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Napirendi javaslat  
 
1. A belső piaci információs rendszer hazai működésével összefüggő egyes 

törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/11626. szám) 
(Módosító javaslat megvitatása)  
 

2. Renatas Juska, Litvánia nagykövetének tájékoztatója a litván EU-elnökség 
programjáról és prioritásairól  
 

3. a) Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. 
törvény végrehajtásáról szóló törvényjavaslat (T/12002. szám) 
(Általános vita)  
 
b) Az Állami Számvevőszék jelentése Magyarország 2012. évi központi 
költségvetése végrehajtásának ellenőrzéséről (T/12002/1. szám)  
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Meghívottak részéről  

Hozzászóló 
Dr. Kátai Anikó főosztályvezető (Külügyminisztérium)  
Renatas Juska Litvánia nagykövete 
Földeák Gergely főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium) 
Keresztes Tamás ellenőrzésvezető (Állami Számvevőszék) 
 

Megjelent 
Dr. Staudt Gábor (Jobbik) 
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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 bizottságának ülését 
megnyitom. Köszöntöm a képviselőtársaimat, a meghívott vendégeket, az előadókat. 

Az első teendőnk a határozatképesség megállapítása. Az aláírt jelenléti ív alapján 
megállapítom, hogy bizottságunk határozatképes. Eseti képviseleti megbízásokat jelentek be: 
Lipők Sándor képviseli Ughy Attilát, Ivanics Ferenc Mengyi Rolandot, Szalay Péter Braun 
Mártont, Ékes József Bebes Istvánt, Firtl Mátyás Sáringer-Kenyeres Tamást, Nógrádi Zoltán 
pedig Tessely Zoltán képviselőtársunkat.  

A mai napirendi pontokat írásban jeleztük képviselőtársaimnak. Ezek szerint három 
napirendi pontot terveztünk. Az első a belső piaci információs rendszer hazai működésével 
összefüggő egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat módosító javaslatainak 
megvitatása és egy kapcsolódó módosító javaslatról is döntenünk kell. A második napirendi 
pontunk Renatas Juska, Litvánia nagykövetének tájékoztatója a litván EU-elnökség 
programjáról és prioritásairól. Végül a harmadik: Magyarország 2012. évi központi 
költségvetéséről szóló 2011. évi törvény végrehajtásáról szóló törvényjavaslat és az Állami 
Számvevőszék jelentése ugyanerről, az általános vitára való bocsátásról kell döntenünk. 

Tisztelt Képviselőtársaim! Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, hozzáfűzni 
valója a napirendi pontokhoz. (Senki sem jelentkezik.) Nincs. Szavazásra teszem fel! Ki az, aki 
támogatja a napirendi pontok megtárgyalását az előbb elmondottak rendben? (Szavazás.) A 
jegyzőkönyv számára megállapítom, hogy egyhangúlag elfogadtuk a napirendet. 

Az elnök tájékoztatója 
Tisztelt Képviselőtársaim! Napirend előtt szeretném tájékoztatni a képviselőtársaimat, 

hogy szeptember 8-10-e között a bizottság elnöksége és Murányi Levente képviselőtársunk a 
V4-ek európai ügyekkel foglalkozó bizottságának találkozóján vett részt a lengyelországi 
Gdańskban, Wałȩsa városában. Ezen a találkozón felszólalásomban az EU regionális 
politikájának jövője kapcsán üdvözöltem, hogy jó és fontos megállapodás született idén 
februárban az Európai Tanács ülésén és a kialkudott eredmény a visegrádi négyek 
összefogásának is az egyik eredménye. 

Szintén tájékoztatom képviselőtársaimat, hogy szeptember 3-4-én a Kárpátok 
Európája konferencián vettem részt a lengyelországi Krynicában, ahol a makroregionális 
stratégiák tapasztalatairól és a Kárpátok térségében megvalósult infrastrukturális fejlesztések 
jelentőségéről tartottam előadást. 

A belső piaci információs rendszer hazai működésével összefüggő egyes 
törvények módosításáról szóló törvényjavaslat 
Tisztelt Bizottság! Hozzákezdünk a napirendi pontok megtárgyalásához. Az első 

napirendi pontunk a belső piaci információs rendszer hazai működésével összefüggő egyes 
törvények módosításáról szóló törvényjavaslat, a módosító javaslatok megvitatása. Tisztelt 
Bizottság! Egy módosító javaslat érkezett, Staudt Gábor képviselőtársam jegyzi. A 
törvényjavaslat 6. §-ában a 41. § (3) bekezdésének c) pontjában van módosítás. Kérdezem a 
képviselőtársaimat, kívánja-e valaki indokolni. (Senki nem jelentkezik.) Nem látok ilyet. 
Kérdezem a kormány képviselőjét! Hadd köszöntsem Kátai Anikó főosztályvezető asszonyt, a 
Külügyminisztériumból. Tessék Parancsolni! 
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DR. KÁTAI ANIKÓ f őosztályvezető (Külügyminisztérium): Köszönöm szépen. 

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Az a kérdésem, hogy külön nyilatkozzunk-e a módosító 
indítványról és a kapcsolódó módosítóról tekintettel arra, hogy szorosan összefüggnek, vagy 
külön-külön.  

 
ELNÖK: Szerintem nyugodtan lehet együtt is nyilatkozni, egyszerűsítsük a dolgot! 
 
DR. KÁTAI ANIKÓ f őosztályvezető (Külügyminisztérium): Köszönöm szépen. Ez 

esetben röviden hadd ismertessem, hogy miről szól ez a módosító indítvány, illetve a 
kapcsolódó módosító, illetve hogy a törvénynek mely cikkéhez kapcsolódik.  

Ezek a módosító indítványok a törvény azon cikkelyéhez kapcsolódnak, amelyek a 
magyar hatóságokat adatszolgáltatásra, illetve a magyar hatóságokkal folytatott 
információcserére hívják fel. Nagyon fontos, hogy a magyar törvények nyilván a magyar 
hatóságokra keletkeztethetnek kötelezettségeket. Az uniós rendelet szabályozza azokat a 
kötelezettségeket, amelyeket a magyar hatóságoknak az uniós hatóságokkal, a többi uniós 
tagállam hatóságával kell teljesíteniük. Ezeket a kapcsolatokat az uniós rendelet szabályozza. 
Így a magyar jogszabályban arra hívhatjuk fel a magyar hatóságokat, illetve arra kötelezhetjük 
őket, hogy amennyiben olyan tényről, adatról kell információt szolgáltatniuk az őket 
megkereső más tagállambeli hatóságnak, amely az ő hatáskörén belül az ő nyilvántartásaiból 
nem válaszolható meg, akkor keressék meg azt a magyar hatóságot, amelynek a 
nyilvántartásából ezek az adatok világosan kiderülnek. Ha egy magyar hatóság, például a 
Céginformációs Szolgálat arról kap egy kérdést egy külföldi tagállam hatóságától, hogy 
jogszerűen működik-e Magyarországon az a magyar szolgáltatás, amely a fogadó államban 
szolgáltatásnyújtást kíván végezni, akkor előfordulhat, hogy arra is kell válaszolnia és meg 
kell győződnie a Céginformációs Szolgálatnak, hogy ennek a külföldi országban szolgáltatni 
kívánó vállalkozónak van-e Magyarországon köztartozása. Ekkor a Céginformációs Szolgálat 
nyilván megkeresi azt a magyar hatóságot, amelynek ezek az adatok, nyilatkozatok, amelyek 
alapján megadható a válasz a külföldi hatóságnak, a birtokában vannak. Erre tartalmaz 
kötelezést a törvény 41. cikke és ilyen értelemben a magyar hatóságok közötti 
információcserét, úgynevezett belföldi jogsegélyt szabályoz.  

Mindezekre tekintettel úgy látjuk, hogy a 11626/1. számon benyújtott módosító 
indítvány azon a hibás feltevésen alapszik, hogy a magyar hatóságnak külföldi vállalkozásról 
is információt kell szolgáltatnia. De nem ez a helyzet. A helyzet az, hogy a magyar 
hatóságoknak nyilván a magyar nyilvántartásokban hozzáférhető adatokról kell nyilatkozniuk. 
Ezért önmagában ez a kiigazítás, amely ebben a módosító indítványban áll, nem elegendő a 
helyzet egyértelműsítésére, és ezért a 11626/2. számon benyújtott módosító indítványt 
kívánjuk támogatni, amely egyértelművé teszi a magyar hatóságoknak azt a kötelezettségét, 
hogy a magyarországi hatóságoktól az ő nyilvántartásukban meglévő adatokat szolgáltathatja 
azokra a megkeresésekre, amelyeket a külföldi, a szolgáltató célországában működő hatóság 
megkérdez tőle. Ebben az értelemben a kormány a T/11626/2. számú kapcsolódó módosító 
indítványt támogatja. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (A jelentkező Balczó Zoltánnak.) Szólni akar, 

képviselőtársam? (Balczó Zoltán: Igen.) Csak kérem, hogy röviden, mert az előbb felhívtam a 
képviselőtársaimat, hogy ki az, aki a módosító javaslat mellett akar szólni. De akkor tessék 
parancsolni! 

 
BALCZÓ ZOLTÁN (Jobbik): Akkor visszavonom, de az ember azt gondolja, hogy ha 

az előterjesztő mond egy okfejtést, amely kérdést vet fel, akkor felteszi a kérdést.  
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Tehát hadd kérdezzem meg, hogy ilyen alapon a kölcsönösség megvan? Ha egy 
osztrák szolgáltató akar működni itt, Magyarországon és meg kell tudni, hogy van-e 
köztartozása, az úgy működik, hogy az IMI-rendszeren belül az osztrák partner köteles ezt 
megadni és ő maga ugyanígy kikérni a saját megfelelő hatóságától. (Dr. Kátai Anikó: Így 
van!) Köszönöm. Ez elég, nem akarom húzni az időt.  

 
DR. KÁTAI ANIKÓ f őosztályvezető (Külügyminisztérium): Így van. 
 
ELNÖK: Megnyugodott?  
 
BALCZÓ ZOLTÁN (Jobbik): Elnézést, hogy visszaéltem a bizottság idejével. 
 
ELNÖK: Tisztelt képviselőtársaim, egyértelmű, tehát a kormány Staudt Gábor 

képviselőtársam módosító javaslatát nem támogatja. (Káli Sándor és Sáringer-Kenyeres 
Tamás megérkezik.) Kérdezem a bizottságot, hogy ki az, aki támogatja. (Szavazás.) Három 
igen szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás) Tizennégy nem. Tartózkodás? (Senki sem 
jelentkezik.) Nincs. 

Viszont szavaznunk kell a kapcsolódó módosító javaslatról, amelyet Tessely Zoltán 
képviselőtársunk adott meg. Neki nem kell indokolni, mert a főosztályvezető asszony nagyon 
remekül összefoglalta. Ki az, aki támogatja Tessely Zoltán kapcsolódó módosító javaslatát? 
(Szavazás.) Tizenhét igen. Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.) Ellene? (Szavazás.) Nincs. 
Tizenhét igen szavazat. 

Köszönjük szépen a főosztályvezető asszonynak. 
Renatas Juska, Litvánia nagykövetének tájékoztatója a litván EU-elnökség 
programjáról és prioritásairól 
Rátérünk a második napirendi pontra. Kérem, szóljanak a nagykövet úrnak, hogy 

jöjjön be. (Rövid szünet. – Renatas Juska bejön a terembe.) 
(Angolul folytatja. – A jegyzőkönyv a tolmács szavait tartalmazza.) Folytatjuk a 

bizottság ülését. Rátérünk a második napirendi pontunkra. Nagykövet úr, szeretnénk 
üdvözölni a bizottsági ülésünkön. Most már hagyomány a bizottságunkban, hogy minden 
egyes uniós elnökség idején meghívjuk az adott tagországot, amely betölti az adott 
elnökséget, hogy tájékoztasson bennünket az elnökség programjáról és természetszerűleg a 
prioritásokról az európai uniós elnökség kapcsán. Megjegyzem, hogy júliusban volt kis 
COSAC-ülés Vilniusban, ahol részünkről Szalay Péter vett részt. Most megkérem a 
nagykövet urat, hogy adjon egy rövid, 10-15 perces bemutatást a témáról. Ezt most 
megismétlem magyarul.  

Tisztelt Bizottság! Hagyománnyá vált az Európai ügyek bizottságában, hogy 
meghívjuk az Európai Unió Tanácsának elnökségét ellátó tagállam budapesti nagykövetét, 
hogy személyesen tájékoztassa bizottságunk tagjait az elnökség programjáról, különösen a 
célkitűzésekről. Legutóbb, februárban, emlékeztetem képviselőtársaimat, Írország 
nagykövetét hallgattuk meg, most pedig Livániáét. Megjegyzem, hogy a litván EU-elnökség 
parlamenti dimenziója keretében július 7-8-án Vilniusban került sor az európai ügyekkel 
foglalkozó bizottságok elnökeinek találkozójára, ahol az Országgyűlés és bizottságunk 
részéről dr. Szalay Péter képviselő úr vett részt.  

Most megkérem a nagykövet urat, hogy 10-15 percben röviden tájékoztasson 
bennünket szokás szerint és utána lehetőség kínálkozik a kérdések feltételére, majd a 
nagykövet úr válaszol. Átadom a szót, 10-15 perces beszámolót kérnénk. Nagykövet úr, öné a 
szó! 
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Renatas Juska tájékoztatója 
RENATAS JUSKA, Litvánia nagykövete: (A jegyzőkönyv a tolmács szavait rögzíti.) 

Jó napot kívánok! Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottsági Tagok! Először is szeretném 
megköszönni azt a lehetőséget, hogy itt lehetek. Nagyon örülök, hogy beszámolhatok a litván 
elnökség prioritásairól. Lehet, hogy furcsa egy kicsit az elnökség közepén ilyet csinálni, de ez 
a szépsége annak, ha egy ország az év második felében tartja az elnökséget. A nyári szünet 
okán az augusztus sem volt tele napirendi pontokkal az elnökség munkájában. Arra 
gondoltam, hogy bemutatok néhány diát, de úgy tűnik, ez nem így lesz. Ha minden igaz, 
kiosztották önöknek papír alapon a diáimat, lehet, hogy ez segíteni fog abban, hogy kövessék 
a mondandómat.  

Kezdjük talán azzal, a bizottság figyelmét hadd hívjam fel arra, hogy a litván politikai 
helyzet most milyen. Tavaly októberben voltak választások. Ez megváltoztatta a kormányt, 
korábban egy jobboldali koalíció volt, most ellenzékben vannak és most a koalícióban a 
szociáldemokraták, a Munkapárt, valamint a Rend és Igazságosság Párt alkotják a 
kormánykoalíciót. A Munkapártot néha úgy mutatják be a sajtóban hibásan, tévesen, mintha 
az oroszok pártja lenne, de erről nincs szó. Másról van szó. Ebben a stádiumban ennek a 
pártnak vannak jogi nehézségei, ezért lehet, hogy a pártnak meg kell változtatnia a vezetőjét, 
ami nem jelenti azt, hogy a kormánykoalíció ingatag lábakon állna.  

Minden politikai párt elfogadta és elfogadja az elnökséget, és azt, hogy ez egy komoly 
feladat és kihívás az ország számára. Az elnökség egy lehetőség az országnak. Ezt 
Magyarország pontosan tudja, hiszen önök elnökölték az EU-t nem is olyan régen. 
Lehetőséget ad arra, hogy valami jót mondjunk a saját országunkról. Feltettem ide (Az előtte 
lévő laptopra mutat.) egy slide-ot, az emberek néha meglepődnek ettől, de ha megengedik, 
kiemelnék néhány olyan területet, amelyre büszkék vagyunk. A litván gazdaság, az az 
igazság, a második leggyorsabban növekvő gazdaság volt az EU-ban 2011-’12-ben. 
Folytatjuk ezt az elég jó kilábalást. Ezek nemcsak a mi adataink, hanem az Európai Bizottság 
adatai is. Vannak, akik ezen meglepődnek. A legfőbb öt ország között vagyunk, ami a 
külföldi befektetések növekedést illeti a világon. Elsők vagyunk az egyetemi végzettséggel 
rendelkezők körében, elsők vagyunk a másodfokú oktatásban részesültek körében, ezekre 
nagyon büszkék vagyunk, jól képzett ország vagyunk, a kommunikációs technológiákra 
nagyon nagy hangsúlyt helyező ország. Mi vagyunk az EU-ban az elsők, a világon másodikak 
az internet-feltöltést, illetve letöltési sebességet illetően és elsők vagyunk Európában a Wifi 
internetsűrűség területén. A lézertechnológiáinkra is nagyon büszkék vagyunk, a világ 
parametrikus fényerősségének 80 százalékát gyártjuk. Nem tudom, hogy ez mi, de nagyon 
fontos.  

Ami a kivándorlást illeti, abban is élen járunk. Ez egy fájdalmas, érzékeny ügy a 
politikusaink számára, az elmúlt tíz évben tehát az első foltunk a kivándorlás, az emigráció 
Európában. Tavaly volt népszámlálás, 3,7 millió ember, litván állampolgár közül 700 ezret 
vesztettünk, ennyien vándoroltak ki elsősorban Nyugatra. A 3,7 millióból! Ez a valóság. Azt 
is hadd mondjam el, hogy van egy pozitív üzenete is mindennek: az EU lehetőséget ad és a 
litván emberek élnek ezekkel a lehetőségekkel, jobb munkahelyeket, több fizetést keresnek 
Nyugaton. Úgy tűnik tehát, hogy magunk mögött hagyjuk azt a rossz mentalitást, amikor az 
ember azt várja, hogy az állam változtassa meg az életüket. Nem, az emberek saját kezükbe 
vették az életüket.  

Készítettem egy táblázatot a makrogazdaságról. Ebben látják, hogy a GDP-növekedés 
3,6 százalék volt 2012-ben, idén 3,2 százalék, a jövő évi előrejelzés pedig 3,5 százalék. 
Említést érdemel, hogy 2009-ben -15 százalék volt a GDP. Érdemes megnézni ezt a 
táblázatot. Az államadósságra hadd térjek még ki.  A válság éveiben sem emelkedett, 40 
százalék körüli a GDP-hez mért aránya, csak 2 százalékos növekedés volt, ami, azt gondolom, 
jelentős, fontos tény. 
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Az Európai Unióra rátérve Litvánia kevesebb, mint egy évvel az európai parlamenti 
választások előtt elnökli az EU-t, illetve a Bizottságban is ’14-től van a tervezési időszak. 
Mindig hét évente egyszer nagyobb a Tanács törvényhozási terhe az új pénzügyi perspektíva 
okán. Ez azt is jelenti, hogy a féléves időszakos elnökségünk alatt kicsit intenzívebb a munka, 
több területtel kell foglalkoznunk, többek között véglegesítenünk kell majd a többéves 
pénzügyi keretet, ami a ’14-20-as időszakra vonatkozik. El kell fogadni tehát január 1-je előtt 
rengeteg jogszabályt. Amint az Európai Unió a kilábalás felé halad, úgy gondoljuk, szorosabb 
együttműködésre van szükség egyre inkább, hogy ezt a lendületet megadhassuk. Fontos, hogy 
hiteles pénzügyi politikához vezessen, elkötelezettek vagyunk a növekedés, a 
foglalkoztatásbővítés, a versenyképesség, illetve a nyitott Európa iránt.  

Itt térnék rá most a prioritásokra. Ez a három prioritási célunk: a hiteles Európa, a 
növekvő Európa és a nyitott Európa. A hiteles Európával kapcsolatban erősíteni kívánjuk az 
alapot a pénzügyi stabilitás iránt, hogy stabil pénzügyi finanszírozás legyen. Ezen keresztül 
lehet a hitelességet helyreállítani. El akarjuk mélyíteni a pénzügyi uniót, a bankuniót és 
előrehaladást kívánunk elérni a különböző jogszabályok területén a pénzügyi reform terén. Az 
újonnan létrehozott úgynevezett gazdasági kormányzási keret a költségvetési politika prudens 
megvalósítása mellett teszi le a voksát, tudjuk, hogy ez a keret csak akkor lesz hatékony, ha 
megfelelően végre is hajtják. Úgyhogy mielőtt új tényezőket fontolgatnánk, biztosítani kell, 
hogy az olyan kezdeményezések, mint az Európai Szemeszter, a 6-os és 2-es csomag, 
megvalósuljanak. Röviden megemlíteném, hogy mi az, amit már elértünk eddig a hiteles 
Európa területén a litván elnökség néhány hónapja alatt. Ahogy az egységes szanálási 
mechanizmus terén tettünk előrelépéseket, létrejött egy tanács, amely ezzel foglalkozik, július 
19-én volt ennek a bizottságnak az első ülése, az ECOFIN megnyitotta. Elfogadtuk az 
országspecifikus ajánlásokat a tagországokra és véglegesítettük a 2013-as szemeszter ciklusát. 

Most a növekedés Európája. Ez a második prioritás, cél. Növekedésre van szükség, 
amely munkahelyeket teremt az európaiak számára, olyan növekedésre, amely javítja a 
versenyképességet. Ezen célból a 2020-as stratégiára, az Európai Szemeszterre építünk, 
hatékony végrehajtása a növekedés és munkahely paktumnak, megállapodásnak. 
Erőfeszítéseinkkel további integrációt kívánunk elérni az egységes piacon, a szolgáltatási 
piacra különös tekintettel, az energiapiac, az ipar területére jobb szabályozási 
erőfeszítésekkel. Egy pillanatra hadd álljak meg a belső energiapiac pontnál. Bizonyára 
tudják, hogy az EU belső energiapiacot kíván létrehozni ’14-re, az energiaizoláltságát, 
elszigeteltségét bizonyos tagországokban szeretné megszüntetni, biztos vagyok benne, hogy 
ez jelentős impulzust ad majd a hatékony egységes energiapiac vonatkozásában. Litvánia még 
mindig egy energiasziget. Ez azt jelenti, hogy csak a keleti nagy szomszédokhoz vagyunk 
kötve, nincs lehetőségünk tárgyalni, amikor a gáz áráról van szó. Tehát azt az árat fizetjük, 
amit kérnek, amit mondanak, hogy fizessünk. Jelenleg van egy nagyon fontos projekt 
Litvániában. LNG terminált építünk a tengerparton, ami drasztikus változást jelenthetne, 60 
százalékos lehetőséget adhatna, a gáz nem ettől a szállítótól érkezhetne a jövőben, és úgy 
ítéljük meg, hogy a nagy keleti szomszédunk kényelmetlenül érzi magát emiatt és különböző 
tevékenységeket, sőt jelzéseket is kaptunk e tekintetben, de ezzel együtt jól haladnak a dolgok 
és olybá tűnik, hogy két év múlva már lehet, hogy nem leszünk ez a sziget.  

Az energiabiztonság tekintetében erősíteni akarjuk a tagországok elkötelezettségét. 
Novemberben lesz egy magas szintű konferencia Vilniusban, amely modern 
energiainfrastruktúra kialakítására fog koncentrálni. Erősíteni kívánjuk az energiapolitika 
külső aspektusait is. Át fogjuk tekinteni a 2011-es tanácsi konklúziókat e tekintetben. Még 
egy dolog látható az elnökségi prioritásaink között: a makroregionális stratégia, a növekedési 
stratégia. Úgy gondoljuk, hogy a regionális stratégia hozzájárulhat a növekedéshez. Át fogjuk 
tekinteni a Duna, a Balti-tengeri stratégiát ezen a november végi konferencián.  
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Néhány pont még a növekedésről, amit sikerült elérnünk. A Tanács a 2014-es 
költségvetésről egy álláspontot foglalt el. A júliusi ECOFIN a módosítást jóváhagyta, 7,3 
milliárdot. Ez egy előfeltétele volt annak, hogy politikai megállapodást lehessen az MFF-fel 
kapcsolatban elérni az Európai Parlamentben. A kohéziós politika volt a következő terület. 

Most akkor a nyitott Európa, amely az én szívemnek talán a legkedvesebb, és amely a 
magyar prioritásokhoz is illeszkedik. Nagyon jól emlékszem ezekre. Tehát a litván elnökség 
lépéseket tesz, hogy erősítse az Európai Uniót, azt gondoljuk, Európa mindig is sikeres volt, 
amikor nyitott volt.  Úgyhogy szorosabb integrációt szeretnénk az EU és a keleti partnerek 
között. Keleti partnerségi csúcs lesz november végén.  

A bővítést tovább kívánjuk folytatni a Nyugat-Balkán, Törökország vonatkozásában. 
Egy pillanatra megállnék a keleti partnerségi csúcsnál. November 28-29-én Vilniusban 
reményeink szerint Ukrajnával, minden alap megvan arra, hogy reménykedhessünk, a 
társulási megállapodást aláírjuk. Vilniusban van még tisztázásra szoruló kérdés. Lehet, hogy 
ezek majd jó módon kerülnek megoldásra a németországi választások után. Így állnak a 
dolgok, nagyon intenzív párbeszédet folytatunk Ukrajnával, úgyhogy ezek a dolgok 
ígéretesnek tűnnek. Egyéb országok vonatkozásában előretekintünk a lehető legkorábbi 
véglegesítésre, tulajdonképpen véglegesült is Moldovával és július 22-én a társulási 
megállapodás Grúziával. (Balczó Zoltán távozik.) De bizonyára tudják, hogy Örményország 
nem tartotta fenn a nyomást és úgy döntött, hogy szünetet tart, nem is tudom, hogyan 
fogalmazzak. Reményeink szerint Moldova, illetve Grúzia nem fogja ezt követni, pontosan 
értik önök, hiszen a bizottságban tagok, hogy mennyire fontos mindannyiunk számára és ez 
egy geopolitikai küzdelem, ahol minden tőlünk telhetőt megteszünk. További bővítés szintén 
szerepel a napirendünkön. Nyugat-Balkán, Törökország. Szorosan együtt fogunk működni 
Montenegróval és Törökországgal, hogy felgyorsítsuk a csatlakozási tárgyalást, a saját 
érdemeik és előrehaladásuk alapján ítélik meg ezeket az országokat. Szerbia vonatkozásában 
tanácsi döntés volt júniusban, hogy biztosítani kell a felkészülést, az ambíciónk és 
szándékunk az, hogy ezeket az előkészületeket befejezzük még az elnökségünk alatt. És 
Koszovóval is megkezdődnek az előkészületek.  

Azt hiszem, itt befejezem, bizonyára lesznek kérdések. De talán még néhány apró 
dolgot hozzátennék. Mindig kérdezik az emberek az elnökségi költségvetést. Meg kell 
mondani, hogy a kisebb költségvetések között szerepel ez. Az EU-elnökségi költségvetésekről 
beszélek. Luxemburg 2005-ben 100 millió eurót költött, Finnország 75-öt, Portugália 76-ot, 
Magyarország, ha jól tudom, 85 millió eurós költségvetéssel bírt, Lengyelország költségvetése 
111, Írországé 60 és a mi költségvetésünk 62 millió euró.  

Látható a további diákon, az összes informális miniszteri találkozó már megvolt, a 
közlekedési, az energia, a kulturális, a sport és a kohéziós, ezek a legfontosabb események. A 
keleti partnerség csúcs az egyik legfontosabb november 28-29-én, november 11-12-én a Balti-
tengeri régióval kapcsolatos stratégia, magas szintű konferencia az energiáról november 4-5-
én.  

Két percig még hadd hívjam fel a figyelmet egy eseményre, amelyet fontosnak tart ez 
a nagykövetség és én magam is személy szerint. Ez pedig egy fontos esemény lesz 
Budapesten. Október 30-án a Budai Várban megnyitjuk a műemléket, Jagello király és 
Hedvig királynő emlékművét. Nem tudom, mennyire ismert, hogy Jagello Litvánia uralkodója 
volt és lengyelországi király is volt, aki feleségül vette a magyar Hedvig hercegnőt. Ezáltal 
Litvánia felvette a keresztény vallást, keresztény országgá vált. Nagyon büszkék vagyunk 
erre, ez az igazság. Mi vagyunk az utolsó pogány állam Európában, de ezen házassággal 
1386-ban, a hercegnő feleségül vételével keresztény állammá váltunk. Úgyhogy ezt az 
emlékművet, a helyrehozatalát a litvánok finanszírozzák, a litván állam, több magán alap is és 
ennek az avatása egyfajta szimbólumként szolgál majd a litván-magyar barátság, a történelmi 
kapcsolatok vonatkozásában. Tehát október 30-án, hadd hívjam fel a figyelmet erre, meghívót 
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mindenkinek fogunk küldeni, a litván, lengyel, magyar, cseh és szlovák külügyminiszter is 
talán jelen lesz, úgyhogy igazán rangos esemény lesz. Remélem, hogy el fognak jönni. Nem 
tudom, papír alapon mennyire látszanak ezek a képek. Itt abbahagyom, köszönöm szépen. 
Remélem, nem volt sokkal több, mint negyed óra. 

 
Kérdések 
ELNÖK: Köszönöm szépen, nagykövet úr. A bizottságunk rendje szerint most a 

kérdések következnek. Megnyitom a kérdések lehetőségét. Kérem a képviselőtársaimat, hogy 
amennyiben kommentjük van, röviden mondják el. (Dr. Szalay Péter jelentkezik.) Szalay 
képviselő úr! 

 
DR. SZALAY PÉTER (Fidesz): Köszönöm a szót. Tisztelt Nagykövet Úr! Tisztelt 

Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! A nagykövet úr említette a keleti bővítést. Nem hiszem, hogy 
újat mondanék, amikor állítom, hogy Magyarország számára is rendkívül fontos a keleti 
bővítés. Raimundas Karoblis, a litván brüsszeli EU-képviselet vezetője júniusban úgy 
nyilatkozott, hogy a litván elnökség számára fontos prioritás a bővítési politika és a második 
félévben maga is törekedni fog újabb török fejezet, vagy akár fejezetek megnyitására. Van-e 
arra reális esély, hogy egy újabb tárgyalási témafejezet megnyíljon a török európai uniós 
csatlakozási tárgyalások keretében? 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Ivanics képviselő úr! 
 
IVANICS FERENC (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Nagykövet Úr! Tisztelt 

Bizottság! A szervezéssel kapcsolatban kérdeznék. A nagykövet úr felsorolta az összegeket, 
amelyeket az országok az elnökség megszervezésére fordítottak és itt Litvánia egy szerényebb 
összeggel szerepel. Az a kérdésem, hogyan érzik, mi az, amit ez az összeg tulajdonképpen 
fedezni tud és ezen összeg ráfordításával mi az, amit Litvánia tud üzenni Európának. 

A másik kérdésem is ehhez kapcsolódik. Az anyagban láthattunk egy-két szervezeti 
adatot. De kíváncsi lennék, milyen a fogadtatása Litvániában. Mert nem mindig rázza meg az 
embereket, ha őszinték akarunk lenni, egy európai elnökség, de a kisebb és újonnan 
csatlakozott országokban mégiscsak más tud lenni a fogadtatás, esetleg jobban figyelnek rá. 
Tehát milyen a fogadtatása ennek Litvániában, az emberek hogyan viszonyulnak az Európai 
Unióhoz? Kérdezem ezt annak fényében is, mert ez megdöbbentő adat volt, hogy a 
lakosságnak majdnem 20 százaléka hagyta el Litvániát, 3 millió 700 ezerből 700 ezer. Tehát 
az lenne a kérdésem, hogy ezzel kapcsolatban fogalmaznak-e meg üzenetet, vagy ilyen 
módon tudnának-e javasolni valamit Európának azzal kapcsolatban, hogy a keleti országokból 
mekkora a mobilitás és ez milyen áldozattal jár, vagy milyen következményekkel jár az 
újonnan csatlakozott uniós országokra nézve. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Több jelentkezőt nem látok. Visszaadom a szót a 

nagykövet úrnak.  
 
Renatas Juska válaszadása 
RENATAS JUSKA, Litvánia nagykövete: (A jegyzőkönyv a tolmács szavait rögzíti.) 

Az első kérdés Törökországra vonatkozott. Néhány hónappal ezelőtt olvastam a miniszterünk 
megjegyzését Törökországgal kapcsolatban. Nagyon optimista volt, de őszinte emberként el 
kell mondanom, nem tudom megmondani most, hogy milyen fejezetekre gondolt. A 
párbeszéd intenzív, ez alapján, a látogatások alapján a török fél is úgy látta, hogy ígéretes 
dolog, de ennyit tudok csak mondani önöknek.  
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A költségvetéssel kapcsolatban… Hogyan fejezzem ki magam? Mindig van valami jó, 
ha válság van. Az ember látja, hogy ugyanazt meg lehet csinálni egy sokkal kisebb 
költségvetésből is. Nem lenne szabad így beszélnem, de a mi esetünkben is a követségi 
létszámokat csökkentették, a litván nagykövetségeken, beleértve a magyart is, a diplomaták 
fizetését csökkentették és továbbra is csökkentik. De működünk és egész jól teljesítünk, 
úgyhogy a válság ilyen tekintetben egy leltár készítésére is alkalmat ad, kevesebb pénzből, 
úgy gondolom, ugyanolyan jót csinálunk, mint mondjuk Luxemburgban a nagy pénzzel. Így 
válaszolom meg a kérdést, és tudják, ez is a litván mentalitáshoz kapcsolódik. Még 
emlékszünk azokra az évekre a kilencvenes években, amikor gazdasági blokád volt a 
deficitekre, amikor hiány volt, amikor nem lehetett egyszerű dolgokat megvenni a szovjet 
boltokban a szovjet időkben. Úgyhogy soha nem éltünk jobban, mint most, ilyen értelemben 
egy költségvetés megnyirbálása nem jelent semmi drámait számunkra. Valószínűleg ez az 
üzenete a közép-európai ország felől a Nyugat felé.  

Ami a kivándorlást illeti, az emberek emigrálnak, ez azt jelenti, hogy csalódottak, nem 
találják meg a legjobb lehetőségeket otthon, de nem jelenti azt, hogy az emberek rosszul 
éreznék magukat az EU-val kapcsolatban. Ellenkezőleg, ez egy lehetőség! Egy lehetőséget 
kaptunk, több lehetőséget jelent az EU-tagság. Ahogy mondtam, bajnokok vagyunk itt is, de 
ez a kultúránk része. A litvánok mindig, az orosz cári időktől fogva mindig elmennek, 
jelenleg 3 millióan élnek Litvániában és összesen másfél millióan külföldön. Ezek nem a 
szomszédos országok, hanem elsősorban Nagy-Britannia, az Egyesült Államok, Írország, 
Spanyolország. Mivel az emberek elmentek a cári Oroszországból, a szovjet megszállás, a II. 
világháború után megszöktek. Ilyen értelemben a mai kivándorlás számunkra könnyebb, 
szinte minden második családnak vannak családtagjai külföldön. De jó dolog, hogy sokan 
vissza is jönnek, miután oktatást kaptak vagy egy jó, sikeres vállalkozást csináltak. 
Visszajöttek a kilencvenes években és segítettek az új Litvánia felépítésében. Sokan tíz év 
után jönnek vissza és folytatják a vállalkozást, vagy csinálnak egy újat, így akarnak adni 
valamit a hazájuknak. Köszönöm szépen. 

 
A napirendi pont lezárása 
ELNÖK: Köszönöm szépen, nagykövet úr. Köszönöm szépen a prezentációt. 

Szeretnék gratulálni az előrehaladásukhoz, ahhoz, amit az elnökség során tettek és sikeres 
zárást kívánok az elnökségre. Kérem, adja át üdvözletünket, remélhetőleg részt veszünk a 
COSAC plenáris ülésén októberben. Köszönjük szépen, nagykövet úr. Viszontlátásra! 

Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. 
törvény végrehajtásáról szóló törvényjavaslat 
Az Állami Számvevőszék jelentése Magyarország 2012. évi központi 
költségvetése végrehajtásának ellenőrzéséről 
Következik a harmadik napirendi pontunk. Kérem, hogy a munkatársak szóljanak az 

előterjesztőknek. (Rövid szünet.)  
A harmadik napirendi pontunk Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről 

szóló 2011. évi törvény végrehajtásáról szóló törvényjavaslat, amelyet T/12002. számon 
kaptak meg képviselőtársaim, illetve ehhez kapcsolódóan az Állami Számvevőszék jelentését 
a 2012. évi központi költségvetés végrehajtásának ellenőrzéséről.  

Köszöntöm a napirendi pont előterjesztőjét, Földeák Gergely főosztályvezető urat, a 
Nemzetgazdasági Minisztériumtól, úgy is mondhatom, hogy bizottságunk állandó tiszteletbeli 
tagját és Keresztes Tamás urat, ellenőrzésvezetőt az Állami Számvevőszék részéről. Tisztelt 
főosztályvezető úr, megadom a szót, szokásunk szerint kérem, hogy egy rövid felvezetővel 
foglalja össze a törvényjavaslat főbb elemeit és utána megkérjük az Állami Számvevőszék 
képviselőjét, Keresztes Tamás urat, hogy ha van kiegészítése, röviden tegye meg. Utána a 
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bizottságunk képviselői kérdéseket tehetnek fel, majd a válaszok következnek és utána 
szavazunk az általános vitára bocsátásról. Tessék parancsolni! 

 
Földeák Gergely szóbeli kiegészítése 
FÖLDEÁK GERGELY főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm 

szépen a szót. Igyekszem rövid lenni. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! A Magyar 
Köztársaság ’12. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló törvényjavaslatot az Áht. ide 
vonatkozó cikkelye alapján állítottuk össze az Áht.-ben szereplő határidők 
figyelembevételével. Ugyanolyan szerkezetben, ahogy azt megszokhattuk, ugyanúgy a 
normaszöveget törvényi mellékletek kísérik és az általános indoklás az, ahol olyan 
összefoglaló táblákat szerepeltetünk idén is, mint a múlt évben, amelyekben próbáljuk a szinte 
kezelhetetlen számhalmazt mégis olyan aggregáltsági szintre hozni, ami segít eligazodni. (Dr. 
Szanyi Tibor távozik.) Most is egy nagyon komoly közös munkának a gyümölcse ez a 
törvényjavaslat, vagyis a Nemzetgazdasági Minisztérium a tárcákkal együttműködve készíti el 
magát a törvényjavaslatot, sok egyeztetést követően állt össze abban a formában, amiben 
benyújtásra került az Országgyűlés részére.  

Mielőtt rátérnék az uniós programokra, néhány szóban nagyon röviden kicsit a 
makrogazdasági adatokról, a költségvetési adatokról számolnék be. Először az államadóssági 
rátáról említeném meg, hogy ’11-ben 81,4 százalék volt, ’12 végére 79,2 százalékra csökkent. 
Ezt azért emelem ki, mert ez - hogy úgy mondjam - egy történelmi esemény. A magyar export 
volt az, amely ’12-ben húzta a gazdaságot, ez volt a GDP motorja, mint ahogy múlt évben is 
ez így volt. Illetve még kiemelném, hogy a foglalkoztatottak száma nőtt a versenyszférában 
1,4 százalékkal, a közszférában pedig 3,2 százalékkal. 

A költségvetési folyamatokról néhány általános dolgot mondok még. Az 
államháztartás európai uniós módszertan szerinti hiánya a GDP 1,9 százaléka lett, ami a 
konvergenciaprogramban kitűzött cél teljesítését jelentette. A pozitív hatás, amivel nem 
számoltunk, vagy nagyobb előnyt biztosított, a helyi önkormányzati szektor teljesítése, ez volt 
az, ami jelentősen segítette ezt az értéket. A pénzforgalmi hiány 726,2 milliárd forintra lett 
tervezve és ezzel szemben 508 milliárd forint lett, ez a GDP 1,8 százaléka. Még egy általános 
dolgot említenék. Ezeket az értékeket úgy érte el a költségvetés, hogy az országvédelmi alap, 
illetve a kockázati tartalék nem került felhasználásra. 

Rátérve az uniós sorokra, először is azt emelném ki, hogy 2012-ben is több tárcánál 
voltak uniós programok tervezve, a legeslegfontosabb, a legnagyobb volumenű az uniós 
fejlesztések fejezete, a XIX-es fejezet, ahol a teljes NSRK lett betervezve, emellett kisebb 
uniós programok szintén megjelentek, a Vidékfejlesztési Minisztériumnál vannak az 
agrárkiadások, valamint a Belügyminisztériumnál, a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumnál is 
vannak források, kevésbé jelentősek, ezekről nem fogok beszélni már csak az idő rövidsége 
miatt sem. Fontos eszköz a költségvetés végrehajtásánál, az uniós forrásoknál az 
átcsoportosítási lehetőség, a fejezeten belüli átcsoportosítás. Ezzel élt is a fejezetirányító 
szerv, többször történt átcsoportosítás. A másik jelentős eszköz a felülről nyitás, az uniós 
sorok felülről nyitottak, ezzel az eszközzel nem kellett élni ’12-ben.  

A nagyságrendi arányokról egy mondat. Most is az uniós támogatások a fejlesztési 
források döntő hányadát képezik. Több mint 1400 milliárd forint volt, ami uniós forrásként 
felhasználásra került akár a költségvetésben, akár a közvetlen piaci támogatás költségvetésen 
kívül. Tehát 1400 milliárd forint, amit azt jelenti, hogy a GDP-nek körülbelül az 5 százaléka 
az az összeg, amit az uniós fejlesztésekből finanszíroztunk. Ez óriási nagy szám, nyilván ez 
ugyanúgy az egészségügyi fejlesztések, az oktatás, a felsőoktatás, illetve a vállalkozói szféra, 
tehát a gazdasági társaságok fejlesztését is segíti. Összességében az uniós programokra 1816 
milliárd forint volt tervezve, a teljesülés pedig 1366 milliárd forint lett. Tehát a 
költségvetésben betervezett összes uniós forrásnak ez az értéke, látszik, hogy alacsonyabb lett 
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a tény, mint a tervezet, de meg kell említeni, hogy ez az alacsonyabb tény is magasabb, mint a 
’11-ben felhasznált és kifizetett uniós támogatások értéke. Tehát ambiciózusak voltunk, azt 
gondolom, most már látjuk, hogy alacsonyabbra kellett volna tervezni a kiadást, de ennek 
nincs konkrét negatív hatása akár az abszorpcióra, akár másra. Ez azt jelenti, hogy idén, ’13-
ban, meg a következő két évre csúsztak át olyan kiadások, amelyeket mi eredendően ’12-re 
terveztünk.  

A kiadásokkal párhuzamosan a bevételek is alacsonyabb összegben alakultak, 1567 
milliárd forintot terveztünk uniós bevételeket az összes uniós programra, és 1088 milliárd lett 
a tényszám. Az Unióba történő befizetések is alacsonyabb összegben valósultak meg, 264 
milliárd forintot állítottunk be és 234 milliárd lett a valós szám, amit az Unió költségvetése 
felé befizetésként kellett megtenni a költségvetésből.  

Most már tényleg az NSRK számaira rátérve, a legfontosabb itt is a kiadás. 1426 
milliárd forint kiadást terveztünk NSRK-s programokra, és 1070 milliárd forint lett a tény. Ez 
a tényszám jelentősen meghaladta a ’11. évi összeget, illetve úgy is mondhatom, hogy rekord 
összeg, mert a korábbi évek kiadásainál is ez egy magasabb érték. Az ezzel kapcsolatos 
bevétel 888 milliárd forint lett, ez 100 milliárd forinttal nagyobb bevételt jelent ’12-ben, mint 
ami ’11-ben volt. Ha megnézzük a kedvezményezettek részére történő kifizetéseket, itt azt 
látjuk, hogy durván 8200 milliárdos forintkeretnél 40 százalék felett, 3342 milliárd forint lett 
az az összeg, amit a kedvezményezettek részére az NSRK-forrásból összesen eddig kifizetett 
a költségvetés.  

A kötelezettségvállalásokról csak egy mondat. 82 százalék fölötti most már a 
kötelezettségvállalások állománya. Ez egész konkrétan 6723 milliárd forintot jelent. A 
legjobban teljesítő operatív program egyébként a gazdaságfejlesztési operatív program, illetve 
a regionális fejlesztési operatív programok. Itt a kifizetési értékek megközelítik, vagy már 
meghaladták az 50 százalékot.  

Néhány gondolat arról, hogy milyen intézkedések történtek ’12-ben, amelyek 
gyorsították az uniós kifizetéseket. Két dolgot emelnék ki. Az egyik a Nemzeti Fejlesztési 
Kormánybizottság létrehozása, amely a döntéshozatalt gyorsította meg. Ez azt jelenti, hogy 
nagyon sok kiemelkedő programnak a nevesítése történt meg, vagyis akcióterv beemelése 
ezen a fórumon keresztül. A másik az EU Önerő Alap létrehozása, amely ’12 őszén történt 
meg és itt 30 milliárd forint keret állt rendelkezésre év végén, amiből durván 12 milliárd 
forint volt az, ami effektíve támogatásként ki is lett fizetve. Tehát ennek csak a szűk fele, ami 
azt jelenti, hogy - mint azt az Állami Számvevőszék is írta a jelentésében - ennek az 
abszorpcióra gyakorolt hatása csak részben teljesült ’12-ben, itt elég sok kifizetés húzódott át 
idénre.  

A Bizottságból történő lehívásokról mondanék még egy-két számot. 24,9 milliárd euró 
a teljes NSRK keret, ebből ’12. december 31-ig 11,7 milliárd euró került lehívásra, ez 47 
százalékot jelent, tehát ez az az összeg, ami már beérkezett az országba, ’12-ben összesen 2,5 
milliárd euró jóváírás érkezett.  

Egy-két gondolat még az agrártámogatásokról. Az Új Magyarország Vidékfejlesztési 
Program esetén 227 milliárd, tehát jóval alacsonyabb összeg már ez a támogatási forma, 227 
milliárd kiadás lett tervezve és közel ennyi, 217 milliárd kiadás lett a tény. Azt lehet mondani, 
hogy ütemezetten történnek a kifizetések, körülbelül 60 százalékon áll a kifizetési arány, 
illetve a kötelezettségvállalások aránya itt közelíti a 100 százalékot. 

Tulajdonképpen ennyit gondoltam elmondani. Összefoglalva úgy értékeljük a ’12-es 
évet, hogy rengeteg kiadás történt, rengeteg uniós bevétel is érkezett, de nem lehet hátra dőlni, 
ahhoz, hogy a vállalt célokat teljesítsük, ahhoz hogy ne legyen abszorpciós forrásvesztés, ’13-
ban is nagyon jól kell teljesíteni, meg a következő években is. Azt gondolom, ehhez adottak a 
körülmények. Köszönöm szépen. 
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ELNÖK: Kérdezem Keresztes Tamás urat, van-e kiegészíteni valója. Ha van, kérem, 

hogy röviden tegye meg! 
 
Keresztes Tamás szóbeli kiegészítése 
KERESZTES TAMÁS ellenőrzésvezető (Állami Számvevőszék): Tisztelt Elnök Úr! 

Tisztelt Bizottság! Röviden ismertetném az Állami Számvevőszék főbb megállapításait a ’12. 
évi zárszámadással kapcsolatban.  

Az ellenőrzésünk célja az volt, hogy értékeljük, a zárszámadási törvényjavaslat, az azt 
megalapozó beszámolók és elszámolások megbízhatóak-e, illetve az ellenőrzött szervezetek 
szabályosan folytatták-e a tevékenységüket, szabályosan gazdálkodtak-e a közpénzekkel. 
Több területen alkalmaztunk újítást a 2012. évi zárszámadás ellenőrzése során. Első ízben 
értékeltük a zárszámadási törvényjavaslat összeállítási folyamatát. A statisztikai 
mintavételezéssel teljes körűen értékeltük a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 
fejezet valamennyi intézményét és fejezeti kezelésű előirányzatait. Ez 432 intézményt és 37 
fejezeti kezelésű előirányzatot érintett. Lehetőséget biztosítottunk a helyszíni ellenőrzés során 
az intézmények esetében az elszámolások és beszámolók javítására, ezzel a lehetőséggel az 
intézmények éltek is. Az ellenőrzésünk lefedettsége is kedvezőbben alakult a 2011. évihez 
képest. A lefedettség 140 milliárd forinttal nőtt. Így a központi költségvetés bevételeinek 97 
százalékát, illetve kiadásainak 91 százalékát érintette az ellenőrzésünk, több mint 500 
intézményt, szervezetet vontunk be az ellenőrzésünkbe.  

A fő megállapítása az ellenőrzésünk az volt, hogy a zárszámadási törvényjavaslat 
megalapozott, adatai megbízhatóak és a beszámolók, elszámolások alátámasztják a 
törvényjavaslat adatait. Őszintén megállapítottuk, hogy a 2012. évi költségvetési folyamatok a 
2011. évihez képest kedvezőbben alakultak. Itt gondolunk a hiány alakulására, az elsődleges 
egyenlegre, kevesebb zárolásra, illetve a beszámolók, elszámolások megbízhatóságának 
javulására. A makroadatokat, illetve főbb adatokat nem ismertetném, az a főosztályvezető úr 
részéről megtörtént. Szintén 2012-ben a korábbi évekhez hasonlóan kiemelt szempontként 
ellenőriztük az uniós források felhasználását. Itt azt állapítottuk meg, hogy a Nemzeti 
Stratégiai Referenciakeret operatív programok esetében a szerződéssel lekötött 77,4 százalék 
volt, míg a kifizetés 40,7 százalékot tett ki a rendelkezésre álló kerethez viszonyítva. 
Megállapítottuk, hogy a kormány intézkedései a lekötöttség tekintetében előrelépést hoztak, 
de nem érvényesültek még teljes körűen 2012-ben. Ezért az operatív programok 
egyharmadánál - a KÖZOP-, KEOP-, TIOP-programok esetében - továbbra is fennáll további 
intézkedések hiányában a forrásvesztés kockázata. Sokkal jobb a helyzet az Új Magyarország 
Vidékfejlesztési Program esetében, ahol a szerződéses lekötöttség 94 százalékot tett ki, illetve 
a kifizetések majdnem elérték a 60 százalékot.  

Kiemelt szempontként ellenőriztük a központi költségvetés közvetlen bevételeit. 
Ennek keretében megállapítottuk, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kezelt összes 
hátralékállomány 4,5 százalékkal nőtt a 2011. évihez képest és közel 2143 milliárd forintot 
tett ki. Ennek csak egyharmada a működő adózók hátraléka, kétharmadáról pedig elmondható, 
hogy behajtására már csekély az esély. A működő adóalanyok hátraléka szintén nőtt 2011-hez 
képest 744,9 milliárd forintra, illetve megállapítottuk azt is, hogy 261,8 milliárd forint 
működői adózó hátralék esetében a NAV nem tett intézkedést a hátralékok beszedésére.  

Az ellenőrzésünk keretében összesen 105 beszámolót és elszámolást ellenőriztünk. 
Javulás 2011-hez képest, hogy csak három esetben adtunk korlátozott minősítést, illetve 
elutasító véleményt nem kellett adni, tavalyi év során pont az uniós fejlesztések fejezeti 
kezelésű előirányzatok esetében volt elutasító vélemény. Most elutasító vélemény nem volt. 
(Murányi Levente távozik.) A központi kezelésű bevételek és előirányzatok adatai 
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megbízhatóak voltak, kivéve a Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételeket, amely 
elszámolást korlátozott minősítéssel láttuk el. A költségvetési szervek fejezeti kezelésű 
előirányzatok esetében két esetben adtunk korlátozott minősítést, mindkettő a KIM fejezetet 
érintette, az egyik a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, a másik a megyei önkormányzatoktól 
átvett intézmények címre vonatkozott. Kedvező változás a tavalyi évhez képest, hogy a 
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, illetve az uniós fejlesztések fejezeti kezelésű 
előirányzatainak beszámolóit is elfogadó minősítéssel láttuk el. Kisebb hiányosságokat, 
hibákat feltártunk, az NFÜ intézménynél azt állapítottuk meg, hogy az NFÜ nem számolt el a 
kutatási technológia és innovációs alap alapkezelői díjával, az uniós fejlesztések fejezeti 
kezelésű előirányzatainál könyvelési hibát tártunk fel 8,8 millió forint összegben, illetve 
megállapítottuk, hogy az NFÜ belső kontrollrendszere nem biztosította azt, hogy csak 
átlátható szervezet részesüljön támogatásban. Ennek ellenőrzéséről külön, részletesen, mivel 
közérdeklődésre számot tartó téma volt, a jelentésünk 6. számú mellékletében szóltunk.  

Fontos szempont volt az utóellenőrzés, tehát a 2011. évi zárszámadás ellenőrzési 
megállapításainak utóellenőrzése. Pozitív előrelépés volt, hogy valamennyi szervezet készített 
intézkedési tervet az ÁSZ megállapításaira vonatkozóan, illetve valamennyi javaslatunk 
részben vagy egészben megvalósult. Itt külön kiemelném a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 
esetében azt, hogy az uniós fejlesztések fejezeti kezelésű előirányzatairól egy egységes 
főkönyvi kivonattal és analitikával alátámasztott beszámoló készült. Azonban továbbra is 
hiányosságként tártuk fel, hogy az informatikai programok nem teljes körűen zártak az NFÜ 
esetében. 

Négy javaslatot tettünk a jelentésünkben. Az első javaslatunk a NAV elnöke részére 
szólt és az adó és vám szakterület integrációjának ütemezett megvalósítására vonatkozott. A 
Nemzetgazdasági Minisztériumnak javaslatot tettünk a zárszámadási törvényjavaslat 
összeállításánál alkalmazott kontrollok szabályozására, illetve az informatikai rendszerek 
teljes körű zártságának biztosítására. A vidékfejlesztési miniszter részére a Nemzeti Földalap 
kezelő szervezettel kapcsolatban tettünk javaslatot és ez arra vonatkozott, hogy az NFA 
nyilvántartása napra kész, valós adatokat tartalmazzon minden esetben, illetve az utolsó 
javaslatunk az uniós források felhasználásával összefüggésben a Nemzeti Fejlesztési 
Ügynökség elnöke részére szólt, itt javasoltuk az Áht. szerinti átláthatóság biztosítását és az 
ehhez kapcsolódó megfelelő kontrollrendszer kialakítását. Köszönöm szépen. 

 
Kérdések, hozzászólások 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Tisztelt Képviselőtársaim! Megnyitom a kérdések 

lehetőségét. Úgy hiszem, hogy két dolgot feltétlenül meg kell említenem. Az egyik, hogy az 
elmúlt esztendőben ismételten sikerült megfelelnünk a maastrichti kritériumoknak, tehát a 
GDP 1,9 százaléka lett a hiány, így a konvergenciaprogramban kitűzött 2,5 százalék alatt is 
maradtunk. Ez egy óriási teljesítmény. A másik pedig az, hogy a kormányzat, ahogy említette 
a főosztályvezető úr is, tavaly rekord nagyságú uniós forrás lehívását tette lehetővé. Ez egy 
nagyon fontos lépés, ahogy a miniszterelnök úr is említette, fontos, hogy egyetlen cent sem 
maradhat Brüsszelben, hogy 2013 végére teljesítsük azt a feladatot, hogy minél több pénzt 
tudjunk lehívni. 

Megnyitom a kérdések lehetőségét. Ékes képviselő úr! 
 
Ékes József 
ÉKES JÓZSEF (Fidesz): Elnök úr, nem is annyira kérdés, mert abban a szerencsés 

helyzetben vagyok, hogy a költségvetési bizottságnak is tagja vagyok, tehát az egész 2012. 
évi beszámolót, illetve az ÁSZ-vizsgálattal kapcsolatos ténymegállapításokat az egész 
költségvetés vonzatában tudtam nyomon követni és a vitában is részt vettem. Egyet látni kell: 
hogy a 2011. évi beszámolóhoz és az ÁSZ elemzéséhez képest hihetetlen mértékű pozitív 
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fejlődés volt az ellenőrzés, illetve a költségvetés végrehajtása területén. Nem véletlen, hogy 
tavaly 1,9 százalék volt a költségvetés hiánya. Ha figyelembe vesszük, hogy adott esetben 
Szlovákia, Csehország, Lengyelország és Litvánia jóval alacsonyabb és kisebb államháztartási  
hiánnyal rendelkeztek, ehhez képest a magyar teljesítmény sokkal pozitívabb ebből a 
szempontból és várható, hogy 2013-ban tulajdonképpen a költségvetési hiány szinten belül 
tud maradni és azoknak a lépéseknek, amelyeket a kormány konzekvensen az ÁSZ kérésére a 
költségvetés fegyelmezett végrehajtása területén akár az uniós forrásoknál is beiktatott a 
rendszerbe, azoknak a hatásai is tulajdonképpen megtalálhatók, érezhetők. Nem véletlen, 
hogy a magyar infláció mértéke, fogalmazzunk így, 1,3 százalék környékén mozog az 
augusztusban mért adatok alapján. Tehát ezzel együtt, ha figyelembe vesszük, hogy 
Magyarország az államadósság-állománnyal kapcsolatosan 82 százalékon mozgott, ahhoz 
képest egyre több olyan mutató van, amely tulajdonképpen az Európai Unión belül is az első 
öt tagország közé teszi. Maga a Költségvetési Tanács is úgy fogalmazott, hogy a 2012. évi 
költségvetés és a 2013-as is ezekkel a mutatókkal együtt maximálisan végrehajtható. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Lipők Sándoré a szó! 
 
Lip ők Sándor 
LIPŐK SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. A beszámolóban is elhangzott, 

hogy a forrásvesztés kockázata fennáll az operatív programok tekintetében. Azt szeretném 
kérdezni, hogy mit lehet tenni annak érdekében, hogy a jövőben ez a forrásvesztés-kockázat 
minimalizálódjon. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Következik Bana Tibor képviselő úr! 
 
Bana Tibor 
BANA TIBOR (Jobbik): Köszönöm a szót. Tisztelt Főosztályvezető Úr! Tisztelt 

Ellenőrzésvezető Úr! Tisztelt Bizottság! Röviden ismertetném, hogy a Jobbik miért nem tartja 
általános vitára alkalmasnak ezt az előttünk fekvő törvényjavaslatot, valamint én is felvetnék 
néhány kérdést. Részben az egyiket, amelyet szeretnék idehozni, Lipők Sándor 
képviselőtársam már érintette. 

A magunk részéről azért nem tartjuk alkalmasnak általános vitára ezt a 
törvényjavaslatot, mert lényeges információkat hallgatott el a pénzügyi kormányzat és úgy 
véljük, hogy nem adott teljes és áttekinthető képet az állam pénzügyi és vagyoni helyzetéről. 
Az alaptörvény 39. cikkében olvashatjuk, hogy a közpénzeket és a nemzeti vagyont az 
átláthatóság és a közélet tisztaságának elve szerint kell kezelni, a közpénzekre és a nemzeti 
vagyonra vonatkozó adatok közérdekűek. Úgy értékeljük, hogy a kormány figyelmen kívül 
hagyta ezeket az alkotmányos elveket. Mindemellett pedig az elmúlt három év alatt nem volt 
képes elkészíteni egy országleltárt, amely nélkül továbbra sem tudhatjuk, hogy mennyi és az 
elmúlt években mennyit gyarapodott vagy fogyott az állam ingatlan- és ingóvagyona, a 
tulajdoni részesedése bel- és külföldi vállalkozásokban.  

Szó esett az uniós támogatások vonatkozásában arról, hogy a jóváhagyott összeghez 
képest milyen módon teljesültek alul. A főosztályvezető úr részletesen kitért erre. Az lenne a 
kérdésem összefüggésben az Állami Számvevőszék jelentésével - ahol olvashatunk arról, 
hogy a kiemelt projektek csúszása, a kivitelezések, a közbeszerzési eljárási elhúzódása, 
továbbá a kedvezményezetti oldalról elmaradó számlabenyújtás voltak a fő okai annak, hogy 
előállt ez a helyzet -, hogy ezen a területen milyen intézkedések történtek, történnek, hogy 
javuljon az itt fennálló helyzet. Ezzel összefüggésben, ha már a kifizetések gyorsításáról is 
szó esett, szeretném felvetni, hogy a Jobbik mindenképpen szükségesnek tartaná a 
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számszerűségen túl azt is látni és a költségvetés végrehajtása során azt is elemezni, hogy az 
uniós pénzek kezelése során az illetékes hatóság milyen felfogásban könnyíti vagy adott 
esetben nehezíti meg a források hatékony felhasználását. Már csak azért is, mert az itt 
fennálló súlyos hiányosságokra utal a feladat irányítását átvett államtitkár, Lázár János 
bírálata is, aki fontosnak tartotta nem régiben megjegyezni azt, hogy mindenképpen 
szemléletváltásra lenne szükség. Vagyis nem Brüsszel érdekeit kellene Magyarországon 
képviselni, hanem Magyarország érdekeit kellene Brüsszelben a lehető legteljesebb 
mértékben érvényesíteni. Mi a magunk részéről természetesen ezzel a felfogással teljes 
mértékben egyetértünk és sajnálatosnak tartjuk, hogy eddig az a káros szemlélet volt jellemző, 
amire Lázár János is utalt.  

Ezért szeretném megkérdezni azt is, hogy milyen intézkedések történtek abba az 
irányba, hogy valóban hazánk érdekeinek megfelelően tudjuk felhasználni a pénzeket és 
valóban a magyar gazdaság élénkítéséhez tudjanak hozzájárulni minél nagyobb mértékben, az 
eddigieknél is nagyobb mértékben az Unióból érkező források. Mindemellett arra is utalnék, 
ami már elhangzott, hogy a forrásvesztés vonatkozásában hogyan értékeli a helyzetet a 
főosztályvezető úr kiemelten azoknak az operatív programoknak a kapcsán, amelyek 
leginkább problémásak, melyekre az ellenőrzésvezető úr is utalt a kiegészítésében. Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Következik Káli Sándor képviselő úr! 
 
Káli Sándor 
KÁLI SÁNDOR (MSZP): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Azért szeretném 

kérdéssel kezdeni, mert mi, szocialista képviselők egy hosszabb kérdéscsomagot, véleményt 
állítottunk össze. Ezt ismereteim szerint eljuttatták az elnök úrhoz a kollégáim. Az idő 
előrehaladtára tekintettel kérdezem, hogy ez így jegyzőkönyvbe kerül-e… 

 
ELNÖK: Így van, közben a munkatársaim kérték a frakciókat, hogy a kisebbségi 

véleményt küldjék el. Mivel a Házszabály szerint most nem szóbeli előterjesztőt kell a 
bizottság véleményének elmondására állítanunk, hanem írásban kell mellékelnünk, ezért 
kérem már most, hogy akik még nem küldték el, különösen a Jobbik képviselőcsoportját, 
hogy küldjék el, ha szükségesnek tartják minél hamarabb, mert holnap kerül általános vitára. 
Káli képviselőtársunknak válaszolva tehát megkaptuk ezt az írásbeli véleményt, köszönjük 
szépen, ezt csatoljuk mint kisebbségi véleményt.  

 
KÁLI SÁNDOR (MSZP): Akkor én nem kívánom ezt még egyszer megismételni. Az 

MSZP egyébként - csak egy érvet mondanék el - azt, hogy a költségvetést kilencszer 
módosítottuk, nem tartja jó tendenciának. A részletes véleményünk pedig benne van ebben az 
előterjesztésben. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A munkatársam mondja, hogy ebben a pillanatban még 

nem kaptuk meg, de akkor nyilván úton van. Megérkezett mégis! Akkor csatoljuk. Kérdezem, 
van-e még kérdés. (Senki sem jelentkezik.) Nem látok jelentkezőt. Akkor visszaadom a szót a 
főosztályvezető úrnak, illetve az ellenőrzésvezető úrnak.  

 
Válaszadás 
FÖLDEÁK GERGELY főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm 

szépen a szót. Igyekszem minden kérdésre válaszolni.  
A forrásvesztéssel kapcsolatban volt kérdés, hogy milyen intézkedéseket tettünk, 

illetve fogunk tenni. Utaltam rá, hogy a ’12. év során az EU Önerő Alap létrehozásra került. 
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Annyit tudok mondani, hogy ’13-ban intézkedés történt, az EU Önerő Alapra a ’13. évi 
költségvetési törvény mostani módosítása kapcsán további 20 milliárd forintot allokálunk, 
tehát magyarul erre az eszközre, ami, úgy tűnik, bevált ’12 végén és hatott ’13-ra, erre ismét 
forrásokat kívánunk áldozni. Ez, azt gondolom, nagyon fontos intézkedés, ami a forrásvesztés 
elkerülését nagyban segíteni fogja, ebben egészen biztos vagyok.  

Elhangzott, hogy lényeges információkat elhallgatott a pénzügyi kormányzat. Én azt 
tudom állítani, hogy mindenben a költségvetési és az államháztartási törvénynek megfelelően 
jártunk el és úgy értelmezem, ezt az Állami Számvevőszék jelentése is visszaigazolta. 

Az uniós programok alulteljesítése, kiemelt projektek, közbeszerzések, a 
kedvezményezetti számlaállomány elmaradása. Itt két intézkedést szeretnék kiemelni. A 
kiemelt projektek, illetve a közbeszerzések kapcsán létre lett hozva az úgynevezett projekt 
stop rendszer, tehát olyan támogatási forma, amely a kedvezményezetteket segíti abban, hogy 
le tudjanak bonyolítani egy közbeszerzést, illetve egy kiemelt területet meg tudjanak 
valósítani. Tehát ez egy támogatás jellegű dolog, hogy ha a szaktudás hiányosan áll 
rendelkezésre, akkor ez pótlódjon. A másik oldalon a kedvezményezettek számlabenyújtási 
elmaradása, itt inkább adminisztratív, technikai eszközökkel élt a kormányzat, illetve az NFÜ, 
ami főleg az E-ügyintézésben nyilvánult meg, tehát hogy a különböző dokumentumokat 
elektronikusan is be lehessen nyújtani, dokumentálva legyen ennek az időpontja, nyomon 
követhető legyen, hogy mi is történik az elszámolások során. Azt gondolom, hogy ez segítette 
és segíteni is fogja ezt a folyamatot. 

Elhangzott az Állami Számvevőszék részéről is a három projekt, hogy itt forrásvesztés 
van, és kérdés volt, hogy most van ilyen kockázat vagy nincs. Természetesen a kockázatot 
nem lehet cáfolni, mert akkor lesz valami biztos, ha eljutunk a végére, látjuk a számokat és a 
Bizottság is visszaigazolja a számokat. Valóban ezek az operatív programok le vannak 
maradva az általam is említett gazdaságfejlesztési, vagy regionális fejlesztési operatív 
programtól. Azt tudom mondani, hogy ezeknél a programoknál is azt látjuk az idei év első 
félévi, illetve most már augusztusi adatokat is ismerve, hogy jelentősen nagyobb kifizetés 
történt már idén. Tehát azt gondolom, hogy ha ez a tendencia így megmarad az év utolsó 
hónapjára is, ami egyébként is különösen erős szokott lenni, november, december első fele, 
akkor ez a kockázat mérséklődik, illetve forrásvesztéssel nem kell szembesülni. Köszönöm 
szépen. 

 
KERESZTES TAMÁS ellenőrzésvezető (Állami Számvevőszék): Csak egy 

megjegyzést, illetve megerősítést tennék, bár a főosztályvezető úr részéről is elhangzott. Bana 
képviselő úr említette, hogy lényeges információkat elhallgatott a kormány. Az ellenőrzésünk 
során azt állapítottuk meg, hogy a zárszámadás prezentációjára vonatkozóan a kormány 
valamennyi jogszabályi előírásnak megfelelt. Én csak ennyit szerettem volna elmondani. 
Köszönöm szépen. 

 
Határozathozatal 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Szeretném megköszönni a napirendi pont előadóinak a 

rövid összefoglalót. Valóban egy fontos lépést tettünk, mindnyájunk érdeke, hogy minél több 
uniós forrást fel tudjunk használni ebben a gazdasági környezetben, ami az elmúlt 
esztendőben is volt, ehhez nem kevés munka kellett. Köszönjük szépen a közreműködésüket.  

Most pedig az általános vitára bocsátásról kell szavaznunk. Eseti képviseleti megbízást 
még egyet jelentek be: Káli Sándor képviselő úr képviseli Szanyi Tibort. Tehát ki az, aki 
általános vitára alkalmasnak tartja Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 
2011. évi CLXXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló törvényjavaslatot? (Szavazás.) 
Tizennégy igen. Ki tartózkodik? (Szavazás.) Tartózkodás nem volt. Ellene? (Szavazás.) 
Három ellenszavazat. Köszönöm szépen. 
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Tehát a Házszabály szerint nem állítunk előadót, hanem írásban jelezzük a bizottság 
véleményét, illetve a kisebbségi véleményeket csatoljuk. 

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

ülésére előreláthatóan jövő hétfőn, szeptember 23-án 11 óra 30 perckor kerül sor. Tervezett 
napirendi pontjaink: a mikro-, kis- és közepes vállalkozások támogatásához szükséges 
források megteremtéséről szóló országgyűlési határozati javaslat, amelyet Veres János és 
képviselőtársai nyújtottak be, valamint tájékoztató az Európai Ügyészség létrehozásáról szóló 
rendelettervezetről. Előterjesztő Csonka Péter tanácsadó. Tisztelt Bizottság! Köszönöm 
szépen a megjelenést, az ülésünket bezárom.  

 
 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 13 óra 2 perc)  

 
  

Dr. Hörcsik Richárd 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: dr. Lestár Éva 


