abból az uniós előírásból és 
kategóriabeosztásból adódik, amely Budapestet és Közép-Magyarországot, a közép-
magyarországi régiót a fejlett térségek közé sorolja. Egyrészt annak örülhetünk, hogy fejlett, 
másrészt azt is jelenti, hogy a támogatás önmagában jóval kisebb lehet ebben az esetben. A 
kormány felé azzal a javaslattal éltünk, a Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság el is fogadta, 
és erre van is lehetőség, hogy más operatív programokból maximum 15 százalékig lehet 
közép-magyarországi fejlesztéseket is végrehajtani abban az esetben egyébként, ha azok a 
közép-magyarországi fejlesztések bizonyíthatóan kihatnak és hatással vannak a konvergencia 
régiókra is. Tehát e szerint tessék nézni ezt a 3,55 százalékot. 

A többi programba most nem mennék bele részleteibe. Az emberi erőforrás-fejlesztési 
programban nyilvánvalóan az egészségügy, a szegénység, az oktatás kérdése található és 
idetartozik java részben a jó állam is. A környezet- és energiahatékonysági programnál hadd 
hívjam fel a figyelmet arra, hogy ennek nyilvánvalóan része az is, ami árvízhez, 
árvízvédelemhez, vízgazdálkodáshoz kapcsolódik. Úgy gondolom, ebben az időszakban 
rendkívül fontos, hogy a jövőben is megfelelő forrásokat tudjunk erre beállítani. Tehát az 
energiahatékonysági fejlesztések, beruházások is idetartoznak.  

A közlekedési operatív program kapcsán annyit hozzátennék, hogy erősen 
meghatározza a bizottsági iránymutatás azt, hogy mit lehet tenni. A Bizottság java részt 
igazából a TEN-T-hez, tehát az összeurópai közlekedési folyosókhoz kapcsolódó közlekedést 
szeretné támogatni. Itt külön egyeztetések zajlanak, az ország fejlettségét, közúthálózatát, 
vasúti fejlettségét nézve, úgy gondolom, hogy még más területen is van sok lehetőség. És 
idetartozik még a városi közlekedés fejlesztése is.  
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A koordinációs operatív program viszonylag egyszerű, hiszen ez egy koordináció 
dolog.  

Talán még néhány szót engedjenek meg az intézményrendszerről, mert tudom, hogy 
ez az, ami leginkább érdekel sokakat. A döntés sarokpontjai világosak. 2014. január 1-jétől az 
irányító hatóságok, ez esetben az NFÜ-nél lévő irányító hatóságok, az illetékes szaktárcákhoz 
kerülnek. Magyarra lefordítva azok az irányító hatóságok, amelyek jelenleg most 
gazdaságfejlesztéssel és területfejlesztéssel foglalkoznak, tekintve, hogy a Nemzetgazdasági 
Minisztériumhoz kerül a gazdasági és innovációs program, a terület- és településfejlesztési 
operatív program és a versenyképes Közép-Magyarország program, a Nemzetgazdasági 
Minisztériumhoz kerülnek, mint ahogy a humán erőforrás, a fejlesztéssel foglalkozó operatív 
programok irányító hatóságai január 1-jétől az Emberi Erőforrások Minisztériumhoz ezt a 
logikát követve. A döntés alapja - és szerintem ez eléggé egyértelmű, a Bizottság is akceptálja 
a legmagasabb szintekig, Hahn biztos szintjéig most már ezt a logikát - a stratégiai tervezés, a 
policy és a végrehajtás közelítése egymáshoz. Jelen pillanatban az látható, hogy a tárcák 
készítenek szakpolitikát, az NFÜ pedig végrehajt valamit. A kettő között nem mindig van 
összhang. A kettő között időbeli eltolódás is van sok esetben. Mire a szakpolitikai törekvés 
megjelenik konkrét tárgyi kiírásban, nagyon hosszú idő telik el és célszerű szűkíteni ezt, a 
kettőt összevonni, egymáshoz közelebb vinni. Ahogy említettem a Bizottság is akceptálja ezt 
a logikát, hogy a tervezés, a stratégia, a szakpolitikai felelősség, ami jelen pillanatban a 
tárcáknál van, és a végrehajtás egy kézbe kerüljön. Ez a sarokpont, ez teljesen logikus, 
elfogadott és a vele kapcsolatos határozati javaslat is megjelent. Ami további egyeztetést 
igényel, hogy ez mit is jelent a pontos gyakorlatban időben ütemezve. Január 1-je rendben 
van, akkor kerülnek át a jelenleg az NFÜ-nél lévő irányító hatóságok a tárcákhoz, 
nyilvánvalóan ennek az egész rendszerét ki kell alakítani, az egyeztetések ezzel kapcsolatban 
zajlanak. 

Van még egy pont, az intézményrendszer és ez lenne az utolsó, amit szerettem volna 
mondani, ez pedig a központi koordináció. A jelenlegi rendszernek kétségtelenül az egyik 
legfontosabb előnye, hogy van egy központi koordináció, ami vonatkozik az eljárásrendekre, 
a közbeszerzésre, az informatikára, tehát nagyon sok elemre, amit célszerű megőrizni, tehát 
nem lenne jó, hogy amikor az irányító hatóságok átkerülnek a tárcákhoz, minden tárca 
különböző eljárásrendekkel, különböző informatikával és így tovább dolgozna. Tehát itt egy 
egységes koordinációra szükség van. Az egységes koordináció helye a Miniszterelnökségi 
Hivatal. Hogy pontosan hogyan jön létre az átmenet, ennek az egyeztetései is jelenleg 
zajlanak.  

Ennyit gondoltam nagyon röviden indítónak, és ahogy említettem, a kiosztott 
anyagban, remélem, további háttérinformációk is megtalálhatók. Tehát most a tervezésnek 
egy köztes fázisában vagyunk, lassan minden fontos kérdést vagy vitát sikerül most már, úgy 
gondolom, a Bizottsággal tisztázni. Helyenként további információk kellenek ahhoz, hogy az 
ő oldalukról is értsék, pontosan mit is szeretnénk, és mi az, ami támogatható vagy 
támogatandónak gondoljuk és miért gondoljuk így. Annak nagyon örülök, hogy elérkezik 
most már az anyag ahhoz, hogy egy szakmai konzultáció felé induljon el mélyebben, mint 
ami eddig volt, utána pedig már egy sokkal bővebb társadalmi konzultáció következik. 
Köszönöm. 

 
Kérdések, hozzászólások 
ELNÖK: Köszönjük szépen, államtitkár úr, a részletes beszámolót. Természetesen a 

bizottságunk figyelemmel fogja kísérni a tervezés utolsó szakaszát is, hiszen ez alapvető 
feltétele annak, hogy egy sikeres hétéves periódusa legyen Magyarországnak. Tehát ami 
bennünket illet, többször szeretnénk majd meghívni az államtitkár urat és munkatársait, 
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különösen a nyári szünet után, amikor szeptemberben kezdődik a parlament, szeptemberben, 
októberben bizonyára több bizottsági ülést is fogunk tartani ezzel kapcsolatban.  

Megnyitom a kérdések lehetőségét. Kérdezem, ki kíván szólni. (Több képviselő 
jelentkezik.) Ékes képviselő úr, utána Braun képviselő úr. 

 
ÉKES JÓZSEF (Fidesz): Köszönöm, elnök úr. Tisztelt Államtitkár Úr! Végignézve az 

anyagot és végighallgatva az ön által nyújtott beszámolót, maximálisan egyetértek a 
felsoroltakkal. Ez most egy tervezési időszak. Egy dologra szeretném felhívni a figyelmet. Itt 
látható a kkv-k, klaszterek kérdésköre. De a világban azok az ipari parkok és egyetemek 
kerülnek az első helyekre, ahol tudományos parkokat hoztak létre. Tehát nagyon fontos lenne, 
hiszen az Európai Unióban kimondtuk, hogy egységes szabadalmi eljárás van, Magyarország 
az egyik ilyen szabadalmi központ és fontos lenne, ha mi is azokat a szisztémákat követnénk, 
ahol a tudomány, az egyetemek, az ipari parkok tudományos parki címszó alatt tudnak 
működni. Tényleg ott vannak a hatalmas fejlesztési lehetőségek, ahol a szabadalmak, a 
kutatás-fejlesztés, az egyetemek és maga az ipari park is együtt tud működni, mert plusz 
bevételre tehetnek szert az egyetemek is, ha ezekben a folyamatokban részt vesznek. 
Szeretném, ha erre erőteljesebben fókuszálnánk, mert lehet a kkv-kat támogatni, de ha nincs 
meg mögötte a tudomány és szabadalom, a kutatás-fejlesztés, akkor nagyon nehéz az 
előretörés lehetősége. Az ipari parkoknál is csinálnék ilyen indítást tulajdonképpen, ahol a 
tudományos parki cím elnyerésének a lehetősége fennáll, ahol egyáltalán együtt tudnak 
működni. 

 
ELNÖK: Braun képviselő úr é a szó! 
 
DR. BRAUN MÁRTON (Fidesz): Köszönöm szépen a szót, elnök úr, és köszönjük 

szépen a tájékoztatást, államtitkár úr. Három vélemény és két kérdésem lenne. Szeretném 
üdvözölni az arányokat a különböző operatív programok között, nagyon fontosnak tartom, 
hogy a gazdaságfejlesztés kap döntő hangsúlyt a következő hétéves tervezésben. Üdvözlöm a 
pénzügyi közvetítők létrehozását, tehát tényleg ne csak kimenjenek a pénzek a rendszerből, 
hanem amit lehet, tartsunk benn és akár több cikluson keresztül fel lehessen használni. Azt 
hiszem, erre jó példák vannak. Úgy halkan hadd jegyezzem meg, hogy így akár a központi 
régiónak a finanszírozását is meg lehet oldani részben.  

Hadd hívjam fel a figyelmét arra, hogy célszerűnek tartanám olyan programoknak a 
létrehozását, amelyek pufferként tudnak működni az esetleg bennragadó pénzek elköltésére. 
Ne legyen ilyen, de az ördög nem alszik, bármi beeshet. Tehát az utolsó pillanatban ezeket a 
puffereket el lehessen költeni a láthatóan esetleg bennragadó pénzekre.  

A kérdésem a következő: terveznek-e ilyen közbenső támogatásközvetítők által 
végrehajtott programokat? Egy párban részt vettem, és azt hiszem, ezek a közbenső 
támogatásközvetítők gyorsabbak tudnak lenni, mint a központi rendszer, ami ügyfélbarát 
megoldást jelent.  

És szeretném, ha hallhatnánk valamit arról, hogy körülbelül mit terveznek, a 
visszatérítendő és a vissza nem térítendő támogatás arányát körülbelül hogyan tervezi a 
kormány perpillanat. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Balczó képviselő úr! 
 
BALCZÓ ZOLTÁN (Jobbik): Elnök úr, köszönöm a szót. Köszönöm államtitkár 

úrnak a részletes beszámolóját. Nyilván érthető módon ez egy általános anyag és 
megfogalmazás, célkitűzés. Ezért a Jobbik nevében én is viszonylag röviden és általánosan 
szeretnék fogalmazni.  
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Nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy ezeket az elérhető forrásokat milyen stratégiák 
mentén, milyen hatékonysággal, milyen eredménnyel fogja felhasználni Magyarország. 
(Nógrádi Zoltán távozik.) Nem azért, mert úgy tekintünk az Európai Unióra, mint egy tejjel-
mézzel folyó Kánaánra, hanem a mi szakértői elemzéseink, a komplex csatlakozásieredmény-
vizsgálat alapján azt tudom mondani, nagyon fontos, hogy ez a kármentés meglegyen. (Ékes 
József távozik.) A másik ok, amiért ezt fontosnak tartjuk, mert Magyarországon a fejlesztések 
bőven 90 százalék fölötti részben, kellene tudnom pontos adatot, uniós támogatásból 
valósulnak meg, aminek megvan a maga hátránya és csak remélni tudom, hogy a következő 
években a magyar gazdaság el tudja érni azt a fejlesztést, hogy ez a százalék csökkenjen. 
Ugyanis bármennyire egybeesik a saját nemzeti céljainkkal sok minden, de ahogy az 
államtitkár úr elmondta, számos kérdésben korlátok vannak, keretrendszerhez való 
alkalmazkodás, felfüggesztés, tehát nyilvánvalóan egy nemzeti fejlesztési tervünkben, ha 
teljesen önálló forrásokat használnánk fel, nem lenne száz százalékos fedés azzal, amit a 
legcélszerűbben az Unióhoz alkalmazkodva akarunk. Ezzel azt akarom mondani, hogy azért 
annyira fontos, mert jelenleg sajnálatos módon szinte teljes egészében ez a forrás, de azért 
ezen nyilván remény szerint növekvő gazdaság mellett jó lenne változtatni. 

Amit kérdezni szeretnék, az az, hogy a Kohéziós és Strukturális alapok 23,9 milliárd 
eurója az alapok teljes összege a magyar társfinanszírozással, tehát hol 85-tel, hol 50-nel 
együttes összeg, vagy pedig ez teljes egészében az Unióból érkezik. Mert akkor hadd 
mondjam, hogy ezek a számok néha miért bizonytalanok. Ha 23,9 milliárd érkezik az 
Unióból, csak a közös agrárpolitika közvetlen kifizetése 7,9 milliárd, 3,1 a vidékfejlesztés. 
Akkor lehet mondani, hogy 35 milliárd érkezik Magyarországra és ezt gyakran használják, 
ugyanakkor a nettó pozíciónk 25 milliárd forint. Én nem azt mondom, hogy bármi nem lenne 
korrekt, csak azért nyilván a számokat politikai mezőben különböző módon lehet használni és 
ezért ennyi a kérdésem, hogy a 23,9 milliárdos összeg Brüsszelből érkezik, vagy ebben a 
társfinanszírozás is benne van-e.  

Még egy utolsó konkrét kérdésem van. A kérdésem a nemzeti reformprogramban 
szereplő azon kitétellel kapcsolatos, hogy 30,3 százalékkal nő az ilyen és ilyen korosztályon 
belül a felsőfokú, illetve annak megfelelő végzettségűek aránya. Mi az „annak megfelelő”? 
Mert eddig a régi rendszerben kétfajta diploma volt, főiskolai és egyetemi, most van a BSC, 
az MSC. Most kérdés, hogy mi az, ami annak megfelelő. Kérdezem, hogy érettségi utáni 
kétéves OKJ-s képzés kvázi felsőfokú lesz, vagy a szakképzés, az akkreditált iskolarendszer 
kétéves képzés, ami szintén hagyományosan nem diplomát adó képzés. Tehát magyarul azt 
szeretném tudni, hogy mi tartozik ebbe a megfelelő végzettség kategóriába. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Mile Lajos képviselő úrnak adom meg a szót. 
 
MILE LAJOS (független): Köszönöm, elnök úr. Az államtitkár úrnak is köszönöm a 

beszámolót. Először lenne egy általános megjegyzésem. A beszámolója legelején említett egy 
bizonyos szemléletváltást, vagy ha úgy tetszik, módosulást a filozófiai hozzáállásban. 
Nevezetesen, hogy az előző hétéves időszakhoz képest annyi a változás, hogy míg ott 
nagyobb forrásokat szántak az elmaradott térségek támogatására, az egyenlőtlenségek 
kiküszöbölésére, addig itt most a versenyképesség a mindenható és meghatározó fogalom. 
Ebben nem vagyok teljesen biztos, elég sok az aggályom az ilyen természetű 
szembenállásnál, hiszen ha tovább folytatódik az a folyamat, hogy a periféria államok és azon 
belül egyes térségek lemaradása tovább nő, az szerintem magára a versenyképességre is ki fog 
hatni, és ha csak a versenyképességet, hatékonyságot tekintjük kitüntetett értéknek, akkor 
ennek a szociális vonzataival nem tudom hogyan fog majd elszámolni a tagállami politikai 
vezetés vagy akár a Bizottság is. Tehát, hogy távlatosan, hosszú távon ennek milyen 
következményei lehetnek, nekem vannak fenntartásaim. 
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A másik egyszerű, gyakorlatias kérdés a legvégéhez kapcsolódik. Ahogy említette is 
államtitkár úr, hogy közérdeklődésre számíthat, ez a szerkezeti átalakítás, miszerint 2014. 
január 1-jétől átkerülnek a szakirányú hatóságok az NFÜ-től az illetékes tárcákhoz. 
Ismereteim szerint elég rosszul állunk, nem nemzetközi összevetésben, de egyébként ott sem 
állunk valami fényesen az úgynevezett abszorpciós mutatóval, tehát elég komoly csúszások 
vannak kifizetésekben, elbírálásokban, a döntéshozatali mechanizmusok bizonyos elemeiben. 
Az ilyen átalakítás - ami teljesen új modell és komoly előkészületeket, komoly munkát jelent - 
tartalmával nem vitatkozom, tehát azzal, hogy a stratégia és a végrehajtás legyen fókuszált, 
szerintem ez támogatható, csak az a kérdésem, hogy az a fajta átalakítás, amely komoly 
szerkezeti átalakítást, egy új modellre való átállást jelent, nem fogja-e tovább késleltetni 
esetlegesen a folyamatokat akár a kifizetéseknél, akár a pályázatok kiírásánál, elbírálásánál, 
hadd ne vegyem végig ezeket a stádiumokat. Mert abból megint csak komoly hátrányok 
születhetnek. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Több kérdés nincs. Visszaadom a szót az államtitkár 

úrnak. 
 
Dr. Cséfalvay Zoltán válaszadása 
DR. CSÉFALVAY ZOLTÁN, a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára: Nagyon 

köszönöm és teljesen egyetértek mindazzal, amit Ékes képviselő úr említett. Ha valaki figyeli 
az operatív programot, prioritásokat, azon belül az intézkedéseket, nyilván ezek nagyon 
általánosan megfogalmazottak, de mindenképpen az a célunk, hogy a tudományos parkok, 
egyetemek és vállalatok közötti együttműködés intézményes formáit is valóban megerősítsük. 
Sőt, az üzleti környezet fejlesztésénél úgy gondoljuk, hogy mind az ipari parkokban, mind a 
klaszterek területén nagyon erős mennyiségi fejlődés ment végbe az elmúlt időszakban, erre is 
fordították egyébként az uniós forrásokat, most sokkal inkább célzottabb és minőségi 
fejlesztésre van szükség a következő hét esztendőben. Gyakorlatilag ez azt jelenti az ipari 
parkok összességére vonatkoztatva, hogy nagyon célzottan a forrásokat azokra az ipari 
parkokra célszerű fordítani, ahol minőségi változást lehet elérni. Teljesen egyetértek azzal, 
hogy a tudományos parkok, kutatás-fejlesztés, az egyetemek és vállalati együttműködés 
intézményes feltételeit teremtsük meg. Jelen pillanatban azt számoljuk egyébként, hogy 
miként lehet kutatás-fejlesztésre egy önálló pénzügyi tengelyt létrehozni, most számításokat 
végzünk, hogy milyen összeggel célszerű és lehetséges ez. Az is nyilvánvalóan ennek a 
finanszírozásában részt vehet. De ahogy említettem, ez kitüntetett cél és kitüntetett szerep 
ebben az esetben.  

Nagyon örülök, hogy olyan a visszajelzések érkeznek, miszerint mind a pénzügyi 
eszközök alkalmazása, mind pedig a gazdaságfejlesztési súlypont fontos ebben a tervezési 
időszakban. Tehát azt szeretnénk elérni, hogy valóban a lejövő uniós forrás kiszámítható, 
látható, plusz gazdasági növekedéshez vezessen Magyarországon. Tehát ha a kérdés az, hogy 
miként zárkózik fel az ország, valóban arra lehessen felhasználni.  

Az már tervezéstechnikai kérdés, hogy hol tudunk puffereket berakni és nyilvánvalóan 
kell. Az is egy tervezéstechnikai kérdés, hogy van jó néhány olyan pályázat, vagy 
támogatandó terület, amely most nagyon megy. Nyilvánvalóan azokat célszerű fenntartani, 
amelyek sikerként mennek. Sok esetben azért kerülnek felfüggesztésre energiahatékonysági 
pályázatok, mert elfogyott a forrás. Nyilvánvalóan úgy célszerű megtervezni ezeket, hogy 
ezek a pályázatok menjenek tovább. Ez szintén egyfajta puffert jelent.  

Igen, számolunk azzal, hogy támogatásközvetítőket is bekapcsoljunk, annak a 
rendszerét is alkalmazzuk. Azt előre megmondani, kőbe vésni, hogy a vissza nem térítendő és 
visszatérítendő támogatás aránya milyen, elég nehéz. Sokkal fontosabb jelen pillanatban és ez 
az elvárás is uniós oldalról, hogy mondjuk meg, hol van a kettőnek a határvonala. Hogy 
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mondjak egy példát: a kutatás-fejlesztésnél teljesen logikus, hogy a klasszikus pályázati 
típusú támogatás célszerű ott, ahol a kutatási program támogatása van, vagy a kutatóhelyek 
támogatása, és ahogy haladunk egyébként a piaci felé, annál inkább kerülhetnek előtérbe a 
piaci eszközök. Tehát lehet alacsony kamatozású hitel, vagy kombinált eszközök és utána 
eljuthatunk odáig, amik most is vannak még eszközök, mondjuk a kezdő K+F vállalkozások 
támogatása. Jelen pillanatban most az elválasztó határt, vagy a logikát célszerű megállapítani, 
ez bizonyos eszközöknél eléggé könnyű, mint például itt, és van olyan terület, ahol ez kicsit 
nehezebb. De ha megvan a logika, utána már lehet kezelni. Tehát azért mondom, hogy közeli 
arányszámot nem célszerű mondani, de úgy gondolom, például a kutatás-fejlesztésnél egy 
nagyon masszív, több száz milliárdot magában foglaló kutatásfejlesztési és uniós programból 
finanszírozott innovációs alapot célszerű létrehozni, amely pontosan ezt a piac közeli részét 
finanszírozza, míg a más területek más forrásokból  származó vissza nem térítendő forrása a 
kutatás-fejlesztés nem piaci részét. Kétségtelen, hogy az uniós források abban az értelemben 
is felértékelődnek, hogy jelenleg a fejlesztési források döntő hányada, ez több mint 90 
százaléka, valóban uniós fejlesztés. De úgy célszerű elkészíteni ezt a tervezési anyagot, abban 
bízva és azzal számolva, hogy Magyarországon gazdasági növekedés elé nézünk a következő 
hét esztendőben, tehát ezen kívül hazai források is bekapcsolódhatnak ebbe.  

A 23,9 milliárd euró társfinanszírozás nélküli. Ahogy említettem, vannak olyanok, 
ahol a társfinanszírozás magasabb lett, mint az átlag. Ha Budapesten és a központi régióban 
nézzük, ott csak 50 százalékos a társfinanszírozás, de a 15 százalékos rugalmasságot 
alkalmazva a társprogramokból lett átcsoportosítva, ott már 85 százaléka az intenzitás. 
Nagyon sok függ attól, hogy milyen eszközöket alkalmazunk mi, de ez a 23,9 milliárd, ahogy 
említettem, a Strukturális Alapokból és a Kohéziós Alapokból érkező forrás és ehhez jön még 
a társfinanszírozás, vagy a hazai finanszírozás. (Dr. Braun Márton távozik.) A pontos 
meghatározás részben az uniós előírásból fakad.  

Az „annak megfelelő” kifejezés gyakorlatilag a felsőfokú szakképzés egy részét 
jelenti. Itt azért hadd tegyem hozzá, hogy van egy megkötöttség. Itt arról szól a dolog, hogy 
2020-ban az akkori 30 és 34 év népességen belül a felsőfokú vagy annak megfelelő 
végzettségűek aránya érje el a 30,4 százalékot. Ez egyébként 2012-ben 29,5 százalék. Tehát 
akik hét év múlva 30 és 34 évesek, most benne vannak az iskolarendszerben gyakorlatilag. Ez 
egy furcsán meghatározott mutató egyébként, ahol nem lehet nagyot ugrani sem és nem lehet 
sok változást sem elérni. Azok a támogatások, amelyek ebben a hét esztendőben 
felsőoktatásra jutnak, azoknak a hatásai majd akkor lépnek be, akik akkor lesznek, tehát 3 év 
múlva mennek egyetemre, de úgy gondolom, hogy ez a vállalás elérhető és megvalósítható.  

A szemléletváltás egy alap szellemében váltás. Abszolút nem jelenti azt, hogy a 
hátrányos helyzetű térségek vagy a kevésbé fejlett térségek fejlesztése és egyáltalán egy 
területi szempont nem érvényesülne benne. Sőt hozzátenném, hogy a tárgyalások során maga 
Hahn biztos úr mondta, hogy igen, de a területi különbségek kezelésére is fordítsunk 
figyelmet. Úgy gondolom, ez részben az, hogy egy önálló területi program van, ez annak is 
elősegítője, részben pedig ezen a további programokon belül is lehet ezt elősegíteni, csak 
hadd mondjak egy területet, például a gazdaságfejlesztési és innovációs operatív programon 
belül van még kiemelt zónák fejlesztése. Ezen belül például nyilvánvalóan külön területi 
kategóriaként kezelhetők a szabad vállalkozási övezetek és akkor számukra dedikáltan is, 
vagy valamilyen értelemben elkülönítetten forrást is tudunk biztosítani, és nyilvánvalóan azért 
kerültek úgy kijelölésre, mert ott részben jelzi a foglalkoztatási problémákat, részben pedig 
bizonyos fejlettségi különbségeket. Tehát ezeket azért megpróbáljuk beépíteni és a különböző 
programokban is eszközként használni és kezelni. 

Az NFÜ és az új intézményrendszer kapcsán felvetődött, hogy ez forrásfelhasználás 
veszély. Nyilvánvaló, hogy minden intézményátalakítás okoz bizonyos bizonytalanságokat. 
Éppen ezért nagyon fontos, hogy szabályozott legyen az a rendszer, ahogy az NFÜ-nél most 
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lévő irányító hatóságok és a központi funkciót ellátó szerepkörök átkerülnek a különböző 
tárcákhoz. Éppen azon dolgozunk, a különböző egyeztetések arról szólnak, hogy ez rendezett, 
szabályozott keretek között menjen végbe. Amikor január 1-jén átkerül az irányító hatóság, 
nyilvánvalóan viszi tovább még a meglévő pályázatokat. 2015-ig rengeteg feladatuk lesz a 
meglévő rendszerrel, tehát a 2007-’13-mal és olyan túl sok feladatuk még nem lesz az újjal. 
Szervezetileg megoldható egy irányító hatóságon belül ennek a két feladatnak a 
különválasztása, divízió vagy valamilyen szervezeti formában ezt kialakíthatják, a régiek 
pedig viszik tovább azokat a feladatokat. Az újaknak fokozatosan lép be. Tehát furcsa helyzet 
ez, hogy fogy el majd a feladat a jelenleg futó tervezési ciklussal és jön be majd az újhoz, 
ennek is ki kell alakítani a rendszerét, hogy meg lehessen valósítani. De úgy gondolom, és 
épp ezért született ez a döntés is, alapvető szempontja az intézményrendszer átalakításának, 
hogy ne okozzon forrásvesztési kockázatot, azt minimálisra kell csökkenteni, és az, hogy a 
jelenleg zajló tervezési időszak forrásallokációját mindenképpen biztosítani tudjuk. 
Köszönöm. 

 
A napirendi pont lezárása 
ELNÖK: Köszönjük szépen, államtitkár úr. Reméljük, hogy a parlamenti szünet után 

ez többször lesz témánk a bizottságban. Úgyhogy várjuk az államtitkár urat és munkatársait.  
Az ír népnek a Lisszaboni Szerződéssel kapcsolatos aggályairól szóló jegyzőkönyv 

kihirdetésével összefüggésben címmel benyújtott politikai nyilatkozattervezet 
Tisztelt Bizottság! Második napirendi pontunk az ír népnek a Lisszaboni Szerződéssel 

kapcsolatos aggályairól szóló jegyzőkönyv kihirdetésével összefüggésben című politikai 
nyilatkozattervezet, P/11397. szám alatt jegyzik, a módosító javaslatok megvitatása a 
feladatunk. Egyetlen egy módosító javaslat érkezett. Kicsi türelmet kérek, várjuk az 
államtitkár asszonyt. Az államtitkár asszony pár perc múlva érkezik, addig szünetet rendelek 
el. 

 
(Szünet: 12.01 – 12.10) 

 
Folytatjuk a bizottsági ülésünket. Köszöntöm az államtitkár asszonyt. A második 

napirendi pontnál tartunk. Az ír népnek a Lisszaboni Szerződéssel kapcsolatos aggályairól 
szóló jegyzőkönyv kihirdetésével összefüggésben címmel benyújtott politikai 
nyilatkozattervezet, P/11397. szám alatt. Egyetlen egy módosító javaslat érkezett, Balczó 
Zoltán és képviselőtársai nyújtották be az ajánlás 1. pontjában. Kérdezem Balczó 
képviselőtársamat, hogy kíván-e mellette szólni. 

 
BALCZÓ ZOLTÁN (Jobbik): Igen, köszönöm szépen, élek a lehetőséggel az 

aktualitás miatt is. Nem került volna sor erre a módosító indítványra, ha nem születik a 
törvényi kihirdetés mellé ez a Jobbik szerint nem feltétlenül indokolt politikai nyilatkozat, 
hiszen önmagában a törvénybe iktatás az egyetértés kifejezése. Ha viszont már megszületett 
és van benne egy olyan fordulat, hogy a szerződés kihirdetését jó alkalomnak tekinti a 
beterjesztő kormány, akkor éltünk azzal a lehetőséggel, hogy ezt a jó alkalmat arra is 
felhasználjuk, hogy világossá tegyünk egy nagyon diszkriminatív helyzetet.  

Nevezetesen, hogy a tagállamok egyenlőségének és nemzeti identitásának fontossága 
az, ami az ír aggályok elvi alapját jelenti, ennek a megvédése. Beszélünk az ír nép 
bátorságáról. Én nem annyira bátornak éreztem, hanem nagyon helyesen, kihasználtak egy 
adódó alkalmat a nemzeti érdekeik érvényesítésére. A mai napon, ha minden igaz, elfogadja 
az Országgyűlés azt a földtörvényt, amely lehetővé teszi a külföldieknek a föld vásárlását. 
Raskó volt államtitkár úr szerint mindössze 500 ezer hektár az, amire számolnunk kell, hogy 
most külföldi tulajdonba kerül, a Jobbik szerint azonban ez sokkal több lesz. Ennek nem 
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önmagában az az oka, hogy az Unió tagjai vagyunk, hanem az a diszkrimináció, amely az 
EU-ban az úgynevezett 15-ök és az újonnan bekerült országok viszonyában fennáll. 
Nevezetesen, hogy van, ahol a nemzeti elbánást kell alkalmazni a termőföld-tulajdonszerzés 
ügyében, és van, ahol, mivel a pénz- és tőkepiaci műveletek keretében fogadta el az adott 
ország a csatlakozási szerződésben a termőföldtulajdont, ennek az a következménye, hogy a 
szerzésnek gyakorlatilag semmilyen gátat nem lehet szabni. Én csak egyetlen példát mondok 
és igyekszem be is fejezni. Amikor azt mondják, hogy nincs így, a tőke szabad áramlásának 
jellegét kell biztosítani minden tagállamnak a termőföldszerzés esetén, akkor megkérdezem, 
ha valakinek van a zsebében százezer font és akar egy hektár termőföldet az Egyesült 
Királyságban, fog vásárolni, vagy nem fog. Mert a termőföld a korona tulajdonában van. 
Kastélyt kerttel vásárolhat, de teljesen egyértelmű, hogy nem azonos helyzetben vagyunk, bár 
ez extrém példának tűnik.  

Ezért ebben a módosító indítványban mi arra szólítjuk fel a kormányt, hogy éppen a 
diszkrimináció megszüntetése és a nemzeti identitás szempontjából lényeges kérdésben az 
Országgyűlés felhívja a figyelmét a csatlakozási törvény módosítására. Ha valaki azt mondja, 
hogy ha ma megszavazzuk, ítélt dolog, mi értelme lenne ilyen országgyűlési határozati 
javaslatnak, ha adott esetben az ír „bátorságon” - idézőjelben - felbuzduló képviselők 
támogatják, hiszen ma megszületik. Ma egy időzített bomba fog születni, amely 293 nap 
múlva fog robbanni! Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Kíván-e ellene valaki szólni? (Senki sem jelentkezik.) 

Nem látok ilyet. Kérdezem a kormány képviselőjének véleményét! 
 
GYŐRI ENIKŐ, a Külügyminisztérium államtitkára: Köszönöm szépen. Elnézést 

kérek, elnök úr, egy államtitkári értekezletről érkeztem.  
A múltkor még nem láttuk a módosító indítványt, de jeleztem, hogy nem tartom 

szerencsésnek, ha az ír jegyzőkönyvhöz a tartamával nem összeegyeztethető, vagy azon 
túlterjeszkedő módosító indítványt is benyújtanak ehhez a politikai nyilatkozathoz. De lehet 
mondani, hogy ez nem tartalmi érvelés. Engedjék meg, hogy egy tartalmi érvelést is tegyek. 
Amivel Balczó képviselő úr előbb indokolta ezt az előterjesztést, jogilag nem tartom 
helytállónak. Mert nincs megkülönböztetés az egyes tagállamok szabályozása tekintetében az 
Európai Unióban. Tehát a termőföld mindenhol tőkejószágnak minősül és így mindenhol a 
tőke szabad áramlásának szabályai vonatkoznak rá. Valamennyi tagállam diszkrimináció 
nélkül alkalmazhat korlátozást, olyan korlátozást, amit az Európai Bíróság esetjoga 
jogszerűnek ítél meg. Vannak ilyenek, ezt nagyon jól tudjuk, Dániától Franciaországig, és az 
önök által tárgyalt magyar földtörvény is tesz kísérletet arra, hogy ilyen korlátozásokat 
bevezessen. Tehát amit általánosságban indoklásként elmondott a képviselő úr, nem tartom 
helytállónak és az a kérésem, hogy a bizottság ne támogassa. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár asszony. Eseti képviseleti megbízást jelentek 

be a szavazás előtt. Firtl Mátyás képviselő úr képviseli Sáringer-Kenyeres Tamást, Lipők 
Sándor Nógrádi Zoltánt, Hörcsik Richárd Braun Mártont, Ughy Attila Tessely Zoltán és 
Gyopáros Alpár Ékes képviselő urat. (Balczó Zoltán jelentkezik.) Balczó képviselő úr! 

 
BALCZÓ ZOLTÁN (Jobbik): Csak egy rövid megjegyzés. Elmondtam a példát és az 

érveket. Nyilván tudomásul veszem, hogy más földjogász az, aki az államtitkár asszonyt 
ebben felkészíti, tájékoztatja, ezt tudomásul veszem. Egyet hadd jegyezzek meg. Eddig, mióta 
én ebben a bizottságban vagyok, mindig csak azt hallottam a kormány képviselőitől, hogy a 
kormány valamit támogat, vagy nem támogat. Csak megjegyzem, most hallottam először, 
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hogy a kormány képviselője nem azt mondja, hogy nem támogatja, hanem felkéri a 
bizottságot, hogy valamit ne támogasson. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Hát, lehet játszani a szavakkal, de ez számomra azt 

jelenti, hogy nem támogatja, az eredmény ugyanaz, csak most egy kicsit cikornyásabban 
fogalmazott az államtitkár asszony.  

Kérdezem, ki az, aki támogatja Balczó képviselő úr és társai módosító javaslatát. 
(Szavazás.) Négy igen. Az egyharmadot sem kapta meg akkor. Köszönjük szépen. 

Magyarország európai uniós tagságával összefüggő kérdésekről és az európai 
integráció helyzetéről (2012) címmel benyújtott jelentés 

Tisztelt Bizottság! Azonnal áttérünk a harmadik napirendi pontunkra: Magyarország 
európai uniós tagságával összefüggő kérdésekről és az európai integráció helyzetéről (2012) 
címmel benyújtott jelentés, J/11294. számon kaptuk kézhez. A mai teendők az általános vitára 
való alkalmasság megszavazása. 

Tisztelt Bizottság! Köszöntöm ismét Győri Enikő államtitkár asszonyt a 
Külügyminisztérium részéről. Mint nyilván a képviselőtársaim emlékeznek rá, immáron 
nyolcadik alkalommal nyújtotta be az uniós tagságunkat értékelő éves jelentését a kormány 
összhangban az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 69. §-ának (5) 
bekezdésével. Emlékeztetem képviselőtársaimat, hogy legutóbb hasonló indítvány éppen egy 
éve, 2012. július 2-án szerepelt az Európai ügyek bizottsága ülésén. Az idei jelentés, úgy 
hiszem, átfogó képet ad az uniós válságkezelés folyamatáról, valamint a monetáris unió 
elmélyítését célzó lépésekről, bemutatja a bizottságunk által többször tárgyalt új, több éves 
pénzügyi keret tárgyalásának eredményeit, továbbá tájékoztatást nyújt az uniós források hazai 
felhasználásáról, valamint az uniós jog hazai alkalmazásával összefüggő eljárásokról. Úgy 
hiszem, hogy egy izgalmas évet zártunk az Európai Unióban. Kérem az államtitkár asszonyt, 
mivel írásban megkaptuk ezt a kiváló jelentést, hogy csak néhány gondolatban hívja fel a 
figyelmünket arra, amire figyelnünk kell és utána lehetőség adódik képviselőtársaimnak a 
kérdésekre. Átadom a szót. 

 
Győri Enik ő szóbeli kiegészítése 
GYŐRI ENIKŐ, a Külügyminisztérium államtitkára: Köszönöm szépen, elnök úr. 

1993 óta létezik ez a műfaj, hogy évenkénti jelentési kötelezettsége van a kormánynak az 
Országgyűlés felé és most is ennek a törvényi kötelezettségnek teszünk eleget. Arra 
gondoltam, elnök úr, hogy csak témakörönként kiemelném a legfontosabb történéseket. 
Majdnem fél év elmúlt 2012 vége óta. Természetesen a jelentés 2012-ről szól, de ha a 
képviselő uraknak vannak kérdései az azóta történt fejleményekkel kapcsolatosan, hogy kicsit 
kevésbé legyen idejét múlt, amiről beszélünk, készen állok azokra a kérdésekre is válaszolni. 

2012-ben folytatódott a válságkezelés, a költségvetési konszolidáció terén kiemelném 
a stabilitási szerződés aláírását, az Országgyűléssel szoros egyeztetésben kapott a 
miniszterelnök felhatalmazást arra, hogy ezt aláírja. A másik kiemelendő pedig, hogy az 
eurózóna kormányközi formában működő állandó válságkezelési mechanizmusa szintén 
hatályba lépett. De azt is tudjuk, és ez ma sokkal egyértelműbb, mint volt akár csak 2012 
folyamán és hál’ Istennek egyre jobban általánossá válik az a vélekedés, hogy nem lehet csak 
költségvetési konszolidációval kezelni a válságot, hanem a gazdasági növekedés 
beindításához lennének szükségesek azonnali intézkedések. Egyébként ez lesz a júniusi 
európai tanácsi ülésnek is az egyik fő célkitűzése. Tehát növekedésbarát üzleti környezet, 
gördülékenyebb finanszírozás, adminisztratív terhek csökkentése, a kkv-k fejlődésének 
segítése és a fogyasztás serkentése. Ezen célok elérésére történtek lépések az elmúlt év 
folyamán, de az, hogy ez még mindig ilyen hangsúlyosan szerepel a napirenden, azt jelenti, 
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hogy az Európai Unió közel sem jutott még ezen történet végére. De ezt Magyarországon mi 
is pontosan így látjuk, ezeket az erőfeszítéseket még fokozni kell. 

Elfogadták az állam- és kormányfők a növekedési és munkahely-teremtési paktumot 
tavaly júniusban 120 milliárd eurós csomag keretében. Folytatódott az egységes piaci 
intézkedéscsomag egy első csomagnak a tárgyalása. Még ennek nem jutottunk teljesen a 
végére, mert a célkitűzés az volt, hogy év végére az összes elemét jóváhagyjuk. De ebből 
egyet azért hadd emeljek ki. A szabadalmi csomagból a jogintézményt létrehozó és a nyelvi 
rezsimről szóló rendeletet sikerült elfogadni és az új intézményrendszer egyik elemét, a 
képzési központot budapesti székhellyel állítjuk fel. Azt gondolom, hogy ez mindenképpen 
nagy eredmény. Egyébként olcsóbbá teszi a szabadalmak bejelentését, bejegyzését, és azt 
gondolom, hogy mindenképpen egy örömteli fejlemény, egy nagyon régi történetnek került 
pont a végére.  

A második egységes piaci intézkedés csomaggal a Bizottság több intézkedésnek a 
nyilvánosságra hozatalával még késik. Abban bízom, hogy itt is lesz előrelépés, elvileg van rá 
ígéret, még június-július folyamán. 

Szintén fontos volt egy foglalkoztatási csomagnak a napvilágra kerülése. Egyébként 
Magyarország előbb lépett az ifjúsági munkanélküliség, illetve az idősebbek 
munkanélkülisége kapcsán, a munkahelyvédelmi akcióterv előbb született, mint az uniós 
intézkedési csomag. Most tartunk ott egyébként, hogy a legjobb gyakorlatoknak a 
megismerése és esetleges cseréje, úgy tűnik, politikai fontosságot is kap. 

Mindezek mellett a jövőről történő gondoskodás is jellemezte a 2012-es évet. A 
gazdasági és pénzügyi unió jövőjéről az Európai Tanács, a Bizottság, az EKB és az 
eurócsoport elnökei elindítottak egy jelentéssel egy folyamatot, ennek még közel sem 
vagyunk a végén és azt gondolom, hogy most júniusban is csak bizonyos alkérdésekben 
lesznek csak részleges eredmények. Egyrészt mindenki a német választásokra vár, másrészt 
most már egyre inkább látszanak, hogy melyek azok a pontok, amelyekhez esetleg 
szerződésmódosításra van szükség. Van, aki például a bankunió minden elemének 
megvalósítását sem tudja elképzelni szerződésmódosítás nélkül. Valóban a bankfelügyelet 
tárgyalása kapcsán ez előtérbe került. Tehát azt gondolom, hogy itt azért az egész új 
felépítmény kialakításának csak az európai parlamenti választások után lehet egy olyan 
lendülete, ami ezt a vitát a lezárásig eljuttatja és akár lehet belőle egy átfogó 
szerződésmódosítás is. 

Kiemelném még a többéves pénzügyi keretről folyó tárgyalásokat. A 2012-es év ennek 
a jegyében folyt és idén februárban zárult, erről sokat beszéltünk ebben a bizottságban. Azt 
gondolom, hogy mivel Magyarország az egyik legnagyobb haszonélvezője lesz a jövőben is a 
többéves pénzügyi keretnek, mindenképpen azt mondhatjuk, hogy számunkra ez sikeres 
tárgyalássorozat volt, különösen ha azt nézzük, hogy honnan indultunk, hogy milyen eredeti 
javaslatot tett le a Bizottság az asztalra.  

Kiemelném még a bővítés témakörét, mint Magyarország uniós politikájának egyik 
sarokpontját. Szerbiával kapcsolatosan elég nehezen született meg az a döntés, hogy 
egyáltalán tagjelölti státust kapjanak. A magyar miniszterelnöknek kellett többször 
interveniálnia. Ez megtörtént és most ott tartunk, és ebben bízunk, hogy talán még az ír 
elnökség alatt lesz döntés arról, hogy mikor kezdődjenek meg a csatlakozási tárgyalások. 
Amit előfeltételként megfogalmaztak: hogy Koszovóval legyen egy megállapodás. Most 
annak megkezdődött a végrehajtása, meglátjuk, hogy minden tagállamnak ez az eddigi szintű 
végrehajtás elegendő-e a döntés meghozatalához. Én még úgy látom, hogy sokesélyes ez a 
történet, de a magyar kormány teljesen egyértelműen azt a vonalat képviseli, hogy mivel 
nagyon komoly előrelépés van egy rendkívül nehéz politikai helyzetben, ha nem ismerjük el a 
két fél erőfeszítéseit, akkor ez nem egy fair játék, az Unió hitelessége is csorbul. 
Mindenképpen tehát azt szeretnénk, hogy megszülessen a döntés arról, hogy mikor 
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kezdődjenek meg Szerbiával a csatlakozási tárgyalások, illetve Koszovóval a stabilizációs és 
társulási megállapodás érdekében folytatandó tárgyalások.  

Horvátország esetében már csak a német ratifikáció hiányzik, ez július 1-jén meglesz, 
így reményeink szerint Horvátország taggá válik.  

Montenegróval tavaly júniusban elkezdődtek a csatlakozási tárgyalások.  
Ahol nincs előrehaladás, az Macedónia, a névvita továbbra is akadályozza az 

előrejutást. Már sok éve adott pozitív véleményt az Európai Bizottság arról, hogy meg kellene 
kezdeni a csatlakozási tárgyalásokat. Azóta a belpolitikai helyzet csak romlott, úgyhogy itt 
látok egy komoly hitelességi problémát.  

Törökországgal tavaly nem volt előrelépés. Most van esély arra, hogy június végén 
megnyissák a regionális politika fejezetet. Persze kérdés, hogy a mostani törökországi 
fejlemények végül is milyen irányba befolyásolják a tagállamokat. Szerintem itt még lesz egy 
komoly vita.  

Azt gondolom, elnök úr, hogy itt most megállnék. A magyar vonatkozásokról annyit 
tennék, hogy az Európai Parlamentben folyt egy vita Magyarországról. Akkor, több mint egy 
évvel ezelőtt elfogadtak egy határozatot arról, hogy az ottani polgári jogi bizottság készítsen 
Magyarországról jelentést. Úgyhogy az Európai Parlament tavaly folyamatosan vizsgálódott 
Tavares képviselő úr vezetésével. Ők szeptemberben jártak Magyarországon, öt 
munkadokumentumot készítettek még a tavalyi év folyamán, illetve az idei év elején és most 
véglegesíti a bizottság ezt a jelentést. Nekünk ezzel kapcsolatosan komoly aggályaink vannak, 
de erről velük folyamatos párbeszédben állunk. (Ékes József megérkezik.) Köszönöm szépen, 
elnök úr, és természetesen bármilyen kérdés van, állok rendelkezésükre.  

 
Hozzászólások, kérdések 
ELNÖK: Köszönjük szépen, államtitkár asszony az írásban hozzánk eljuttatott anyagot 

és a szóbeli kiegészítést. Valóban izgalmas évet zártunk, mondjuk, 2013. első féléve már nem 
tartozik a jelentéshez, ugyanakkor napi aktualitást és sok mindent ad. Többek között az 
államtitkár asszony által is említett Tavares-jelentés. Tavaly szeptemberben mi is találkoztunk 
a LIBE Bizottsággal. (Gyopáros Alpár távozik.) Nem gondoltuk volna, hogy idáig fajul a 
helyzet. Információink szerint várhatóan június 19-én szavaz az állampolgári jogi 
szakbizottság, a plenáris ülés pedig több mint valószínűleg július 3-án lesz, ahol a 
miniszterelnök úr is részt vesz. Számunkra elfogadhatatlanok a Tavares-jelentés azon 
megállapításai, amelyek kétségbe vonják a magyar demokráciát és az a gond, hogy jogi 
normákat politikai bő lére eresztve keverednek össze a dolgok, ez egyszerűen olyan, mint a 
süketek párbeszéde, nagyon nehéz előrehaladni. Információink szerint több mint ötszáz 
módosító javaslat érkezett. Én személyesen is találkoztam az árnyékraportőrrel, Engel úrral, 
aki maga is közel húsz módosító javaslatot nyújtott be. Várjuk az eredményeket, figyelemmel 
kísérjük, hiszen számunkra fontos, hogy egy valóban reális jelentés szülessen 
Magyarországról. Ha minden marad a régiben, ez sajnos számunkra elfogadhatatlan, ezt 
továbbra is szeretnénk hangsúlyozni. 

Tisztelt Bizottság! Megadom a kérdések lehetőségét. Akinek gyors kérdése van, 
kérem, tegye fel. (Több képviselő jelentkezik.) Szalay képviselő úr, utána Balczó képviselő úr. 

 
DR. SZALAY PÉTER (Fidesz): Köszönöm a szót. Tisztelt Államtitkár Asszony! 

Azután érdeklődnék, hogy tulajdonképpen milyen előrelépések történtek a 2012-ben 
Magyarországgal szemben indított kötelességszegési eljárások kérdésében, hogy néznek ezek 
ki, hogy áll ez a szituáció.  

A másik, ami felvetődik, a Tavares-jelentés. Én tulajdonképpen még durvábbnak 
látom a helyzetet, mint ahogy az elnök úr vázolta. Érzésem szerint itt arról van szó, amire a 
történelemben láttunk már példákat, hogy egy szélsőséges ideológia megpróbál egy másik 
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országot valamilyen formában ellehetetleníteni, letaposni vagy elfoglalni. Gondoljunk a 
világháborúra, a danzigi korridorra, ahol állítólag átlőttek a németekre és ezért elfoglalták fél 
Lengyelországot.  Itt is úgy látom, hogy ürügyek, álérvek alapján működik a Tavares-jelentés, 
de lényeg az, hogy miután az Európai Unióban az országok többsége baloldali kormánnyal 
bír, szeretnék Magyarországot ellehetetleníteni és pénzügyi-gazdasági vonatkozásban, hogy 
így mondjam, elfoglalni, ezáltal a magyarországi rendszert, így ahogy működik, megdönteni. 
Bár lehet, hogy ez keményen hangzik, de nekem van egy olyan érzésem, hogy van egy ilyen 
trend ebben az egészben. Biztos vagyok abban, hogy Tavares nem jót akar, hanem a 
törekvései ilyeténképpen igencsak Magyarország-ellenesek. Viszont felvetném azt a kérdést, 
amiről már beszélgettünk az európai uniós látogatás kapcsán, hogy ha meghívnánk Tavares 
urat ide, a bizottságba, akkor személyesen el tudnánk neki mondani a véleményünket. Nem 
volna-e ez lehetséges? Köszönöm a figyelmet.  

 
ELNÖK: Szerintem nem! (Dr. Szalay Péter: Jó. Idealista vagyok.) Balczó képviselő 

úr!  
 
BALCZÓ ZOLTÁN (Jobbik): Gyors kérdésem nincs, közepesen gyors hozzászólással 

szeretnék élni, talán még van annyi idő egy ilyen hosszú anyag kapcsán. 
Köszönöm a jelentést, őszintén mondom, mert annyi mindent foglal össze logikusan 

adatokkal, hogy a Jobbik a maga EU-programjába ezeket jól tudja felhasználni kissé más 
következtetéssel, mint ami innen kiolvasható.  

Az egyik téma, amiről szólnék az integráció elmélyítésének a kérdése, és itt maradok 
az itteni anyagnál, tehát az, hogy ebben az ügyben milyen kijelentéseket tett Barroso elnök, 
meg a Károly Egyetemen Angela Merkel, legyen ez egy külön téma. Itt a gazdasági és 
monetáris unió mélyebb struktúrájával kapcsolatban annyit el lehet mondani, hogy volt két 
ország, az Egyesült Királyság és Csehország, amelyik nem akart részese lenni a stabilitási 
szerződésnek. Egyetlen ellentmondást látok a magyar álláspontban. Ez a szerződés az értékét, 
a jövőjét, a hasznát tekintve vagy egy előrevivő jó szerződés, vagy egy egyértelműen rossz. 
Én nagyjából mindig azt hallottam az e melletti érveknél, hogy nem fog ránk vonatkozni, még 
nem vagyunk az eurózóna tagjai. Most gondolom, a kormány úgy tervezi, hogy jó néhány év 
múlva, de belátható időn belül feltehetőleg azokat a gazdasági-pénzügyi paramétereket 
teljesítjük, amelyek alapján mi már kötelezettségeket vállaltunk szintén a csatlakozási 
szerződésben arra, hogy az eurót be fogjuk vezetni. Tehát itt valójában sokat beszélnek 
népszavazásról és a miniszterelnök úr is azt mondta, hogy majd ebben a kérdésben akkor 
döntünk, de formálisan csak azért kell dönteni, mert az alaptörvénybe be lett írva a forint. 
Egyébként még erre sem kellene hogy sor kerüljön. Tehát még egyszer: azt nem értem, hogy 
ez egy előrevivő dolog-e a mélyebb integrációt tekintve és mondjuk, hogy milyen jó, hogy 
csatlakoztunk, mindig azt az érvet hallom, hogy ránk még nem vonatkozik. Az Egyesült 
Királyságban és Csehországban sincs euró, rájuk sem vonatkozik.  

Az európai szemeszterrel kapcsolatban is azt mondta az államtitkár asszony, hogy ez a 
’12-es év, de a mostaniról is beszélhetünk. Az előző ülésen került sor az országspecifikus 
ajánlások megbeszélésére, amikor Szűcs nagykövet úr és Cséfalvay államtitkár úr volt itt. Az 
államtitkár úrral nagyon egyetértettünk, amikor a legtöbb országspecifikus ajánlással 
kapcsolatban kifejtette a maga ellenérvét és azt, hogy vajon ezek csak olyan ajánlások, 
amelyiknél vagy megfogadjuk, vagy nem, ezek csak ajánlások. Azért nézzük meg a tavalyi és 
az idei évet, lehet, hogy most formálisan azt lehet mondani, hogy a túlzottdeficit-eljárásnak 
való megfelelés miatti költségvetési fő számok, makrogazdasági pálya megváltoztatása, maga 
az európai szemeszter, tehát lényegében ugyanarról van szó, a magyar költségvetés 
pályájának elfogadásáról. Tavaly arra késztették a kormányt, hogy további kiigazító lépéseket 
tegyen a költségvetésben a júliusi elfogadás előtt, aminek az lett a következménye, hogy 1,9 



 21 

százalék lett a hiány, amivel lehet dicsekedni, de a másik oldalról 300 milliárd forinttal többet 
lehetett volna fordítani a magyar kis- és közepes vállalkozások támogatására. Ezt azért 
emelem ki, mert úgy tűnik, hogy ez az uniós költségvetési javaslat messze túlmegy a 
javaslaton. Hiszen idén mit mondott Varga Mihály gazdasági pénzügyminiszter úr, amikor 
újabb kiigazító igények voltak? Azt mondta szó szerint, hogy méltánytalan, szükségtelen, 
igazságtalan, de végrehajtjuk. Magyarul ezzel azt akartam kifejezni, hogy úgy tűnik, az 
európai szemeszter során talán mélyebben nyúlnak bele egy ország költségvetésébe, mint amit 
önmagában a hiánycél jelentene. 

Végül a többéves költségvetési programról. Itt nyilvánvalóan teljesen igaza van az 
államtitkár asszonynak, hogy a kormány ragyogó tárgyalással, ahogy mondja, jó pozíciót ért 
el. De másik szempontból hadd tegyem hozzá, hogy jelenleg az Európai Unió egy olyan 
döntést hozott, amely először reálértékben csökkentette a teljes keretet, csökkent a Kohéziós 
Alapok támogatása, csökkent a vidékfejlesztés. Ami növekedett jelentős mértékben, az a 
közvetlen agrárkifizetések, de azért, mert elfogadtuk a 21 százalékról való indulást. Tehát azt 
mondom, hogy elismerem a kormány jó tárgyalásait, de ha kívülről nézem az Európai Unió 
egészét, akkor nem látom azt a nagy elhatározást az adott területek minél jobb kihasználása, 
ha tetszik, a kohéziónak a további növelésére.  

És ha már ennyi szó esett itt erről a kiváló jelentéstevőről, akit a politikai múltja 
alapján továris Tavaresnek lehetne nevezni, röviden azért én is elmondom a Jobbik 
véleményét. Sok tekintetben az alkotmánymódosítás kapcsán is megvolt a vitánk tételesen 
adott kérdésekben a kormánnyal és meg is van, de valóban azt, ami a minősítéssé vált, tehát 
amely alapján kategorikusan olyanok hangzanak el, hogy az alkotmányosság veszélyben van, 
a parlamenti demokrácia, a jogállam veszélyben van, nyilvánvalóan a Jobbik is a maga 
részéről visszautasítja, miközben - még egyszer mondom - számos komoly részletkérdésben 
másként ítéljük meg a Fidesz képviselőihez képest a jogállamiságot. Egyébként olyan 
szigorúan, keményen nem fogalmaztam volna, mint Szalay képviselő úr, de van benne 
igazság, gyakorlatilag arról van szó, hogy az Európai Unió ilyen álságos kritikai eszközökkel 
egy független ország kormányát térdre akarja kényszeríteni. Ebben is van sok igazság.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Mile Lajos képviselő urat illeti a szó! 
 
MILE LAJOS (független): Köszönöm szépen, elnök úr. Államtitkár asszony, 

köszönjük a kiegészítést. Egy megjegyzésem és egy kérdésem van csak.  
Valóban nagyon sokféle megközelítés és vita kerekedhet ennek a bizonyos 

úriembernek, Tavaresnek a jelentéséből. De tényleg nem a legszerencsésebb, ha túlzó 
kijelentésekre ragadtatjuk magunkat és, mondjuk, portugál hadosztályokat látunk masírozni az 
Andrássy úton. Tehát ennél kicsit visszafogottabban, még ha kicsit parodizáltam is azt, ami 
elhangzott.  

A másik, hogy mi ennek a napirendi pontnak és ennek az anyagnak az általános vitára 
való alkalmatosságáról értekezünk. Csak kérdezem, hogy mikorra várható, hogy a plenáris 
ülés napirendjén lesz ennek a vitája. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Több kérdés nincs. Visszaadom a szót az államtitkár 

asszonynak. 
 
Győri Enik ő válaszadása 
GYŐRI ENIKŐ, a Külügyminisztérium államtitkára: Köszönöm szépen, elnök úr, 

illetve képviselő urak a kérdéseket.  
Szalay képviselő úr kérdezte, hogy a kötelezettségszegési eljárásokkal hogy állunk. 

Kötelezettségszegési eljárásunk van számtalan, mint más tagállamoknak, de még mindig csak 



 22 

fele annyi van, mint mondjuk Németországnak. A politikai figyelemre számot tartó volt 
tavaly három ügy, amelyet az Európai Bizottság januárban indított Magyarország ellen. Az 
első az MNB függetlenségével kapcsolatosan, a másik a bírák korai nyugdíjazásával 
kapcsolatban, a harmadik pedig az adatvédelmi biztos elmozdításával kapcsolatosan. Az 
MNB függetlensége című történetet le tudtuk zárni. Kellett hozzá itthon egy 
törvénymódosítás, ezeket az Európai Központi Bankkal, illetve az Európai Bizottsággal 
kitárgyaltuk, egyeztettük és nem lett belőle bírósági eljárás.  

A bírák nyugdíjazása kapcsán megszületett az ítélet. Ez eljutott az Európai Bíróságig 
decemberben, utána pedig elkezdtük az ítélet végrehajtását. Erről pedig az illetékes biztos 
asszonyt tájékoztattuk is. Sajnos ő ezt a nyilatkozataiban nem ismeri el, pedig még a 
statisztikai adatoknak is birtokában van. A bíráknak május 2-ig kellett nyilatkozniuk, hogy 
visszahelyezést kérnek vagy nyugdíjba vonulnak és megkapják a kompenzációt. Azóta is 
minden fejleményről a vonatkozó főigazgatóságot és a biztos asszonyt tájékoztatjuk. És 
akárhányszor ő a nyilvánosság előtt valótlanságot fog állítani, annyiszor fogjuk elmondani, 
hogy márpedig mi az igazság.  

Az adatvédelmi biztos tekintetében pedig még nincs bírósági ítélet. Az teljesen 
természetes, hogy ha majd lesz ítélet, akkor végre kell hajtanunk. Nem tudom, hogy az 
Európai Bíróság mikor fogja azt tárgyalni.  

Most pedig nincsenek újabb ilyen nagy port felkavaró, politikai természetű 
kötelezettségszegési ügyek. Három úgynevezett adminisztratív levelet küldött a Bizottság, 
ezeket megválaszoltuk és múlt pénteken a külügyminiszter úr be is jelentette, hogy két 
témában is készek vagyunk módosítani az alkotmányt. Az ügyáthelyezést, ugyan szakértői 
szinten volt megállapodás, de úgy látjuk, hogy nem nagyon akarják elfogadni, ezt a 
méregfogát a történetnek ki akarjuk húzni. Úgy látjuk, hogy egyébként is nem segít annyit, 
más megoldás kell arra, hogy az igazságszolgáltatás felgyorsuljon, így aztán emiatt végül is 
ettől el tudunk tekinteni, ha ez egy ennyire fájdalmas pont. Ugyanígy az esetleges európai 
bírósági vagy bármilyen bírósági életetekből fakadó adófizetési kötelezettséget is ki tudjuk 
venni az alkotmányból. A pénzügyi stabilitási törvényben a bíróságok említése nélküli 
hivatkozás szerepelni fog, hogy rendkívüli esetekben is tudjuk tartani a hiánycélt, tehát hogy 
ezeket meg kell oldani. Ugyanis a kormánynak továbbra is az a legfontosabb célkitűzése, 
hogy minden további költségvetési hiányt és adósságnövelést megakadályozzon. 

A Tavares-jelentésről, ha megengedik, mivel többen említették, hadd mondjam el 
röviden, hogy látjuk a folyamatot. Ez a jelentés nagyon sok tárgyi tévedést is tartalmaz és 
utána ezekből a leírásokból aztán jut egy valamilyen koncepcióra az anyag. Ez egy politikai 
dokumentum, ezt úgy is kell kezelni. Az Európai Parlament egy politikai testület, ezzel nincs 
nekünk semmi problémánk. Azt pedig vegyük tudomásul, hogy jelenleg ebben a politikai 
testületben van egy baloldali liberális többség. Ehhez képest, ha ők azt írnák le, hogy 
márpedig Magyarországon kötelező visszaállítani a királyságot, ők ezt el tudnák fogadtatni, 
mert megvan hozzá a többségük. Ilyet nem írtak a jelentésben, de írtak sok minden mást. 
Hogy mi lesz a végleges formája és tartalma ennek a jelentést, ebben a pillanatban ezt nem 
tudom megmondani. Ha jól tudom, 551 módosító indítvány készült, ezekből most 
fogalmazzák az úgynevezett kompromisszumos módosítókat, tehát ilyenkor minden egyes 
frakció és maga a jelentéstevő a különböző frakciókhoz tartozó úgynevezett árnyék-
jelentéstevőkkel közösen megpróbálnak közösen kompromisszumra jutni bizonyos 
kérdésekben. Meglátjuk, hogy ebből mi sül ki. Jövő héten én újra ott leszek, már múlt héten is 
ott voltam, már több körben nagyon sok képviselővel beszéltem. A bizottság 19-én szavaz 
róla, és ahogy az elnök úr is említette, július 3-án lesz róla a plenáris vita. 

Mi a jelentéshez elkészítettük a magunk kiegészítéseit, pontosabban fogalmazva 
minden egyes megállapításhoz, ami nem helyénvaló, odaírjuk, hogy valójában hogyan van. 
Abban bízunk, hogy valamit figyelembe fognak venni. Nem lehet elfogadni, hogy a tények 
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nem tényekként szerepelnek benne, ha a tényekből hamis következtetéseket vonnak le, ha az 
Európai Parlament olyan javaslatokat fogalmaz meg, amelyekre nem terjed ki a hatásköre. 
Egyébként felmerült egy nem néppárti európai parlamenti képviselő részéről, hogy jogilag 
biztos-e, hogy azok az ajánlások, amelyeket ez a jelentés megfogalmaz, nem terjeszkednek-e 
túl az Európai Parlament hatáskörén. Mi is úgy ítéljük, hogy túlterjeszkednek és ez nem 
elfogadható. Maga a jelentéstevő is elismerte, hogy sok esetben Magyarországon tesztel egy 
rendszert. Nagyon erősen a napirenden szerepel az a kérdés, hogy a tagállamok 
demokratikusságát és a jogállam működését hogy lehet ellenőrizni, merthogy amíg egy ország 
jelölt ország, addig szoros ellenőrzés alatt van, bezzeg ha bent van, akkor elvileg bármit 
megtehet. Most folyamatban van egy ilyen, majd meglátjuk, hogy fogják ezt hívni, egy 
jogállamiság, demokrácia teszt kialakítása. Csak annyit kértem, hogy ne egyszerre alakítsunk 
ki egy új rendszert és azt alkalmazzuk rögtön egy tagállamon, történetesen Magyarországon, 
mert ez nem fair. Egyébként a bel- és igazságügyi miniszterek a múlt héten elfogadtak egy 
következtetést, abban kerekperec benne van, hogy ezt ki kell alakítani, de úgy kell kialakítani 
ezt a mechanizmust, hogy először is mindenkit meghallgatnak, minden tagállamot egyformán 
kezelnek, van egy konzultáció nemcsak a kormányokkal, hanem civil szervezetekkel is. Ezek 
ellen Magyarországnak semmi kifogása. Ami ellen kifogásunk van, az az, hogy egy nem 
működő rendszert rögtön rajtunk tesztelnek. De maga a jelentéstevő nekem személyesen 
többször elismerte, hogy valóban ő szeretne nemcsak Magyarországra vonatkozó 
megállapításokat tenni, hanem kicsit túlterjeszkedve. Ő egyfajta hierarchiát is próbál kreálni a 
Lisszaboni Szerződés, az éppen hatályos uniós szerződések egyes cikkelyei között. Azt 
gondolja, hogy bizonyítva látja, hogy Magyarország megsértette az Unió alapvető érdekeit és 
akkor emiatt már minden más cikktől el lehet tekinteni. Például az, hogy hogy van a 
hatáskörök megosztása, hogy pontosan csak annyi átruházott hatalma van az Európai 
Uniónak, amennyiről a tagállamok megállapodtak, illetve hogy ő egyfajta hierarchiát teremt, 
hogy mondjuk a 4. cikket, amely arról szól, hogy a tagállamoknak az alkotmányos 
hagyományait és identitását tiszteletben kell tartani, akkor felül lehet írni. Én meg azt 
mondom, hogy nem létezik különböző cikkelyek között hierarchia. Úgyhogy szeretném, ha 
ezeket a kérdéseket rendezni lehetne. Ezért szerepel például Engel képviselő úr beadott 
módosításai között nagyon sok törlési szándék, hogy pontosan ezek a rendkívül 
ellentmondásos ajánlások kikerüljenek a szövegből.  

Az, hogy Tavares urat meghívják-e, az elnök úr és a bizottság hatásköre, én ebbe nem 
szeretnék beleszólni. Az elnök úr találkozott már vele, jártak itt, ez az önök szuverén döntésén 
múlik. Én a jövő héten is fogok vele találkozni Brüsszelben. 

Balczó képviselő úrnak köszönöm szépen, hogy jó összefoglalónak tartja a jelentést, a 
munkatársaimnak továbbítani fogom.  

A stabilitási szerződésről kérdezi, hogy ez jó vagy rossz megállapodás. Mi azt 
gondoljuk és továbbra is fenntartjuk és ez ezerszer elhangzott ebben a bizottságban, hogy 
mivel Magyarországnak van egy kötelezettsége az euró bevezetésére, a csatlakozási 
szerződésnek ezt a kitételét semmi nem írta felül azóta, jelenleg nem vagyunk ott, csendben 
mondjuk, hogy nem is olyan nagy baj, hogy éppen még nem is tudjuk teljesíteni a csatlakozás 
kritériumait. De azt világosan látjuk és erről szól ez a válság részben, hogy úgy pénzügyi 
uniót működtetni, hogy annak nincs meg a fiskális lába és nincs egy nagyon szoros 
gazdaságpolitikai koordináció, az nem lehet, mert az működésképtelen. Tehát mi elismerjük a 
többiek, az eurózónások jogát arra, hogy ezeken a területeken fokozzák az erőfeszítéseiket. 
Nem akarjuk megakadályozni, hogy ők ebben előbbre menjenek. Mi is ezer szállal kötődünk 
hozzájuk, de azt szeretnénk, ha az ebből a szorosabb együttműködésből fakadó 
kötelezettségek ránk még nem vonatkoznának, de önkéntes alapon lehessen ezekhez 
csatlakozni. Úgy tűnik, hogy ez az egész új építmény, beleértve a stabilitási szerződést is, így 
épül most fel.  
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Az országspecifikus ajánlások kapcsán is volt egy vita. Azt a magyar nemzetgazdasági 
miniszter is elmondta, hogy az az 1,9 százalékos hiány tavaly az Unió miatt van. (Mile Lajos 
távozik.) És valóban, ha lett volna még 1 százaléknyi mozgásterünk, akkor biztos, hogy többet 
lehetett volna tenni növekedés és foglalkoztatás terén. Ebben a kérdésben nincs vita 
közöttünk, ezt elég sokszor el is mondtuk, hogy ők se gondolják azt, hogy az ő előrejelzéseik 
hibátlanok, mert itt a statisztikai adat, amit az Eurostat hozott nyilvánosságra. Úgyhogy ezt 
elég sokszor a vitában a fejükhöz is vágtuk. Azt gondolom, hogy azért az kétségbevonhatatlan 
eredmény, hogy kijuthatunk a túlzottdeficit-eljárásból. Ugyan vannak, akik ezt elég érdekesen 
interpretálják, de azt gondolom, elég nehéz cáfolni, hogy ez egy eredmény. Erről döntés majd 
az ECOFIN június 21-ei ülésén születik meg, az formalizálja, de nem gondolom, hogy a 
pénzügyminiszteri tanács felülírná a Bizottság javaslatát. 

Az országspecifikus ajánlás nem egy mélyebb belenyúlás egy ország költségvetési 
fennhatóságába, mint maga a túlzottdeficit-eljárás. A túlzottdeficit-eljárásnak vannak súlyos 
következményei. Ahogy tavaly megtapasztaltuk, a Kohéziós Alapból való kifizetés 
felfüggesztését belengették, hónapokig pallosként lebegett a fejünk fölött. Ha ez nincs, azt 
gondolom, szabadabban lélegzünk. Az országspecifikus ajánlások egy részét tudjuk, 
egyetértünk vele és magunk is csináljuk, ha nem mondják nekünk, akkor is, mert meg 
vagyunk róla győződve, hogy az hasznos, például növekedés, foglalkoztatásteremtés, 
megfelelő üzleti környezet kialakítása. Egy részével pedig szigorúan nem értünk egyet. És ezt 
a megfelelő fórumokon hangoztatjuk. Tavaly is egyébként volt olyan ajánlás, amit egészen 
miniszterelnöki szintig el kellett vinnünk, hogy nem értünk egyet vele. Csendben mondom, 
hogy nem egyedül voltunk. Ha jól emlékszem, három ország tiltakozott rajtunk kívül. Tehát 
itt van azért egy párbeszéd és egyáltalán nem vagyunk ott páriaként kezelve, hogy miért így 
vélekedünk róla.  

Többéves pénzügyi keret. Higgye el, képviselő úr, hogy mi voltunk az a tagállam, 
amely a legtovább mondta, hogy egy sokkal értelmesebb, nagyobb méretű költségvetés 
kellene. Ha több a célunk, például beemeljük az energiapolitikát is a közös politikák közé, 
legalábbis azt szeretnénk, ha a jövőben az lenne, ahhoz márpedig a forrásokat is oda kellene 
tenni. De ha azok, akik ehhez a pénzt adják, mert mi a nettó haszonélvezői vagyunk ennek a 
történetnek, mereven ellenálltak és mániákusan egy kisebb költségvetést szerettek volna, 
akkor mi egy idő után - mondjuk utolsóként - beadtuk a derekunkat, de azért ha az ember azt 
akarja, hogy legyen forrás és ne álljanak le a kifizetések és legyen kohéziós politika, meg 
agrárpolitika, akkor azt kellett mondani, hogy akkor az a célunk, hogy a kisebb tortából a 
magyar szelet ne csökkenjen olyan mértékben, mint egyébként azt a Bizottság kitalálta. 
Úgyhogy ez egy 27-es alku, 41 órás talpon levés után ennyit lehetett elérni, és azt gondolom, 
ezen körülmények között ez egy jó megállapodás. 

Mile képviselő úr kérdezte, hogy akkor mikor lesz, hogyan kerül napirendre. Ez az 
Országgyűlésen múlik természetesen. Úgy tudom, a külügyi bizottság is vitatja ma az 
általános vitára való alkalmasságot és utána az, hogy ez plenáris vitáig eljut-e, az már csak az 
Országgyűlésen múlik. Köszönöm szépen, elnök úr. 

 
Határozathozatal 
ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár asszony. Gratulálunk az elért eredményekhez. 

További sok sikert kívánunk és szoros együttműködést a bizottságunkkal. 
Tisztelt Bizottság! Szavazásra teszem fel. Ki az, aki általános vitára alkalmasnak tartja 

az említett jelentést. (Szavazás.) Tizennégy. Ki tartózkodik? (Szavazás.) Három. Köszönöm 
szépen, általános vitára alkalmasnak találtuk. 

Az ülés bezárása 
Tisztelt Bizottság! Tájékoztatom a képviselőtársaimat, hogy a bizottság soron 

következő ülésére előreláthatóan 2013. június 17-én kerül sor, a napirendi pontok egyeztetése 
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még folyamatban van. Lehet, hogy ez az utolsó bizottsági ülésünk, de az is lehet, hogy nem. 
(Balczó Zoltán: És szeptember?) Szeptember? Majd újrakezdjük.  

Köszönöm szépen, a bizottsági ülést bezárom. 
 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 58 perc)  
 

  

Dr. Hörcsik Richárd 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: dr. Lestár Éva 


