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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 50 perc) 

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

DR. HÖRCSIK RICHÁRD (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó 
napot kívánok, hölgyeim és uraim! Az Országgyűlés Európai ügyek bizottsága ülését 
megnyitom. Köszöntöm képviselőtársaimat, köszöntöm a szakértőket és a napirendi pontok 
előadóit.  

Az aláírt jelenléti ív alapján megállapítom, hogy bizottságunk határozatképes. Eseti 
képviseleti megbízást jelentek be: Mengyi Roland képviselő úr képviseli Nógrádi Zoltánt, 
Hörcsik Richárd Sáringer-Kenyeres Tamást, Ivanics Ferenc Tessely Zoltánt, Firtl Mátyás 
alelnök úr Gyopáros Alpárt, Lipők Sándor pedig Bebes Istvánt.  

Képviselőtársaim a törvényi előírásnak megfelelően megkapták a napirendi 
javaslatomat. A mai napi ülésre két napirendi pontot terveztünk. Az 1. tájékoztató a 2014-
2020-as fejlesztési ciklus tervezési folyamatának aktuális helyzetéről. Az előterjesztő 
Cséfalvay Zoltán államtitkár úr, a Nemzetgazdasági Minisztériumból. A 2. napirendi pont 
Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat, az általános vitára 
való alkalmasságról kell döntenünk. Ezzel - szokásunknak megfelelően - párhuzamosan 
tárgyaljuk az Állami Számvevőszék véleményét a Magyarország 2014. évi központi 
költségvetéséről szóló törvényjavaslatról, és a Költségvetési Tanács véleményét 
Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről. Az előterjesztők: Földiák Gergely 
főosztályvezető a Nemzetgazdasági Minisztérium részéről, Pongrácz Éva ellenőrzésvezető az 
Állami Számvevőszék részéről, valamint Kádár Kriszta szintén az Állami Számvevőszék 
részéről. 

Tisztelt Bizottság! Kérdezem, hogy van-e valakinek a napirendi javaslattal 
kapcsolatban kérdése, véleménye. (Nincs jelzés.) Nem látok ilyet. Szavazásra teszem fel. Ki 
az, aki támogatja a napirendi pontok megtárgyalását? (Szavazás.) A jegyzőkönyv számára 
megállapítom, hogy egyhangú. 

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

Tisztelt Bizottság! Rátérünk az 1. napirendi pont tárgyalására, amikor is tájékoztatót 
hallgatunk meg a 2014-2020-as fejlesztési ciklus tervezési folyamatának aktuális helyzetéről. 
Köszöntöm Cséfalvay Zoltán államtitkár urat, a napirendi pont előadóját. Tessék parancsolni! 

Dr. Cséfalvay Zoltán tájékoztatója 

DR. CSÉFALVAY ZOLTÁN nemzetgazdasági minisztériumi államtitkár: Tisztelt 
Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Mindenekelőtt nagyon köszönöm az érdeklődést, és köszönöm 
azt is, hogy a bizottság folyamatosan figyelemmel követi a 2014-2020-as tervezési időszakot. 
Nem ez az első alkalom, amikor erről beszélünk, de úgy gondolom, mindig nagyon fontos, 
hogy a bizottság is áttekintést kapjon, és hasonlóképpen fontos, hogy mi is visszajelzést 
kapjunk a tervezés menetéről és annak legfontosabb kérdéseiről. 

Hoztam néhány anyagot, amit szeretnék kiosztani, gondolom, az picit lerövidítheti 
mindazt, ami a szóbeli előterjesztést illeti. (A Nemzetgazdasági Minisztérium munkatársa 
kiosztja az anyagot.) 

Időrendben célszerű visszamenni 2013. június 29-ig, akkor nyújtottuk be a Bizottság 
részére az úgynevezett első változatát a partnerségi megállapodásnak. A partnerségi 
megállapodás az a keretterv, amely a 2014-2020-as forrásfelhasználás alapvető stratégiai 
irányait meghatározza. Magyarország Finnország után másodikként nyújtotta be a partnerségi 
megállapodás első tervezetét, és összesen 14 ország ment át sikeresen azon az úgynevezett 
érettségi teszten, amelyik formai és tartalmi szempontból - és itt a tartalmi a fontosabb - 
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megfelelőnek találta a benyújtott partnerségi megállapodás tervezetét. Ezt a benyújtott 
megállapodási tervezetet ezután a különböző főigazgatóságok közötti egyeztetésre küldték, 
így aztán egy egyeztetett véleményt kaptunk vissza augusztus 2-án. Hozzátenném, hogy 
Magyarország a tagállamok közül elsőként kapta vissza ezt a véleményt. (Nógrádi Zoltán 
megérkezik az ülésre.) 

A partnerségi megállapodás közel 150 oldal, a Bizottság észrevételei kereken 48 és fél 
oldalban foglalhatók össze. Ennek az az alapvető lényege, hogy amit ebben a visszajelzésben 
nem érintenek, azt már részben elfogadottnak tekintik. Onnantól kezdve további egyeztetések 
zajlottak a Bizottsággal. Én 2013. szeptember 18-át emelném ki, amikor a Bizottság itt járt 
Magyarországon, és Budapesten egy egynapos egyeztetést folytattunk. 

Felhívnám arra is a figyelmet, hogy magát a partnerségi megállapodást mi július 
legelején, a benyújtás után a Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal honlapján közzétettük. 
Eddig több mint 4300-an keresték fel a honlapot, és magát a tervezetet 950-en töltötték le. 52 
szervezet juttatta el véleményét hozzá. Nyilvánvalóan a szervezetek többfajta javaslattal is 
éltek. A beérkezett javaslatok száma meghaladja az 500-at. Területileg érdekes talán, hogy 
Brüsszelből többen érdeklődtek, és többen töltötték le a partnerségi megállapodás tervezetét, 
mint Székesfehérvárról. Ez jelzi azt, hogy figyelik a partnerség folyamatát Brüsszelben 
legalább annyira, mint itt, Magyarországon. Én úgy gondolom, hogy ez a látogatottsági szám 
és még inkább a letöltések száma - amely, mint említettem, 950-et tesz ki -, a beérkezett 
vélemények száma jelzi azt, hogy szakmai körökben rendkívül jelentős az érdeklődés. Ezeket 
a véleményeket természetesen beépítjük a partnerségi megállapodás változatába. (Káli Sándor 
megérkezik az ülésre.) 

A jelenlegi menetrend szerint október vége felé küldjük ki most már a beérkezett 
javaslatok alapján egy újabb, még mindig informális változatát a Bizottság számára. Ekkor 
még mindig lehetőségünk van, hogy arra ők reagálnak, és annak a fényében tovább lehet 
formálni a partnerségi megállapodást. 

A jelenlegi menetrend szerint úgy tűnik, hogy a partnerségi megállapodás formális 
beadásának van egy feltétele, nevezetesen, hogy azok a jogszabályok és rendeletek, amelyek 
ezt lehetővé teszik, jelenjenek meg a Parlament, a Tanács és a Bizottság oldaláról. A 
legutóbbi információk szerint ez valamikor november végén vagy decemberben történhet 
meg, itt azért nekünk ahhoz kell igazodni, ami a brüsszeliek munkája ebben a tekintetben, és 
utána tudjuk immár formálisan, hivatalosan is benyújtani a partnerségi megállapodást. 

Az a tervünk, hogy a partnerségi megállapodással együtt nyújtsuk be az operatív 
programokat. Lehet ezt külön is egyébként, tehát itt nincs ilyen megkötöttség. Nyilvánvaló, 
hogy a partnerségi megállapodás elfogadását és aláírását gyorsítja, ha vele párhuzamosan be 
tudjuk nyújtani az operatív programokat. 

Az operatív programoknak a harmadik verzióját - mi így nevezzük, mert korábbi 
verziókat is egyeztettünk már mind miniszteriális körökben, mind szakmai körökben, mind 
pedig a Bizottsággal - október 6-án küldtük meg a Bizottságnak. Szerintem ez az első kerek 
változat, vagy ha szabad így fogalmazni, first draft ebben az esetben. Ettől kezdve folyamatos 
az egyeztetés a Bizottságban a különböző operatív programokról. 

Október 17-e óta, vagyis a múlt hétvége óta az operatív programok a környezeti és 
energiahatékonysági operatív program kivételével széles körű társadalmi - tehát most már 
nemcsak szakmai, hanem társadalmi - egyeztetésre kerültek, az NFÜ honlapján elérhetők, és 
ott véleményezhetők, javaslatok hozzáilleszthetők. (Ughy Attila megérkezik az ülésre.) 

Ez a menetrend, ahol most tartunk. Az operatív programok véleményezésére egy egy 
hónapos idő áll rendelkezésre, tehát november 17-e ennek a határideje, és a vélemények 
természetesen beépülnek az operatív programokba. Így jutunk el ahhoz az állapothoz - és ez a 
törekvésünk -, hogy egyszerre tudjuk benyújtani az operatív programokat és a partnerségi 
megállapodást is. (Dr. Braun Márton megérkezik az ülésre.) 



- 7 - 

Néhány pontra azért kitérnék a menetrenden kívül. Azt látni kell, hogy a partnerségi 
megállapodás és az operatív programok elkészítését is nagyon sok tényező korlátozza, 
befolyásolja, meghatározza. Eleve a partnerségi megállapodásnak csatlakoznia kell az Európa 
2020 programhoz, követni kell a nemzeti reformprogram legfontosabb célkitűzéseit. A 
Bizottság augusztus 2-ai véleményében nagyon nagy, kitüntetett szerepet tulajdonított az 
országspecifikus ajánlásoknak, ezek megjelenítésének. 11 tematikus célt fogalmaznak meg, itt 
is látható, hogy mely területeket kívánnak támogatni.  

Én úgy gondolom, ha valaki figyelmesen nézi ennek az anyagnak a szerkezetét és az 
indikatív forrásallokációt, akkor látható, hogy itt alapvetően gazdaságfejlesztési súlypontokra 
kívánjuk fordítani a forrásokat: több mint 1100 milliárdot, a mainak közel kétszeresét 
foglalkoztatásbővítésre, szintén 1100 milliárdot meghaladó összeget a kis- és 
középvállalkozások versenyképességének javítására, nagy tételek még a fenntartható 
közlekedés, az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság, kutatás-fejlesztés. Ezeken a 
területeken a korábbihoz képest jelentősebb forrásfelhasználás figyelhető meg, és 
forrásfelhasználást tervezünk.  

A Bizottsággal való egyeztetésekben felmerültek olyan területek, amelyeknek a 
finanszírozását, támogathatóságát még jelen pillanatban további egyeztetésekre bocsátjuk.  

Néhány operatív programot, ha szabad, egy picikét közelebbről is érintenék. Az első - 
hiszen a legtöbb forrással rendelkező operatív program 2950 milliárd forinttal, az EU-s és a 
hazai társfinanszírozást egybe számolva - a gazdaságfejlesztési és innovációs operatív 
program. Ennek fő célpontjai a vállalkozások versenyképességének javítása, a kutatás-
fejlesztés, az innováció erősítése, az infokommunikációs fejlesztések, a foglalkoztatás 
bővítése és erősítése. Változás a jelenlegi időszakhoz képest, hogy a foglalkoztatás a 
gazdaságpolitika részén kezelődik, és nem mint szociális kérdés. (Dr. Szalay Péter 
megérkezik az ülésre.) 

A képviselő urakat talán szorosabban érinti a területi operatív program. A 
területfejlesztési operatív program alapvetően gazdaságfejlesztési célpontú, és ebben azt a 
logikát követtük, hogy ennek keretében a különböző területi egységek önálló, dedikált 
forráshoz juthatnak, és ezeknek a forrásoknak a megtervezésénél rendkívül komoly szerepet 
játszhatnak. Azzal számolunk - és most átlagértéket mondanék -, hogy a megyék esetében a 
saját dedikált felhasználható forrás 25 milliárdos átlaggal számol megyénként. Ez a megyei 
jogú városnak és kistérségének - ezt a mondatot így mondom, mert bizonyos félreértéseket 
okozott, tehát megyei jogú város és kistérsége - átlagosan 10 milliárd forintos dedikált 
gazdaságfejlesztési és megtervezhető forrást jelent. A fennmaradó 136 kistérségnél pedig 
átlagosan 2,2 milliárd forint, ami a tervezést jelenti. Ezenkívül az önkormányzatok, legyen ez 
megyei önkormányzat, vagy legyen ez kistérségi társulás, és a megyei jogú városok 
nyilvánvalóan a gazdaságfejlesztési és minden más operatív programnál is pályázóként 
megjelenhetnek, de ez az a forrás, ami dedikáltan az illető térségek megtervezésében kerül 
majd felhasználásra.  

Én nem mennék bele minden részletébe a további operatív programoknak, mint 
például a közlekedési operatív program, amelyiknek nyilvánvalóan a TEN-T hálózatokhoz 
való kapcsolódás egyik fontos prioritása, és hozzá kapcsolódóan még az elővárosi, városi 
közlekedésnek is az erősítése, vagy a környezeti és energiahatékonysági program, amelynél a 
nevéből is adódóan az energiahatékonyság, árvízvédelem, hulladékgazdálkodás, 
szennyvíztisztítás és hasonló kérdésköröket emelném ki. 

Egyetlen ponttal egészíteném ki az eddig elhangzottakat. A gazdaságfejlesztési 
források felhasználásánál és a gazdaságfejlesztési támogatásoknál nagyon erősen szeretnénk 
támaszkodni az úgynevezett pénzügyi eszközökre, vagyis ami más néven a visszatérítendő 
pénzügyi eszközöket jelenti. A most kiosztásra kerülő anyagban megpróbáltuk felvázolni azt 
a logikát, amit a gazdaságfejlesztési programoknál kívánunk képviselni. (A Nemzetgazdasági 
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Minisztériumi munkatársa ismét kioszt egy anyagot.) Teljesen logikusnak tűnik, hogy amikor 
a közszféra érdekeltségében vagy köztulajdonban van bizonyos fejlesztés, tehát 
köztulajdonban lévő fejlesztés megy végbe, ott vissza nem térítendő támogatást célszerű 
nyújtani, és ahogy haladunk a magánberuházásokig, úgy egyre inkább célszerű 
visszatérítendő pénzügyi eszközöket is alkalmazni. Itt alapvetően kedvezményes hitelre és 
garanciára gondolunk, de nyilvánvalóan más eszközök is használhatók. 

A visszatérítendő eszközök mellett többfajta érv is felhozható. Az egyik, ami talán a 
legfontosabb, hogy nevéből is adódóan visszatérítendő, ez persze kombinálható vissza nem 
térítendő eszközzel is. A visszatérítendő azt jelenti, hogy azok a források többszörösen 
felhasználhatók Magyarországon és Magyarország számára.  

Hadd utaljak arra, hogy a német Marshall-segély és a Marshall-segély alap jelenleg is 
létezik, többszörösen visszafordították már azt a forrást, ma is kihelyezhető a német kis- és 
középvállalkozások fejlesztésére, és tudomásom szerint a második világháború és a német 
újjáépítés már elég régóta véget ért, több évtizede. Én úgy gondolom, hogy ennek a bejövő 
összegnek, ami a hazai forrást hozzászámítva 7300 milliárd, mindenképpen célszerű legalább 
10 százalékát visszatérítendő támogatások formájában nyújtani, ami - ahogy jeleztem - hosszú 
időszakra, később is Magyarország rendelkezésére állhat.  

Én úgy gondolom, ebben a körben az is eléggé világos, hogy már ennek a pénzügyi 
időszaknak az összeállításánál is a nettó befizetők arra törekedtek, hogy viszonylag kevesebb 
forrás jusson a kohéziós és strukturális célokra. Valószínűleg ez a politika 2020-ban is tovább 
folytatódik. Én úgy gondolom, szerencsés, ha itt tudunk lépni. Vannak technikai előnyei is, 
csak utalok arra, hogy amikor az abszorpciós képesség és a források felhasználása előkerül, 
akkor a visszatérítendő eszközök, amikor valamilyen fejlesztési alapba kerülnek 
Magyarországon, akkor az már uniós kategória szerint elköltött pénznek minősül, függetlenül 
attól, hogy alapból 2015-ben, 2016-ban vagy 2017-ben kerülnek kifizetésre. (Tessely Zoltán 
megérkezik az ülésre.) 

Mi megpróbáltuk itt felvázolni azt, hogy a különböző területeken - legyen ez a kis- és 
középvállalkozások fejlesztése - mi az, amit nyilvánvalóan vissza nem térítendő támogatások 
keretében célszerű juttatni, például az üzleti infrastruktúra, amely valamennyi kkv-nak 
nyújthat segítséget. Ahogy haladunk a kkv-k direkt beruházásai felé, én úgy gondolom, hogy 
ott egyre inkább a pénzügyi eszközöket célszerű meghatározni. 

Ehhez szükséges egy úgynevezett GAP-analízisnek az elkészítése, ez jelenleg folyik, 
tehát akkor lehet ennél pontosabban is látni, mint ahogy egy vázlatos modellben mi ezt 
megpróbáltuk felvázolni. Hasonlóan a kutatás-fejlesztésnél: nyilvánvalóan az akadémiai vagy 
egyetemi szféra kutatásait vissza nem térítendő alapon célszerű támogatni, és ahogy haladunk 
az üzleti jellegű innovációs fejlesztésekhez, úgy egyre inkább pénzügyi eszközöket célszerű 
alkalmazni. A köztes területen - egyetem és vállalatok közös kutatási projektjei - 
nyilvánvalóan valamilyen kombinált formát célszerű alkalmazni. 

Ugyanezt a logikát próbáljuk érvényesíteni az energiahatékonyságnál is. Csak egy 
példát hadd említsek! Jelen pillanatban a lakossági energiahatékonysági fejlesztések vissza 
nem térítendő alapon mennek. Most nem idéznék, de egyik napilapunk kiszámította, hogy ha 
ebben az ütemben megy, akkor több mint 600 év alatt lehet felújítani a magyar 
lakásállományt. Nyilvánvalóan itt azért részben visszatérítendő eszközöket is célszerű 
alkalmazni. Azzal számolunk egyébként, hogy a lakosság energiahatékonysági beruházásait 
olyan, részben visszatérítendő eszközökkel szeretnénk támogatni, ami lehetővé teszi, hogy 
évente százezer lakás energiahatékony felújítása váljék lehetővé, tehát ne kelljen megvárni az 
előbb említett 600 esztendőt. 

Ugyanez vonatkozik az infokommunikációs szektorra és a turizmusra is.  
Talán a legfontosabb üzenete ennek az egész támogatási logikának, hogy - ahogy 

említettem - a források, az összes forrás 10 százalékát, de lehet, hogy ez még több is lesz, 
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pénzügyi közvetítőkön és eszközökön - hitel, garancia - keresztül szeretnénk eljuttatni a 
vállalkozásokhoz vagy az érintett pályázókhoz, ami én úgy gondolom, hogy az ő részükről is 
nagyobb felelősséget jelent nyilvánvalóan a beruházások tervezésénél, fejlesztésénél. Nem 
hiszem egyébként, hogy az a logika minden esetben elfogadható, ami a jelenlegi tervezési 
időszakban zajlik, tehát minden vissza nem térítendő támogatásként, utána pedig látjuk, hogy 
helyenként azok a fejlesztések, amelyek így indultak, nem fenntarthatók, tehát kiderül, hogy 
nem állt mögötte sem az a felelősség, sem pedig az a kockázatviselési logika, ami ilyen 
esetekben szükséges. Ha az a célunk egyébként, hogy minél nagyobb gazdasági növekedést 
tudjunk elérni ezeknek a forrásoknak a felhasználásával, akkor nyilvánvalóan célszerű minél 
több forrást megmozgatni, és a visszatérítendő eszközök alkalmazása ezt is elősegíti. 

Én ennyit gondoltam nagyon röviden bevezetőként elmondani. Nyilvánvalóan maga a 
tervezési folyamat ennél sokkal bonyolultabb. Azt tudom mondani összességében, hogy 
tartjuk a menetrendet, és tartjuk a határidőket. Most a különböző egyeztetések, mind a 
Bizottsággal való egyeztetések ideje zajlik, ami abból áll, hogy hetente több 
videokonferenciát és tanácskozást tartunk a Bizottságban. Vele párhuzamosan egy széles körű 
társadalmi egyeztetés zajlik ma Magyarországon. Úgy gondolom, hogy így aztán, amikor a 
Bizottság oldaláról megjelennek a szükséges rendelkezések, akkor Magyarország is egy jó 
partnerségi megállapodást és jó operatív programokat tud benyújtani. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen államtitkár úr a mostani és a legutóbbi beszámolót, ha jól 

emlékszem, júniusban tartott itt, a bizottságunk előtt egy hasonló beszámolót.  
Megnyitom a kérdések lehetőségét. (Jelzésre:) Lipők képviselő úr! 

Kérdések, észrevételek 

LIPŐK SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Államtitkár Úr! Két 
témakörben szeretnék hozzászólni. Nagyon örülök annak, hogy államtitkár úr említette a 
közlekedési operatív programot. Ezen keresztül lenne az egyik probléma, amire szeretnék 
rávilágítani. Kistérségi elnök is voltam, és az a kistérség, amelyben dolgoztam, az én 
javaslatomra 2012. december 31-én megszűnt. Azért szűnt meg a kistérség, mert a 
finanszírozási rendszer átalakult. Mivel a finanszírozási rendszerben központi finanszírozás 
nem állt rendelkezésre a kistérség működésére, ezért ennek a kistérségnek az ilyen formán 
való fenntartása a továbbiakban nem volt biztosított. 

Azoknál az önkormányzatoknál, azon a 17 településen, amely adta ennek a 
kistérségnek a társult településeit - hogy rávilágítsak, hogy hátrányos helyzetű térségben 
vagyunk -, ahol az egyik településnek a polgármestere is vagyok, az adóerő-képesség, 
amelyre most a központi költségvetésben is fő hangsúlyt fektet a 2014-es költségvetési 
javaslat, a 3-4 ezer forintot esetleg elérni. Az én településemen nem éri el az 5 ezer forintot az 
egy főre vetített, van, ahol 7-8 ezer forint, és van egy-két település, ahol 12 ezer forint az egy 
főre eső adóerő-képesség. Ezzel talán rávilágítottam és mindent elmondtam a települések 
tekintetében. 

Az, hogy ők ilyen helyi bevétel, ilyen adóerő-képesség mellett fenntartsanak még 
további intézményeket, vagy esetleg a kistérségi társulás munkaszervezetét, lehetetlen 
vállalkozás és feladat.  

Létrehoztuk a járásokat. A járások tekintetében azt mondjuk, és az a kormányzati 
álláspont, hogy a közlekedési infrastruktúrát és a megközelíthetőséget a járásokra kell 
koncentrálni és kialakítani. A tervezés időszakában, most nem tudjuk, hogy mi az, hogy 
járásra akarunk tervezni, mi az, hogy kistérségre akarunk tervezni. Úgy fogalmaz a rendszer, 
hogy akkor a térségeket figyelembe véve tervezünk ebben a történetben.  

A rendszer tervezése szempontjából kérdezem a résztvevőket - mivel többek között 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a tervezési csoportnak, az önkormányzati 
munkacsoportnak is a vezetője vagyok, az elnök úr megbízott ezzel a vezetéssel, és ott is 
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fölmerült élesen ez a kérdés -, mivel a rendszerben résztvevők a jogszabály tisztázatlansága 
miatt ezt nem tudják megoldani: mire tervezzenek? Talán az országban is egyedülállóak 
vagyunk, elsőként szüntettük meg a kistérséget. Ennek az ok-okozati összefüggését is 
elmondtam. Amikor, ezt a döntést meghoztuk, és a mai napig is úgy vagyok e mellett a döntés 
mellett, és a kollégáim is, hogy jó döntést hoztunk ebben a tekintetben.  

Mivel a tervezés folyik, akkor mire is tervezünk? A kistérség nem létezik ebben az 
ügyben. A járásokra nem akarunk tervezni. Ebben nagyon nagy tanácstalanság van, mert 
mikor a megyei önkormányzat elnöke kiküldi - mondjuk, a mienk egy egyedi probléma, és 
ezen keresztül világítok rá a problémára, hogy van ilyen jellegű gond -, akkor tanácstalanok, 
hogy most akkor kinek küldjék ki, hiszen a kistérségnek nincs vezetője. A jogszabály testálja 
ezt valakire. Nincsen szervezet, ami működjön, nincsen operatív szervezet, amely ebben 
közreműködjön. Ez azt jelenti, hogy a társadalmi egyeztetésben és a tervezési időszakban, 
mivel nincs, és forrásuk sincs ezeknek az önkormányzatoknak, ezért korlátozottan tudunk 
csak részt venni. Erre a problémára szeretném felhívni a figyelmüket. 

A másik probléma ezzel összefüggő, amelyben már szenvedünk jó néhány éve, és a 
2007-2013-as időszakban is voltak olyan jellegű konkrét projektek vagy 
programmegfogalmazások, amivel gondok vannak. A gondokra például a bölcsőde- és 
óvodaberuházáson keresztül szeretném fölhívni a figyelmet. Úgy írom ki magát a pályázatot, 
hogy feltételezem, hogy azon a településen valamikor épült óvoda vagy bölcsőde. Ezeken a 
településeken vagy a saját településemen is az a helyzet, hogy soha nem épült ilyen jellegű 
épület, hanem annak idején birtokba vettek egy magántulajdonban lévő házat, vagy a ’90-es 
rendszerváltás után a pártházat vették birtokba, és így létesültek óvodák, és így létesültek 
bölcsődék. Ezek több mint 50 éve működnek. 

Arra ad fejlesztési forrást ezeknél az óvodáknál - amik fizikailag, infrastrukturálisan 
alkalmatlanok a feladatellátásra, nem a XX., hanem már a XXI. században vagyunk, és ezek 
nem működtethetők -, azt mondja, hogy arra ad forrást, hogy bővítsem, átalakítsam, több 
gyereket helyezzek el benne, csoportszobát bővítsek. Sajnos, az a helyzet ezekkel a 
csoportszobákkal, hogy ott a megfelelő számú helyet sem tudjuk biztosítani. Mikor arról van 
szó, hogy egy csoportban 25 gyereket lehet elhelyezni, akkor nem tudjuk elhelyezni, mert 
ezekben az átalakított családi házakban adott a térmérték. Vannak jogszabályi előírások is, 
hogy három négyzetméter kell egy gyerekre. Ez azt jelenti, hogy 20, de 15 gyereket sem 
tudunk elhelyezni, ezért kénytelenek vagyunk a csoportokat bontani, nem öt, hanem hat 
csoport van, és maga a pályázati kiírás lehetővé teszi azt, hogy a hátrányos helyzetű 
térségekben azokat a hátrányokat még jobban tovább cipeljük magunkkal, amelyeket eddig 
sem tudtunk megoldani. Az alapinfrastruktúrával vannak gondok.  

Kérném szépen, és nyomatékosítanám a jegyzőkönyv számára is, és természetesen 
azok számára is, akik a programokban részt vesznek és megfogalmazzák, hogy a jövőt 
illetően ezekre a súlyos problémákra is legyen megoldás a pályázati kiírások tekintetében.  

Talán a két legfontosabb ügyet és témakört, ami feszíti az én térségemet, meg tudtam 
fogalmazni, az apróbb jellegű kérdésekre nem kívánnék kitérni. Köszönöm szépen a 
tájékoztatást és a lehetőséget is. 

 
ELNÖK: Szerintem levélben vagy e-mailben nyugodtan lehet kérni államtitkár urat, 

hogy válaszoljon a kérdésekre ülésen kívül. 
Tisztelt Bizottság! Következik Bana képviselő úr. 
 
BANA TIBOR (Jobbik): Köszönöm, elnök úr. Tisztelt Államtitkár Úr! Tisztelt 

Bizottság! A következő tervezési ciklus kapcsán az egyik legfőbb cél mindenképpen a 
forrásvesztés minimalizálása. Ezzel kapcsolatban feltétlenül pozitívumnak tekinthető az, hogy 
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a partnerségi megállapodásban is megjelenik az intézményrendszer ennek érdekében történő 
átalakítása.  

Amellett, hogy én is megköszönöm államtitkár úrnak a tájékoztatást, egy konkrét 
kérdést szeretnék feltenni. Ön is utalt arra a mindenképpen üdvözlendő tényre, hogy a 
következő tervezési időszakkal kapcsolatban az a kormányzat elképzelése, hogy az uniós 
források 60 százalékát gazdaságfejlesztésre kívánjuk fordítani.  

A tematikus célkitűzésekhez kapcsolódóan szeretném feltenni a konkrét kérdésemet. 
Az egyik kiosztott anyagban megjelenik a kkv-szektor kihívásai között az innovációs 
kapacitáshiány. Ezzel összefüggésben szeretném kérni államtitkár urat, hogy az 
elhangzottakhoz képest egy kicsit bővebb tájékoztatást adjon számunkra azzal kapcsolatban, 
hogy milyen elképzelései vannak a kormánynak vagy kimondottan a tárcának abban a 
vonatkozásban, hogy a kkv-k innovációs tevékenységét javítsuk, fejlesszük a versenyképesség 
javítása érdekében, hiszen meglehetősen riasztó adat az, hogy mindössze 13 százalékuk végez 
önálló innovációs tevékenységet, miközben az uniós átlag nagyjából 30 százalék körül 
mozog. Ennek kapcsán szeretném kérni államtitkár urat, hogy ossza meg velünk gondolatait. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Braun képviselő úr következik. 
 
DR. BRAUN MÁRTON (Fidesz): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Államtitkár úr, 

köszönjük szépen a beszámolót. Azt hiszem, volt már alkalmunk arra, hogy a célokról és 
ezekről beszéljünk. Még egyszer hadd erősítsem meg, hogy szerintem mindannyiunk számára 
nagy megnyugvás, hogy lényegesen nagyobb arányban gazdaságfejlesztésre fókuszál a 
következő hétéves ciklusban az ország, mint korábban. 

Amit szeretnék mondani, az az, hogy gyakorlatilag a célok mellett a forrásallokáció is 
legalább olyan fontos számunkra - mondjuk ki bátran -, hogy minél nagyobb arányban 
egyáltalán hozzájussunk ezekhez a pénzekhez.  

Örömmel látom, amit fölvetettem nyáron, hogy a pénzügyi programoknál alap 
jelleggel oldják meg, ez azt jelenti, amit az államtitkár úr is említett, hogy itt gyakorlatilag 
egy lehívással azonnal elköltöttük a pénzt, tehát az EU szempontjából ez egy lehívott 
dolognak minősül. Nem mindegy. Ezzel kapcsolatban még szeretném fölvetni azt, hogy 
gondolni kell arra, hogy legyenek bizonyos pufferprogramok is. Majd 6-7 év múlva, amikor 
úgy látjuk, hogy szorul a kapca, legyenek felülről nyitott, úgynevezett pufferprogramok, 
ahova el tudjuk költeni ezeket a pénzeket, amelyek ne adj’ isten maradnak, vagy elköltendők 
a végén. 

Az intézményrendszerrel kapcsolatban hadd csatlakozzak ahhoz, hogy tényleg ennek a 
központosított rendszernek is van előnye, vagy vannak érvek mellette, meg vannak érvek 
amellett is, hogy a minisztériumok legyenek a forrásgazdák. Ezt az élet eldönti, mind a két 
megoldás mellett szerintem van érv. (Pelczné dr. Gáll Ildikó megérkezik az ülésre.) 

Amit én hiányolok a rendszerből, az a gyors és rugalmas működtetési rendszer. 
Szerintem, ahogy a pályázókat kötik határidők, kösse a közvetítőrendszert is határidő, hogy ne 
kelljen hónapokat várni egy teljesen triviális levélnek a megválaszolására, ugyanakkor a 
másik oldalról már fogják a szerencsétlen pályázót, hogy költsed már a pénzt, csináld, csináld. 
Hadd ne mondjak példákat, mert szerintem mindenki siet, vagy mindenki tudja, miről 
beszélek. Tehát a másik oldalon is legyen meg a felelősség ilyen szempontból. 

A másik a rugalmasság. Szerintem mindenkinek az az érdeke, hogy hozzájusson a 
gazdaság ezekhez a pénzekhez. Inkább az utóellenőrzésre helyezném a hangsúlyt, a 
megvalósulás utáni ellenőrzésekre, mint az előzetesre, mert az csak lassítja a rendszert, és 
nehezebbé teszi a pénzhez jutást.  



- 12 - 

Még egy gondolatot, államtitkár úr. Éppen emiatt az időbeli áthúzódás miatt célszerű 
az úgynevezett pályázati garanciarendszeren is elgondolkodni. Tehát, amikor már megkapta 
az értesítést a pályázó, hogy gyakorlatilag befogadták a pályázatát, nyert is, elkezdhesse a 
kifizetés nélkül. Én magam is foglalkozom ilyennel, jobb lenne ennek egy komolyabb 
támogatást adni, ezzel is kvázi föl tudnánk gyorsítani a pályázatok működtetését.  

Egy kérdésem lenne - a mai Bruxinfóban talán olvasta a tisztelt bizottság többi tagja is 
- ezzel a TEN-T nevezetű európai úthálózattal kapcsolatban: a mi tervezésünk ezt figyelembe 
veszi, annak a része, vagy ez a TEN-T ettől független? Tehát ez a közös, brüsszeli kasszából 
megy? Ezt szerettem volna kérdezni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Következik Szalay képviselő úr. 
 
DR. SZALAY PÉTER (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Államtitkár Úr! 

Az energiaszektor kihívásaival kapcsolatosan volna kérdésem, illetőleg észrevételem. 
Szerepel a kapott anyagban ez a teljesen reális megállapítás, hogy az épületállomány 70 
százaléka nem felel meg a korszerű energiahatékonysági követelményeknek, valamint hogy a 
megújuló energiaforrások felhasználása elmarad az európai uniós átlagtól.  

Az épületállomány energetikai szempontból történő felújítása egyfelől a 
kisvállalkozásoknak nagyon kedvező, miután ezek kisvállalkozásokra épülnek. Az volna a 
kérdésem, hogy nem lenne-e célszerű esetleg a követelményrendszert egészen szigorúan vagy 
jobban előírni a hatékonyság fokozása érdekében, gondolok itt arra, hogy mondjuk, milyen 
anyagokkal milyen épülettípus esetében milyen vastagságban kell szigetelni. Egy ilyen 
rendszer, ami előírja a követelményeket, és ezt ellenőriznék, lehet, hogy hatékonyabbá is 
tenné ezt a munkát. Köszönöm szépen. 

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

Bizottság! A nyári és a mostani felvezetésben is örömmel hallottam azt a fajta nyitást, ami a 
magyar gazdaságot az elmúlt években is rendezte. Nyilvánvalóan egy óriási teher az, hogy az 
évek alatt felhalmozott adósságot valamilyen módon rendezni kell, és aközben kell 
gazdaságot fejleszteni. 

Amit kiemelten fontosnak gondolok, az az, ami itt a bizottsági ülés kereteiben már 
2006-ban is elhangzott, nevezetesen, amikor Bajnai Gordon volt a fejlesztési pénzek 
elosztásával megbízva, akkor még a Delegációs teremben tartottuk az ülést, és volt 
szerencsém megkérdezni tőle, hogy vajon milyen forrásfelhasználás lesz, azaz a 
visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatások arányában mennyire próbálunk úgy 
ügyeskedni, hogy az hosszú távon biztosíthassa az ország fejlődését. Gyakorlatilag én is a 
Marshall-segéllyel kapcsolatos kérdést tettem fel, hogy mennyire tudjuk úgy felhasználni a 
pénzeket, mint ahogy az Németországban történt.  

Ilyen módon örömmel hallom, hogy ez a fajta szemlélet bekúszott, mert a mostani 
hétéves ciklusban ezt nem sikerült megvalósítani. De a következő, a 2014-2020-as ciklusban 
ez bekúszott a magyar fejlesztéspolitikába, és ilyen módon tényleg hatékonyabban tudja a 
gazdaságot fejleszteni. Úgyhogy ezt mindenképpen örvendetesnek és támogatandónak tartom.  

Azt nem tudom, és nem látom át innen, hogy a brüsszeli ilyen tárgyalási 
küzdelmekben milyen fejlesztési lehetőségek lennének, de ha rajtam múlna, én ezt az arányt 
még növelném, mert azt gondolom, hogy tényleg ez szolgálja a gazdaság fejlesztését, 
egyrészről egy felelősségteljesebb forrásfelhasználást jelent a támogatottak számára, 
másrészről pedig hosszú távon tudja biztosítani az ország fejlődését. 
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A második kérdéskör, ami fontos, az részint az integrált közlekedésfejlesztési operatív 
programmal kapcsolatos. A nyugati határ melletti képviselőkollegákkal folyamatosan 
problémánk van, és ez leginkább Győr-Moson-Sopron megyét érinti, bár Vas megyébe is 
áthúzódik, de az országba gyakorlatilag Győr-Moson-Sopron megyén keresztül érkezik be a 
nyugatról érkező forgalom, ami aztán leosztódik több országra. Az elmúlt években a 
közlekedési hálózatfejlesztés nem feltétlenül ezt a fajta szemlélet támogatta.  

Ezzel kapcsolatban azt szeretném javasolni, kérni, megkérdezni, hogy valamilyen 
forgalomarányos szemléletet kellene belevinni a fejlesztési támogatásokba, mert ha 
forgalomarányos elbírálás lenne, és a nagyobb forgalmú utakat támogatnák, azt hiszem, ez a 
kérdés mindenféle felhang és kijárási erőképességtől függetlenedne, és a valóságban tudná 
megmutatni, hogy hova is kell ezeket elhelyezni. Mondom ezt annál is inkább, mert az 
anyagban nyilván ezen a szinten nem biztos, hogy jelentkezik, de számolni kell egy olyan új 
tényezővel, ami Magyarországon megjelent. A kormánynak, az európai programnak és ennek 
a programnak is kiemelt kérdése a foglalkoztatottság.  

Magyarországról a korábbi elemzések mindig azt mutatták, hogy a belső migráció 
meglehetősen szerény, és a magyar nép erősen otthon ülő típus, és inkább megvárja, míg oda 
ér a gazdaság, minthogy ő menne a lehetőségek elébe. Mi, a nyugati határ melletti városlakók 
ennek az ellenkezőjét tapasztaltuk az elmúlt két évben. Az ausztriai munkaerőpiac 
felszabadítása óta gyakorlatilag hihetetlen erős migráció jelent meg a nyugati 
határvárosokban. Ez nyilvánvalóan érzékelhető a mindennapokban, a kiadandó lakásárakban, 
a kiadandó lakáshoz jutással kapcsolatban. Sopronban például nincsenek már szabad, kiadó 
lakások. Tudok olyan konkrét példát, ahol étterem zár be, és kis kuszlikat csinálnak az ott 
lakóknak, és a jól működő étterem, vendéglátóegység helyett most szálláskiadás működik, 
mert akkora igény van. Ha valaki hétfő hajnalban elindul Budapestre autóval, akkor bizony 
konvojokkal találja szemben magát. 

Egy kicsit talán hosszan érzékeltettem ezt a fajta változást, de ezzel kapcsolatban az a 
kérdésem, hogy számol-e az anyag egy ilyen lehetőséggel, hogy bizony Magyarországon, ami 
a korábbi tervezési programokban mindig gondot jelentett, hogy nincsen belső migráció, az 
most erősen megváltozott, még ha ilyen áttételes módon is jelentkezik ez, mert a 
munkavállalás külföldön történik. Tudja-e kezelni ez a fajta tervezési program ezt a 
javaslatot? 

Még egy dolog. Elhangzott a 600 éves rotáció a lakásfelújításokkal kapcsolatban. 
Hadd übereljem ezt a számot. A nagyarányú autópálya-fejlesztéseknél egy 2004-2005-ös 
anyagban Győr-Moson-Sopron megyében megjelent egy olyan felmérés, hogy az egyéb 
közutakra fordítható fejlesztési pénzeknél 800 évente kerülne sor ugyanannak az útnak a 
felújítására, ami azt jelenti, hogy a 20-25 éves normális vagy legszükségszerűbb felújítási 
rotációt erősen meghaladja ez. Ilyen módon, azt gondolom, mindenképpen időt, energiát meg 
pénzt kellene fordítani arra, hogy a négy számjegyű útjaink is felújításra kerüljenek. Tudom, 
ebbe a programba nem fér bele, ez nagy szomorúság a vidéken élőknek. 

Végezetül még egy dolgot szeretnék megjegyezni. Az mindenképpen jó és hasznos, 
hogy az innovációra fordított források, a KFI-szektor felerősödhet a GDP 1,8 százalékára a 
ciklus végére. A másik nagy kérdés az energiaellátás kérdése. Mint minden okos kérdés, most 
is Magyarországon politikai és szakmai viták témája. Valahol én azt érzem, hogy esetleg azt 
lehetne jobban támogatni, hogy az energiaszektorban - van erre utalás - a kutatás-fejlesztés-
innováció esetleg erősebb támogatást kaphatna. Jól látjuk az autóipar, a háztartási ellátás meg 
minden abba az irányba mutat, hogy új technológiák kutatása folyik szerte a világban. Azt 
gondolom, ha a magyarországi kapacitásokat meg tudjuk támogatni, akkor lehet, hogy ez egy 
újabb lehetőséget jelentene az országnak. Köszönöm szépen.  
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Több kérdés nincs. Visszaadom a szót államtitkár úrnak a 
válaszadásra. Köszöntöm Pelczné Gáll Ildikó képviselő asszonyt az Európai Parlamentből. 
Tessék parancsolni, államtitkár úr, kérem, hogy röviden válaszoljon a kérdésekre. 

Dr. Cséfalvay Zoltán válasza 

DR. CSÉFALVAY ZOLTÁN nemzetgazdasági minisztériumi államtitkár: Köszönöm 
a kérdéseket, megpróbálok mindegyikre válaszolni. Ha nem válaszolnék mindegyikre, akkor 
szerintem még írásban vagy szóban tudunk tovább is ezeken a kérdéseken menni. 

A kistérségekről. A jelenlegi állapotban - én úgy gondolom, Mengyi képviselő úr ezt 
szintén meg tudja erősíteni - a kistérségek fejlesztési programját is a megyei önkormányzat 
tervezi. Itt egy speciális eset van, hogy mi történt intézményrendszerileg, ezt ez a logika 
éppen kezelni tudja, tehát az adott megyei önkormányzat tervezi meg, nyilvánvalóan az ott 
lévő szereplők bevonásával.  

Hadd hívjam fel azért a figyelmet arra, hogy a területi operatív programban ezenkívül 
van még egy közösségi szinten irányított térségfejlesztési lehetőség. Ez egy pótlólagos még 
azonkívül, ez igazából egy pilot jellegű, hiszen több mint százmilliárd forinttal tervezzük 
mindezt, ami részben persze egy új eljárásrend és egy újdonság a Bizottság oldaláról is. Tehát 
gondolom, amíg kialakul ennek a rendszere, időbe kerül, de ez még egy külön forrás ott, a 
kistérségi szinten a helyi szereplők külön terveznek, még pluszforrás érhető el, magyarul ezt 
szerettem volna mondani. A válasz nagyon röviden az, hogy a kistérséget szintén a megyei 
önkormányzat tervezi, és ez a probléma, ami egyedileg felmerült, a megyei önkormányzattal 
szerintem kezelhető. 

Teljesen egyetértek azzal, hogy az óvodák felújítására vagy újak építésére szükség 
van, erre megfelelő összegeket terveztünk be. Ez egy elég sajátos eset, nagyon sok helyen 
valóban így van, hogy nem óvodának épült épületek vannak, és most akkor az egy külön 
megfontolást igényel, hogy van-e értelme annak sokszoros felújításának vagy sem. 

Amit képviselő úr említett, így igaz, a hazai kisvállalkozások egyik problémája a 
többfajta kihívással szemben az innovációs kapacitásuk. Azért azt látni kell, hogy minden 
országban a vállalkozások többsége gyakorlatilag meglévő üzleti modellel, meglévő 
termékkel és egy meglévő szűk piacon mozog. Tehát a vállalkozások többsége, ha szabad 
ilyen kifejezést használni, az mindig replikatív, tehát egy meglévő modellt próbál, ezt 
szerintem helyi szinten jól lehet látni és kezelni. Az is, amit az önök pártja többször említ, a 
helyi szinten mozgó vállalkozások megerősítése, a helyi piacok, nyilván; s a másik oldalról 
persze vannak azok a vállalkozások, amelyek valóban innovatívak. Ezeknek az aránya 
Magyarországon az európai átlagot nézve viszonylag alacsony. Nyilvánvaló, hogy ezeknek a 
megerősítése szükséges.  

Ha most kkv-szempontból nézem, akkor a legcélszerűbb egyébként a forrásokat arra a 
számítások szerint körülbelül 6 százalékra - az összes vállalkozásnak 6 százaléka az a 
vállalkozás, amelyik gyors növekedésre képes, és minden számítás azt mutatja egy adott 
időszakot nézve, hogy a vállalkozásoknak az a 6 százaléka adja egy időszakon belül a 
foglalkoztatásbővülés több mint felét, döntő, meghatározó részét. Tehát itt meg kell találni a 
megfelelő súlypontokat. Mi egy olyan programot állítunk össze, amely mind a 
kisvállalkozások támogatási oldaláról, mind a kutatás-fejlesztés-innováció támogatási 
oldaláról segíti az innovatív vállalkozások megerősödését.  

Azért hadd tegyem hozzá zárójelben, itt kérdés, hogy mi az állam felelőssége. Mert, 
ugye, a kutatás-fejlesztés mindig egy rizikós, kockázatos befektetés. Az állam alapvető 
felelőssége, úgy gondolom, annak a környezetnek a megteremtése, amiben egyébként 
innovatív vállalkozások előre tudnak jutni, ami áll nagyon sok elemből, ez áll ugyanúgy az 
oktatás bizonyos részeiből, ez állhat adó- és szabályozási jellegből, és állhat nyilvánvalóan 
forráshoz való hozzáférésből. A forráshoz való hozzáférésnél különösen nagyon fontos a 
magvető tőkéhez vagy még az az előtti szakaszban való tőkéhez és forráshoz való hozzáférés, 
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mivel a másik oldalról jól látható, hogy a kockázati tőkében most azért elég jól ellátott az 
ország. 

Hadd hívjam fel a figyelmet arra, hogy azért az elmúlt két-három évben jelentős 
változás zajlott le az úgynevezett startup-vállalkozásoknál, induló technológiai 
vállalkozásoknál, valamilyen áttörésnek, úgy gondolom, hogy a közepén vagy valahol azon a 
részén vagyunk. Éppen ezért létrejött egy „Budapest HUB” nevű munkacsoport, amely a 
startup-világban tevékenykedő szereplők együttműködésében azt a célt fogalmazza meg és 
tűzi ki, hogy az évtized végére Budapest legyen, váljék Kelet-Közép-Európa innovatív, 
technológiai vállalkozásokat létrehozó, segítő központjává, vagy ha úgy tetszik, startup-
központjává. Hamarosan meg tudunk jelenni azzal a javaslatcsomaggal is egyébként, amit ez 
a munkacsoport összeállított. Holnap lesz egy újabb találkozó velük, és tovább bővítjük ezt a 
programot, és úgy gondolom, november elején ezt szélesebb körben is meg tudjuk vitatni. 
Tehát ezeken az útvonalakon próbálunk előre jutni, figyelembe véve azt is, hogy azért a 
vállalkozásoknak a többsége továbbra is egy másabb logikában gondolkodik, és én úgy 
gondolom, az is egy érvényes logika. 

Én nagyon köszönöm a visszajelzést, ami a pénzügyi eszközökre vonatkozik. Én úgy 
gondolom, hogy erre még egy picivel később visszatérnék. Való igaz, az nagyon fontos, hogy 
megfelelő puffereket, vagy ha úgy tetszik, rugalmassági elemeket hagyjunk bent. Éppen ezért 
jelen pillanatban például a gazdaságfejlesztési innovatív operatív programnál külön fejlesztési 
tengely szól kiemelt ágazatokra és kiemelt térségekre, de nem nagyon mondjuk meg, hogy 
pontosan melyik ez. Később valószínűleg meg kell majd mondani, vagy akciótervet kell rá 
készíteni, de úgy gondolom, hagyjunk magunknak olyan rugalmasságot, ami szükséges. 

Én teljesen egyetértek azzal, hogy az eljárásrendekben sokat kell egyszerűsíteni. Ezt a 
feladatot jelenleg a Miniszterelnökség végzi Lázár államtitkár úr vezetésével, és én úgy 
gondolom, hamarosan az eljárásrendekben is előre tudunk jutni. Egy ilyen pályázati 
garanciarendszer, ami itt megfogalmazódott, minden javaslatot szívesen veszünk, tehát ennek 
részletesebb kibontását is.  

Az intézményrendszeri változásban, úgy gondolom, mindenki számára ismert a 
legeslegfontosabb: 2014. január 1-jétől az irányító hatóságok az illetékes 
szakminisztériumokhoz kerülnek. Tehát a szakpolitikai irányítás és felelősség, valamint a 
végrehajtás egy kézbe vagy egy tárcához kerül, az adott tárcához, a közlekedés a fejlesztési 
minisztériumhoz, vagy például a gazdaságfejlesztési innovációs operatív programnak az 
irányító hatósága a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz, ez esetben garancia az, és oda 
juthatunk el, hogy a szakpolitika, annak kidolgozása, a felelőssége és a végrehajtása egységbe 
kerül, ami szintén csökkentheti a helyenként meglévő ellentmondásokat és súrlódásokat. 

Ami a közlekedést illeti: közlekedési operatív programnál a Bizottságnak preferenciája 
a TEN-T hálózathoz kapcsolódó útvonalak fejlesztése. Ezenkívül létezik még egy uniós 
szinten is elérhető külön forrás, ez a Connecting Europe Facility, lefordítom magyarra, tehát 
az európai kapcsolódási lehetőségek, tehát ott külön még egy egymilliárdos - euróban 
számolva - összeg áll Magyarország rendelkezésére. Ez is egyébként a TEN-T hálózaton belül 
van.  

Lenne még két hozzászólás, ami kapcsolódik ehhez. Az energiahatékonyságnál 
részben tapasztalat, amiből kiindulunk. Az az energiahatékonysági fejlesztés, amikor 
viszonylag korlátozott forrás áll rendelkezésre, és azt vissza nem térítendő forrásként juttatjuk 
el a pályázókhoz, és a pályázat kiírása napján a forrás el is fogy, úgy gondolom, semmiképpen 
nem hatékony. Nyilvánvalóan olyan rendszert kell kialakítani itt, amelyik kedvezményes 
hitelek nyújtását is figyelembe veszi, ami persze kezeli azt a kérdést, hogy az embereknek a 
lakásán jelzáloghitel van, és így tovább, tehát ezt az egész problémát. Én úgy gondolom, hogy 
ehhez megfelelő eszköz kialakítható.  
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Mi mindenesetre a forrásokat beterveztük abban a nagyságrendben, egy jó pénzügyi 
konstrukcióval és - ahogy említettem - visszatérítendő eszközöket is alkalmazva; teljesen 
logikus, egy energiahatékony szigetelést nyilvánvalóan azért végeznek el, mert megvan az 
energiahatékonyságban való megspórolás lehetősége, tehát ez a fajta ráfordítás visszajön. 
Tehát mi úgy terveztük meg ezeket a költségeket, hogy ez évi százezer lakásnak, hét év alatt 
hétszázezer lakásnak az energiahatékony felújítását teszi lehetővé. 

Ami a vissza nem térítendő támogatásokat illeti, most 700 milliárddal számolunk, 
ahogy említettem GAP-analízist kell lefolytatni ebben az esetben, hogy milyen olyan piaci 
hiba van, ami miatt ezt célszerű és szükséges ellenőrizni. Hozzátenném, hogy itt a 
konfliktusok vagy a nézeteltérések nem mindig Brüsszellel jelentkeznek kivételesen, tehát ezt 
éppen Brüsszel erősen támogatja, sokkal inkább a hazai adminisztrációban jelentkeznek. 
Nyilvánvalóan egy megszokott pályázati, megszokott támogatási rendszerről egy másikra 
való átállásnak vannak következményei is, és hadd tegyem hozzá, hogy a gondolkodásnak is.  

Én próbáltam ezt többször elmondani, valószínűleg úgy kellene elmondani, hogy a 
vállalkozások számára, ami olyan fejlesztés, ami saját, egyedi fejlesztés, és nem, mondjuk, a 
vállalkozása közgazdasági környezetét jelenti, ott nincs ingyen pénz, valószínűleg ez a 
legegyszerűbb magyar kifejezés. Én próbáltam ezt már máskor is elmondani, az újságok 
headline-jaként az jött le, hogy sok pénz jut a kis- és középvállalkozásoknak. Valóban sok 
pénz jut a kis- és középvállalkozásoknak, de ezek egy része pénzügyi eszközökön keresztül, 
ahogy említettem, kedvezményes hitel, garancia, lízing, és így tovább. Tehát itt azért a 
gondolkodásban is van egy kicsi probléma. Én próbálom ezt mondani, és a meglévő rendszer 
ezt így alakítja. 

Ami a határforgalmat illeti - szintén a közlekedéshez visszatérnék -, itt egy elég erős 
vita zajlik jelen pillanatban a Bizottsággal. Alsórendű utak és közutak fejlesztését, többször 
jelezték, most maradjunk ebben, nem nagyon szeretnék támogatni. Mi amellett érvelünk, hogy 
nyilvánvalóan ez gazdaságfejlesztési vagy mobilitási kérdés is sok esetben, ez egy 
folyamatosan zajló vita, ezekben a vitákban szerintem előbb-utóbb egyre előrébb jutunk.  

Csak hogy mondjak egy példát, hogy hogy zajlanak ezek a viták: valamikor januárban, 
amikor felvetettük, hogy a duális szakképzést is szeretnénk ebből támogatni, akkor az volt az 
első kérdés, hogy minek kell támogatni magánvállalkozásoknál tanműhelyek létrehozását. 
Utána három hónapos tárgyalás során már eljutottunk odáig, hogy a tanárok képzését, 
átképzését, a humán erőforrást támogatják. Most már odáig jutottunk még három hónappal 
később, hogy a kis- és középvállalkozásoknál a tanműhely létrehozásánál az infrát is 
támogatják, nagyvállalatoknál nem, de szerintem ez hellyel-közzel elfogadható.  

Ezzel csak jelezni szeretném, hogy körülbelül így jutunk előre, és egyben persze 
kérném is az európai parlamenti képviselőinket, hogy erre próbáljanak figyelni, mert Kelet-
Közép-Európában az alsórendű utak olyan állapotban vannak, amilyenben. Hogy 800 év alatt, 
abban nem vagyok biztos, de úgy gondolom, erre mindenképpen szükség van. Próbáljuk 
megtalálni a helyét, és itt folyamatos egyeztetés zajlik. Épp ezekkel érvelünk, ami itt 
elhangzott: migráció, gazdaságfejlesztés. 

Azt hiszem, valamennyi kérdésre megpróbáltam válaszolni. Ha nem sikerült 
mindegyikre válaszolni, kérném a képviselő urakat, hogy nyugodtan forduljanak hozzám vagy 
a kollégáimhoz, írásban megpróbálunk válaszolni, ha maradt olyan, amire most nem sikerült 
válaszolni az idő rövidsége miatt. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen a beszámolót, államtitkár úr. Várjuk a jövő esztendőben 

is, bizottságunk szeretne tárgyalni, információkat szerezni a 2014-2020-as fejlesztési ciklus 
tervezési folyamatának az aktuális helyzetéről. Köszönjük szépen, államtitkár úr.  
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DR. CSÉFALVAY ZOLTÁN nemzetgazdasági minisztériumi államtitkár: Ha szabad, 
egy apró megjegyzés. Amikor mi ezt formálisan is benyújtjuk majd Brüsszelben, akkor lehet, 
hogy én is kérném, hogy még mielőtt kiküldenénk, lehessen a bizottságban ismételten 
megmutatni. Én állok rendelkezésre, ezt szerettem volna mondani. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Feltétlenül élni fogunk ezzel a lehetőséggel. 

a) Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat 
(T/12415. szám) (Általános vita) 

b) Az Állami Számvevőszék véleménye Magyarország 2014. évi központi 
költségvetéséről szóló törvényjavaslatról (T/12415/2. szám)  

c) A Költségvetési Tanács véleménye Magyarország 2014. évi központi 
költségvetéséről szóló törvényjavaslat tervezetéről (T/12415/1. szám) 

Tisztelt Bizottság! Következik a 2. napirendi pont: Magyarország 2014. évi központi 
költségvetéséről szóló törvényjavaslat - az általános vitára való bocsátásáról kell szavaznunk -
, illetve az Állami Számvevőszék véleménye a költségvetésről, és a Költségvetési Tanács 
véleménye a költségvetésről.  

Szokás szerint kérem a kormány, az ÁSZ és a Költségvetési Tanács képviselőit, hogy 
foglaljanak helyet. (A napirendi ponthoz érkezett meghívottak helyet foglalnak az asztalnál.) 

Köszöntöm a napirendi pont előadóit, elsősorban Földiák Gergely főosztályvezető urat 
a Nemzetgazdasági Minisztériumból, Pongácz Éva ellenőrzésvezetőt és Kádár Krisztát az 
Állami Számvevőszéktől, illetve Lajtár Mónika főosztályvezető-helyettes asszonyt, a 
Nemzetgazdasági Minisztériumból.  

Tisztelt Bizottság! A mai ülésünkön alapvetően az uniós támogatások, fejlesztések 
kérdéseit szeretnénk áttekinteni - hiszen mi, az Európai ügyek bizottsága egy szakbizottság 
vagyunk -, kiemelten foglalkozva a maastrichti kritériumok szem előtt tartásával, illetve a 
minden korábbinál nagyobb arányú uniós támogatás felhasználásának a kérdéseivel.  

Elsőként megadom a szót Földiák Gergelynek, majd utána a kollégáknak is megadom 
a szót. Tessék parancsolni! 

Földiák Gergely szóbeli kiegészítése 

FÖLDIÁK GERGELY (Nemzetgazdasági Minisztérium): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 
Bizottság! Az Áht. 22. § (2) bekezdése szerint a kormány szeptember 30-ai határidőre 
benyújtotta a 2014. évi központi költségvetésről szóló törvényjavaslatát, és a jogszabályoknak 
megfelelően ezt megelőzően a Költségvetési Tanács részére is bemutatta, akik jelezték az 
egyetértésüket. 

A kormány gazdaságpolitikája 2014-ben sem fog változni a 2013. évihez képest, tehát 
a költségvetési hiány 3 százalék alatt tartása, az államadósság csökkentése, a foglalkoztatás 
bővítése, illetve a versenyképesség javítása a fő célkitűzések, és a költségvetési politika is 
ezeket a célkitűzéseket fogja 2014-ben támogatni.  

Az államháztartás GDP-arányos egyenlege európai uniós összehasonlításban is 
kedvező képet mutatott 2013-ban, nem véletlen, hogy a 2004-től kezdődött túlzottdeficit-
eljárást sikerült a múlt évben lezárni. Ezt az eredményt nyilván szeretnénk megőrizni a jövő 
évben is, és így zajlott a tervezési munka.  

Ezek alapján 2014-ben 2 százalékos GDP-növekedéssel számoltunk, tehát megnyílik, 
megnyílt a lehetőség egy fenntartható növekedés biztosítására. A belső kereslet 1,9 
százalékkal fog növekedni a terveink szerint, amiből több dolog is következik, részben a 
kedvezőbb makrogazdasági környezet is ezt elősegíti, de konkrét kormányzati intézkedések, 
mint például a pedagógusok béremelése is ezt támogatja.  

A bruttó állóeszköz-felhalmozási mutató, ami a beruházási rátát mutatja, terveink 
szerint 5,9 százalékos növekedést fog mutatni 2014-ben. Két fő elemet emelnék ki, az egyik a 
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Nemzeti Banknak a növekedésihitel-programja, a másik pedig, ami a bizottság tárgykörébe 
tartozik, az uniós támogatások gyorsuló és egyre hatékonyabb felhasználása, ami ezt a 
mutatót alapvetően meghatározza, generálja. De az uniós támogatások ugyanúgy a folyó 
fizetési mérleg jelentős többletét is segítik. 

A versenyszféra foglalkoztatása 1,1 százalékkal fog bővülni a gazdasági környezet, a 
kormányzati intézkedések hatására, és így összességében az uniós módszertan szerinti 
hiánycél 2,9 százalékra lett beállítva, ami megfelel a maastrichti kritériumoknak. 

Persze a kockázatokkal is számolunk, ezeknek a kivédésére jövőre is, ahogy idén is, 
egy tartalékot képeztünk a költségvetésben 120 milliárd forintos összegben. Ennek a 
legkomolyabb eleme az Országvédelmi Alap lesz jövőre is. 

Rátérve Magyarország és az Európai Unió költségvetési kapcsolataira, először arra 
hívom fel a figyelmet, hogy az uniós programok és azon belül a strukturálisalap-programok 
nagyságrendjüknél fogva is meghatározó szerepet játszanak a költségvetésben, illetve a 
gazdasági növekedésben, úgyhogy ennek megfelelően kezeljük a tervezés során is. A 
strukturálisalap-támogatások az uniós támogatások bő 90 százalékát jelentik, eddig két eleme 
volt ennek, az egyik az NSRK-források, illetve emellett a másik az európai területi 
együttműködési forrásoknak a keretei, támogatásai. Viszont 2014. január 1-jétől egy harmadik 
elem is lesz - az előző előadásból is hallhattuk -, a 2014-2020-as új pénzügyi perspektíva 
operatív programjai is beindulnak. Tehát három elemre bővül, illetve tulajdonképpen azt is 
mondhatjuk, hogy négyre, hiszen az ETE-programoknak is van folytatása, az új területi 
együttműködési programok is beindulnak január 1-jétől.  

Szabályozási szempontból ezeknek a programoknak ugyanazok a keretei, 
ugyanazokkal az eszközökkel igyekszünk az abszorpciót segíteni költségvetési szabályozási 
oldalról. Az egyik legfontosabb eleme a központi költségvetésnek a megelőlegezési 
technikája. Ez azt jelenti, hogy minden kifizetett számlát először a központi költségvetés fizet 
ki, utána kerül ez elszámolásra az Unióval, utána kerülnek az uniós pénzek bele a kifizetési 
folyamatba, ami azért nagyon fontos - az elmúlt hónapok eseményei is bizonyították -, hogy 
amennyiben vitában áll a kormányzat a Bizottsággal, vagy amennyiben a Bizottságnak nincs 
pénze, nincs forrása, ami év végén most már azt kell mondanom, jellemzően elő szokott 
fordulni, akkor ez semmilyen negatív hatást nem jelent a konkrét kedvezettek számára, azokat 
a projekteket ugyanúgy lehet finanszírozni, nem lassul emiatt ezeknek a projekteknek a 
megvalósítása. Tehát ez az eszköz működik, bevált, jövőre is adott lesz. 

Másik fontos eszköz az uniós előirányzatok felülről nyitottsága. Ez is azt mutatja, 
hogy ha netán a folyamatok annyira felgyorsulnak, hogy az eredetileg tervezett kereteken már 
túlnyúlnának, akkor sem jelent a költségvetés gátat ezeknek a programoknak a 
megvalósításában. 30 százalékos határig az államháztartásért felelős miniszter engedélye 
szükséges ehhez, afölött meg kormánydöntés szükséges. 

A többlet-kötelezettségvállalás intézménye is fennmarad jövőre is. Ez az eszköz a 
projektek lemorzsolódását próbálja kezelni még időben. Tudjuk, hogy nem minden projekt 
valósul meg, ezeket becsülni kell, számolni kell velük, hogy ezek bekövetkezhetnek, és még 
időben kell új projekteket indítani, hogy még idővel azok ki tudják pótolni az ezekből a 
projektekből adódó veszteségeket. Tehát ez az intézmény szintén adott lesz. 

Egy új elem került létrehozásra 2013-ban, amely szintén az uniós támogatások 
felhasználását segíti. Ez a 4/2011-es kormányrendelet, ami az NSRK-forrásoknak a 
felhasználását szabályozza. Ebben kerül szabályozásra az operatív programok számláinak, 
bankszámláinak, kincstári számláinak kezelése. Itt megnyitottuk a lehetőséget arra, hogy a 
kincstári igazoló hatóságnak a kincstárnál nyitott számlái között legyen átcsoportosítási 
lehetőség, ami azt jelenti, hogy ha egy adott operatív program gyorsabban halad a 
tervezettnél, egy másik meg lassabban, akkor az operatívprogram-számlák között is lehet 
átcsoportosítani, és ezáltal az uniós bevételeket bevezetni a költségvetésbe. Egyik operatív 
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program így likviditásilag segíti a másikat. Ez az eszköz az elmúlt hónapokban alkalmazásra 
is került, és a jövőben is ennek a lehetősége meglesz. 

Néhány számot hadd mondjak az NSRK-forrásokról. 15 operatív programról van szó, 
82 prioritásról, több mint 400 konstrukcióról, és ezekre 2014-ben összesen 1788 milliárd 
forint kiadást terveztünk, tehát közel 1800 milliárd forintot, ehhez párosítottunk 1443 milliárd 
forint bevételt, és 345 milliárd támogatást, tehát ez a két elem finanszírozza ezt a kiadási 
számot. Ez jelentős növekedést takar 2013-hoz képest. 2013-ban 1497, tehát közel 1500 
milliárd forint volt ez a szám, ami most 1788 milliárdra nő, tehát majdnem 300 milliárddal. 
Azt kell mondjam, hogy ez nem túlzott optimizmust takar. Az idei évi kiadási számok is 
igazolják, hogy tényleg beindult az uniós támogatások felhasználása, úgyhogy egyáltalán nem 
irrealisztikus, hogy ilyen összegben fog jövőre kiadást megvalósítani az NSRK.  

Szeptember végével már ezermilliárd forint fölött van idén az uniós programok 
kiadása, tehát az az 1500 milliárd teljesíthető, és ha ez a növekedés fennmarad, akkor az 1700 
milliárd forint is az lesz, úgyhogy ezzel számoltunk.  

Néhány szót mondok egyéb programokról is. A vidékfejlesztési támogatások 
nagyságrendileg sokkal kisebbek, de még mindig a második legjelentősebb támogatási forma. 
252 milliárd forint kiadást állítottunk be a költségvetésben. Ez 183 milliárd uniós bevételből, 
69 milliárd forint központi költségvetési finanszírozásból áll össze. Itt a mezőgazdasági 
versenyképességi kiadások jelentik a legnagyobb tételt ezen belül. 

Költségvetésen kívüli tételek is vannak agrárterületen, a közvetlen termelői 
támogatások, ez 381 milliárd forintot jelent. Ezek nincsenek betervezve a költségvetésben, 
ezeknek nincs társfinanszírozási kötelezettsége, itt a döntés Brüsszelben történik meg, de 
mégis beleszámítandó az uniós támogatásokba, amiket át fog utalni a Bizottság részünkre. 

Tehát összességében jövőre uniós forrást, közvetlen támogatást, agrárkifizetést, 
NSRK-forrásokat, mindent együtt véve 2134 milliárd forint EU-s bevételt, támogatást 
tervezünk, ami a GDP 7 százaléka, tehát óriási összegekről van szó. Ezzel szemben van 
befizetési kötelezettségünk is, 289 milliárd forintot állítottunk be a költségvetésben, ez a GDP 
közel 1 százaléka, tehát a nettó egyenleg jövőre 6 százalék lesz. Ilyen összeg, ekkora aktívum 
még sosem volt az uniós támogatások történetében. Ez is azt mutatja, hogy gyorsulnak a 
programok, az NSRK-források valóban megjelennek a költségvetés kiadási és bevételi oldalán 
is.  

Egy gondolatot még szeretnék mondani. Mivel támogatjuk az uniós programok 
megvalósítását? Ez nem az NSRK-sorok között van, hanem egy hazai sor, ez az EU Önerő 
Alap, amiről volt szó már korábban is. Idén is létre lett hozva egy sor uniós programoknak az 
önerő-támogatására, jövőre is már beállítottunk egy sort erre 30 milliárd forint összegben. Ez 
az, ami leginkább a derogációs projektek, de egyéb önkormányzati projekteknek az 
önerőproblémáit hivatott kezelni.  

Ennyit gondoltam elmondani. Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Kérjük az Állami Számvevőszék képviselőjét, röviden 

foglalja össze expozéját. 

Kádár Krisztina szóbeli kiegészítése 

KÁDÁR KRISZTINA (Állami Számvevőszék): Nagyon röviden összefoglalnám az 
ÁSZ véleményét az európai uniós forrásokra koncentrálva, ha megengedik. Az ÁSZ 
elkészítette a véleményét a költségvetési törvényjavaslatról. Ebben azt vizsgáltuk, hogy az 
összeállítása megfelel-e a jogszabályi előírásoknak, teljesültek-e a tervezési tájékoztatóban 
megfogalmazott követelmények, a bevételi és kiadási előirányzatok megalapozottak-e, a 
2015-17. évekre kialakított irányszámok kidolgozottak-e, számításba vették-e az EU-tagság 
pénzügyi-gazdasági hatásait, a helyi önkormányzati támogatások megalapozottak-e, az 
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alaptörvényben és a stabilitási törvényben foglaltak alapján érvényesül-e az államadósság-
szabály. Szeretném megjegyezni, hogy a makrogazdasági prognózist nem minősítettük. 

A kiadási főösszegnek mintegy 88,6 százalékát ellenőrizte az ÁSZ, a bevételi 
főösszegnek 93,6 százalékára terjedt ki az ellenőrzés. A főbb megállapításunk, hogy a 
törvényjavaslat megfelel az alaptörvényben és a stabilitási törvényben meghatározottaknak, 
megfelel az államadósság-szabálynak, az államháztartásról szóló jogszabályok előírásainak, 
rendelkezik a tartalékokról, ezen belül az országvédelmi alapról, és idén nem tartalmaz az 
ÁSZ véleménye szerint nem megalapozott előirányzatot.  

A 2014. évi költségvetési törvényjavaslat az államháztartás központi alrendszerének 
egyenlegére 924,8 milliárd forint hiányt tartalmaz, ami a 2013. évi módosított egyenleghez 
képest 12 százalékkal alacsonyabb. A 2014. évre tervezett 2 százalékos GDP-növekedés 
mellett a 2014. évi hiánycél tartható. 

Az adósságszabály érvényesül, a 2014. évi költségvetési törvényjavaslat a stabilitási 
törvény előírásainak megfelelően tartalmazza az államadósság mértékét. Az államadósság-
mutató várható értéke 2014. év végén 76,9 százalék, ami a törvényjavaslatban rögzített 2013. 
év végére várt 77,4 százalékos rátához képest 0,5 százalékos csökkenést tartalmaz.  

Nagyon röviden az uniós előirányzatokról. Mint önök is tudják, az ÁSZ ellenőrzési 
program alapján végzi az ellenőrzéseket, így nem minden előirányzatot ellenőrzünk, csak ami 
kockázatelemzés alapján bekerül. Az uniós fejezetnél az ellenőrzött kiadási előirányzatok a 
kiadásokat 97,2 százalékban fedték le, és a kiadásokon belül 20,9 százalék a költségvetési 
támogatás. Az uniós források 97 százalékát kötelezettségvállalással lekötötték, a 15 operatív 
program keretösszegének kötelezettségvállalással lekötött része minden esetben legalább 80 
százalékos. A kifizetett támogatások azonban ettől nagyobb arányban maradnak el, de az n+2 
szabály értelmében még két év áll rendelkezésre a források felhasználására. 

Az NSRK-programokhoz kapcsolódóan a 2014. évre 1787,9 milliárd forint kiadást 
tartalmaz, ami az előző évhez képest 32 százalékkal magasabb összeg. Az előirányzatok 
tervszámai megalapozottak, de a végrehajtás szempontjából az ÁSZ némi kockázatot látott az 
előző, a 2012. évi felhasználás miatt, ami 36 százalékkal maradt el a törvényi előirányzattól.  

Az állami költségvetési kedvezményezettek saját erő támogatására az NFÜ a 2014. 
évre kiadási és támogatási oldalon 20831 millió forint igényt tervezett, ami 210,2 százalékos 
növekedést jelent az előző évhez, tehát a jelenlegi évhez, 2013-hoz viszonyítva. Az 
előirányzat tervszámai megalapozottak, és teljesítésük nem hordoz kockázatot. 

A Budapest 4-es metró építése költségeinek fedezetére tervezett 2013. évi módosított 
előirányzat mintegy kétszeresével, 15 milliárd forint kiadással számol a költségvetési 
törvényjavaslat. A megemelt előirányzathoz háttérszámítások nem álltak rendelkezésre, amit 
kockázatosnak tart az ÁSZ. 

A VM-fejezetben 61,9 százalékban fedték le az ÁSZ vizsgálatai az előirányzatokat, és 
2007 és 2013 között az uniós programok kiegészítő támogatása alcímhez kapcsolódóan 
megalapozottnak találta az ÁSZ a tervszámokat, és a teljesítést nem találta kockázatosnak. 

Az uniós programok árfolyam-különbözetével kapcsolatban a 2014. évre 300 millió 
forint előirányzatot terveztek a fejezetnél, ami az előző évi eredeti előirányzattal egyezik meg, 
azonban az árfolyamváltozásból adódó nyereséget, illetve veszteséget, valamint a bizottsági 
kizárások miatti forrásvesztést több tényező befolyásolja, amelyek kockázatot hordoznak.  

A 2013. évben 11 milliárd a várható teljesítés, 2014-ben csak egymilliárdot terveztek, 
ami szintén részben megalapozott minősítést kapott az ÁSZ-tól. 

A 2014 és 2020 közötti periódusban a partnerségi megállapodás keretében részesül 
hazánk a különböző uniós forrásokból. A programok megvalósítása csak a Bizottsággal való 
egyeztetést követően indulhat el. A kapcsolódó hazai jogszabályok még nem készültek el az 
uniós szabályozási normák hiánya miatt, ami miatt a tervezési irányszámok nem tekinthetők 
alátámasztottnak.  
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Az VM-fejezetben az EMVÁ-ból származó források a 2014-től 2020-ig tartó 
költségvetési periódusban az új vidékfejlesztési programból pályázathatóak. A hétéves 
keretösszeg 3071 millió euró. 2014-re a keretösszeg mindössze 2,7 százalékát tervezték 
kiadásként, ebből 30 százalék a hazai társfinanszírozás. Az előirányzat tervszámai 
megalapozottak, teljesítésük nem hordoz kockázatot. 

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Megnyitom a vitát. Akinek véleménye, kérdése van, 

nyugodtan mondja el, kérdezze meg. (Jelzésre:) Bana képviselő úr! 

Kérdések, észrevételek 

BANA TIBOR (Jobbik): Köszönöm elnök úr. Tisztelt Főosztályvezető Úr! Tisztelt 
Bizottság! Röviden szeretném ismertetni, hogy a Jobbik Magyarországért Mozgalom 
képviselőiként miért nem tartjuk általános vitára alkalmasnak a költségvetésről szóló 
törvényjavaslatot. Elhangzott főosztályvezető úr részéről is, és láthatjuk, hogy a kormány 
elsődleges célja az államháztartási hiány leszorítása, és az államadósság szintjének a 
leszállítása, és ennek a két dolognak rendelődik alá minden egyéb intézkedés. 

A Jobbik úgy ítéli meg, hogy egyfelől az adórendszer lefullasztotta a gazdaságot, 
másrészt pedig a jövőt megalapozó beruházások hányada a legnagyobb jóindulattal is stagnál, 
ezért úgy véljük, hogy nincs akkora növekedési potenciál a magyar gazdaságban, mint 
amekkorával a kormány számol. 

Évről évre hangot adunk annak az álláspontunknak is, hogy a törvényjavaslat 
kidolgozottságának színvonala elfogadhatatlan, ugyanis a költségvetési elvek részben vagy 
egyáltalán nem érvényesülnek a tervezetben. Gondolok itt például az összehasonlíthatóság 
elvére, az n-2 szabályra vagy éppen az ésszerű részletezettség elvére.  

Még röviden kitérnék a bizottság hatáskörébe leginkább tartozó területre, az uniós 
források felhasználásának kérdésére. Szintén hallhattuk, hogy gyorsuló és egyre hatékonyabb 
felhasználásról beszélhetünk a területet illetően. Valóban el kell ismerni, hogy történtek 
pozitív fejleménynek, ettől függetlenül mi úgy ítéljük meg - és ez valamilyen szinten 
összhangban van az Állami Számvevőszék képviselője által elmondottakkal -, hogy túlzottan 
ambiciózus az az adat, ami megjelenik az uniós források felhasználása vonatkozásában. 
Hiszen, ha megnézzük a tavalyi előirányzatot és a teljesítést, akkor ott valóban egy komoly 
különbséggel találkozhatunk, 30 százalék körüli különbséggel.  

Így mi úgy látjuk, hogy hiába tett bizonyos, valóban előremutató intézkedéseket a 
kormány, a jövő évben ennyire ugrásszerű javulással semmiképpen nem számolhatunk. 
Nyilván a plenáris ülésen majd részletesebben ki fogjuk fejteni az álláspontunkat, de ezek 
azok a legfőbb indokok, amelyek miatt nemmel fogunk szavazni itt, a bizottsági ülésen. 
Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Firtl alelnök úr.  
 
FIRTL MÁTYÁS (KDNP), a bizottság alelnöke: Csak röviden: pontosan azért, mert 

Bana Tibor az adópolitikával kezdte a hozzászólását, én a Kereszténydemokrata Néppárt 
frakciója részéről azt tudom mondani, hogy a Kereszténydemokrata Néppárt az általános 
vitára való alkalmasságot támogatja, éppen azért, mert a bevezetett adópolitika éppenséggel a 
családok helyzetét próbálta javítani. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Braun képviselő úr! 
 
DR. BRAUN MÁRTON (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. A Fidesz Magyar 

Polgári Szövetség úgy ítéli meg, hogy a 2014. évi költségvetés kellően az óvatosság elvére 



- 22 - 

épül, és megalapozott. Ellentétben Bana képviselő úrral, úgy érezzük, hogy abszolút nem 
túlzóak az elvárások, hanem megalapozottak. Bizottsági tagként meg hadd mondjam azt, hogy 
külön öröm, hogy gyakorlatilag a kormányzat már a következő tervezési ciklusnak az európai 
uniós pénzeivel is számol, hogy azok új forrásként bekerülnek a rendszerbe.  

Valóban, a felvetés jogos, hogy fokozott figyelmet kell fordítanunk nekünk és a 
bizottságnak arra, hogy a jelenlegi európai uniós pénzek milyen módon kerülnek 
felhasználásra, hiszen most már lassan a körmünkre ég a dolog. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Balczó képviselő úr! 
 
BALCZÓ ZOLTÁN (Jobbik): Egy rövid reagálás. Nem akartam hozzászólni, meg 

kötözködni, de Braun képviselő úr mondta, hogy milyen nagy öröm, hogy már számolunk a 
2014-es ciklusnak a forrásaival is. Reméljük, hogy számolhatunk. Erre mondta Kádár Kriszta 
számvevő asszony, hogy hiányoznak a megfelelő jogszabályok, és ezért ez lényegében még 
általuk nem tekinthető megalapozottnak. Ez hangzott el, csak ennyit szerettem volna 
hozzátenni.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Több hozzászólást nem látok, visszaadom a szót a 

főosztályvezető úrnak, illetve a Kádár Kriszta számvevő asszonynak. 

Földiák Gergely válasza 

FÖLDIÁK GERGELY (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen. A 
beruházási stagnálásra hadd reagáljak! Ennél a bizonyos beruházási rátánál, a GFCF-
mutatónál, ahogy mondtam, 5,9 százalékos növekedéssel számolunk. Én azt gondolom, hogy 
az uniós források gyorsítása ezt teljes mértékig alátámasztja. A beruházások 2014-re, egész 
biztosak vagyunk benne, hogy komoly növekedést fognak jelenteni.  

Elhangzott a számvevőszék részéről is, hogy túlzottan ambiciózusak a kifizetési-
kiadási számaink 2014-re. Valóban, ha a 2012. évből indulunk ki, ahol alulteljesültek az 
irányzatok, akkor ez a megállapítás jogos lehet. De mi már 2013-ból indulunk ki, és 2013-ban 
azt látjuk, hogy szeptember 30-ával már több uniós kifizetés történt, mint múlt évben 
december 31-ig. Magyarul: 1000 milliárd fölött van a kiadási összeg szeptember 30-ával úgy, 
hogy október-november-december a három legerősebb hónap, mert nem egyenletes az 
elosztása, hanem nagyságrendileg több kifizetés szokott lenni, volt eddig mindig, minden 
évben. Tehát az az 1500 milliárd, amit idénre beírtunk, egy teljesen reális szám, és ehhez 
képest az 1788 milliárd nem egy akkora növekedés, tehát ez egy, hogy mondjam, lassú 
növekedést jelent, ezért is gondoljuk, hogy ez reális.  

Elhangzott, hogy a 2014-2020-as számaink mennyiben megalapozottak vagy 
meglapozatlanok. Itt azt kell látni, hogy az uniós jogszabályok szintjén sincs még 
megállapodás e pillanatban az Európai Tanács és a Parlament között. Nagyon komoly viták 
vannak még úgymond technikai részletekről, amik azért majd a 7 éves periódus 
megvalósítását igen komolyan fogják befolyásolni. Tehát nehéz azért úgy hazai 
jogszabályokat készíteni, hogy nagyon sok függő ügy van. Legutóbbi információnk szerint 
eredetileg októberben szavazott volna a Parlament a MFF-ről, tehát a következő többéves 
periódusról. Most már novemberre van ez ütemezve, tehát lehetséges, hogy az uniós 
jogszabályok sem fognak december 31-ig elkészülni, de ha igen, akkor az utolsó 
pillanatokban. Ehhez kell hozzáigazítani a hazai szabályozást is. Én azt gondolom, ez meg fog 
történni, de nem lehet elébe menni ezeknek a dolgoknak.  

Nyilván ez a fajta késlekedés uniós vonalon az új program kiadásaira is hatást 
gyakorol. Ezért tervezetünk viszonylag szerényebb összegeket a költségvetésben. De ahogyan 
mondtam, ezek a sorok felülről nyitottak ott is, tehát, ha szükséges, akkor lehet ennél többet is 
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költeni, de e pillanatban azért állítottunk be egy viszonylag szerényebb összeget, mert azt 
gondoljuk, hogy ez tartható. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Tessék parancsolni, Kádár Kriszta! 

Kádár Krisztina reagálása 

KÁDÁR KRISZTINA (Állami Számvevőszék): Csak egy megjegyzést Balczó 
képviselő úrnak. Nem nem megalapozott, hanem nem alátámasztott, de ez egyéként az uniós 
normák hiányából adódik. Tehát az ÁSZ-véleményben is leírtuk, hogy mivel nem állnak 
rendelkezésre uniós normák, még nem születhettek meg a hazai jogszabályok, tehát itt csak 
alá tudom támasztani, amit Földiák Gergely mondott, hogy folyamatban van, egyelőre nem 
alátámasztott, de azt nem mondtuk rá, hogy nem megalapozott. Ilyen előirányzat nem volt 
most idén az ÁSZ-véleményben. Köszönöm. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen a válaszokat. Szavaznunk kell a költségvetés általános 
vitára való alkalmasságáról.  

Eseti képviseleti megbízást jelentek be, tehát frissítünk: Káli Sándor képviselő úr 
képviseli Szanyi Tibort, Lipők Sándor Bebes Istvánt, Hörcsik Richárd Sáringer-Kenyeres 
Tamást, és Szalay Péter Ékes Józsefet. Tehát szavazásra teszem fel. Ki az, aki általános vitára 
alkalmasnak tartja Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslatot? 
(Szavazás.) Tizennégy igen. Ki tartózkodik? (Senki sem jelentkezik.) Nincs tartózkodás. Ki 
van ellene? (Szavazás.) Négy ellene. Tehát megállapítom, hogy a bizottságunk általános vitára 
alkalmasnak találta a törvényjavaslatot. Köszönjük szépen. 

Elnöki bejelentések 

Tisztelt Bizottság! Csak néhány mondatot engedjenek meg a végén. Tájékoztatom 
képviselőtársaimat, hogy 2013. október 16-18-a között Vilniusban került sor a fiskális paktum 
13. cikke alapján létrehozott interparlamentáris konferencia alakuló ülésére, melyen 
bizottságunkból Szalay Péter képviselőtársunk vett részt. Felszólalásában a nemzeti 
parlamenteknek az európai szemeszterben betöltött, kiemelkedő jelentőségére mutatott rá. 
Köszönjük szépen, képviselő úr.  

Tájékoztatom a bizottságot, hogy a bizottságunk többségi véleménye írásban kerül 
továbbításra a Számvevőszéki és a költségvetési bizottságnak, a kisebbségi vélemények pedig 
bizottságunk titkárságára írásban juttathatók el ma délutánig. Tehát kérem a frakciókat, 
hogy… (Balczó Zoltán: Megtörtént.) Megtörtént. Köszönöm szépen. 

Valamint tájékoztatom képviselőtársaimat, hogy a COSAC október 27-29-e között 
sorra kerülő jubileumi, 50. plenáris ülése miatt jövő héten várhatóan nem tartunk bizottsági 
ülést. A bizottságunkat az elnökség és Mile Lajos képviselő úr képviseli, valamint 
munkatársaink. 

Köszönöm szépen a részvételt. A bizottsági ülésünket bezárom.  
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 22 perc)  
  

Dr. Hörcsik Richárd 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Nánásiné Czapári Judit  


