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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 43 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 az Országgyűlés munkatársait, 
vendégeinket és a napirendi pont előadóját, Cséfalvay Zoltán államtitkár urat és Turóczy 
László helyettes államtitkár urat. 

Tisztelt Bizottság! Az aláírt jelenléti ív alapján megállapítom, hogy bizottságunk 
határozatképes. Eseti képviseleti megbízást jelentek be: Braun Márton képviselő úr képviseli 
Gyopáros Alpárt. 

Tisztelt Bizottság! A mai napra két napirendi pontot terveztünk. Képviselőtársaim a 
törvényi előírásnak megfelelően e-mailben megkapták a napirendi javaslatomat. Tehát két 
napirendi pontot terveztünk, az első tájékoztató a 2014-2020-as fejlesztési stratégia 
irányvonalait meghatározó partnerségi megállapodásról, az előterjesztő Cséfalvay Zoltán 
államtitkár úr. A második napirendi pontunk legalább ilyen érdekes lesz: Magyarország 
európai uniós tagságával összefüggő kérdésekről és az európai integráció helyzetéről szóló 
jelentés megtárgyalása, hiszen az Országgyűlés elnöke első helyen kijelölt bizottságként jelölt 
meg bennünket. E napirendi pont előterjesztője Győri Enikő államtitkár asszony lesz. 

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

Tisztelt Bizottság! Köszöntöm államtitkár urat, a napirendi pont előadóját, valamint 
helyettes államtitkár urat.  

Az elnök napirend előtti hozzászólása 

Mielőtt hozzákezdenénk a napirendi pontok megtárgyalásához, napirend előtt 
szeretném tájékoztatni képviselőtársaimat, hogy február 9-én Ammanban került sor az Unió a 
Mediterrán Térségért parlamenti közgyűlés 10. plenáris ülésére, amelyen az Országgyűlést 
bizottságunk tagja, Szanyi Tibor képviselte. A képviselő úr elköszönt a bizottságtól, más 
fontos teendői miatt nem tud részt venni az ülésen, ugyanakkor további jó munkát kívánt a 
képviselőtársaimnak, hiszen képviselő úr ezzel befejezte országgyűlési munkáját, hiszen az 
Európai Parlamentbe készül képviselőnek. 

Tisztelt Bizottság! Azt is szeretném elmondani, hogy mivel a 2010-2014-es ciklus 
várhatóan utolsó bizottsági ülését tartjuk, szeretném megköszönni képviselőtársaim aktív 
részvételét az elmúlt négy év során. Sok-sok emlékezetes ülésünk volt, sok érdekes külföldi 
kiutazásunk, és sok olyan tárgyalás, amikor külföldi bizottságokat, társbizottságok tagjait 
fogadtuk.  

Azonban ennek a ciklusnak, úgy hiszem, volt két kiemelkedő mozzanata. Elsőként is 
emlékezetes volt számunkra a magyar elnökség időszaka 2011 januárjától június végéig, 
amikor nemcsak a Magyar Köztársaság, hanem természetesen a magyar kormány és a magyar 
parlament is vizsgázott. Hadd mondjam el, hogy az utólagos visszajelzések alapján 
nyugodtan, minden elfogultság nélkül megállapíthatom, hogy jól vizsgáztunk. 

Így visszatekintve megköszönöm képviselőtársaimnak a részvételét, aktivitását és 
közreműködését az úgynevezett COSAC-találkozókon, hiszen 2011 februárjában a COSAC 
elnökségi ülését tartottuk, 2011 májusában pedig a COSAC plenáris ülését. Ez utóbbin közel 
300 európai politikus vett részt, és úgy hiszem, hogy jól vizsgázott nemcsak bizottságunk, a 
munkatársai, hanem az egész magyar parlament. 
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A másik ilyen emlékezetes momentum az volt, amikor megemlékeztünk bizottságunk 
20 éves fennállásáról, hiszen bizottságunkat 1992-ben hoztuk létre. Számomra megadatott, 
hogy én terjesztettem elő akkor a frakció javaslataként a Magyar Országgyűlésben, hogy 
önálló bizottságot hozzunk létre. Megjegyzem, hogy mi voltunk az első ilyen önálló bizottság 
Kelet-Közép-Európa parlamentjei között.  

Ezzel kapcsolatban egy kis ünnepséget is tartottunk, és „20 éves az Országgyűlés 
Európai ügyek bizottsága” címmel egy kiadványt is kiadtunk, amit minden képviselőtársam 
megkapott. Ebben összefoglaltuk bizottságunk 20 éves tevékenységét. Visszatekintve, azt 
hiszem, nyugodtan elmondhatom, hogy ez a bizottság betöltötte szerepét, hiszen alapvetően 
hozzájárultunk Magyarország európai uniós csatlakozásához, minden párt kivette belőle a 
részét, minden képviselőtársam, aki tagja volt ennek a bizottságnak. Így visszaemlékezve, 
kérem, ha otthon előveszik ezt a kiadványt, emlékezzenek meg erről a bizottságról.  

Természetesen nem tudjuk, hogy az új választások eredményeképpen hány régi tag 
lesz tagja az új bizottságnak. Mindenesetre egy biztos: az Európai ügyek bizottsága önálló 
bizottság marad, és önálló bizottságként fogja folytatni tevékenységét. Ez nagyon-nagyon 
lényeges. 

Szeretném megköszönni a bizottság munkatársainak, akik mindvégig derekasan 
helytálltak: Juhász László főtanácsadó úrnak, Dóczy Zsuzsának és kedves munkatársainak, 
akiket, ha név nélkül is, de fontos megemlítenem. Úgy érzem, mi egy összecsiszolódott, jó 
bizottság voltunk az elmúlt négy évben. 

Tájékoztató a 2014-2020-as fejlesztési stratégia irányvonalait meghatározó 
partnerségi megállapodásról 

Ezen napirend előtti bevezető után szeretnénk hozzákezdeni az első napirendi ponthoz, 
amely tájékozató a 2014-2020-as fejlesztési stratégia irányvonalait meghatározó partnerségi 
megállapodásról. Mint említettem, Cséfalvay Zoltán államtitkár úr a napirendi pont előadója, 
aki úgy is mondhatnám, hogy tiszteletbeli bizottsági tagunk, hiszen nagyon sokszor megjelent 
bizottsági ülésünkön. Köszönöm államtitkár úrnak, hogy a különböző konferenciákon is 
mindig partnere volt a bizottságnak. 

A témával kapcsolatban szeretném elmondani, hogy a tervezés folyamatáról a tavalyi 
év folyamán júniusban és októberben is államtitkár úr már beszámolt bizottságunk előtt, tehát 
képviselőtársaim alapvetően megismerhették a partnerségi megállapodás tervezetét a 
kezdetektől mind a mai napig.  

A mai napon egy rövid tájékoztatást kérnénk államtitkár úrtól, hogy hol tart most a 
partnerségi megállapodás véglegesítésének a folyamata, miként viszonyult az Európai 
Bizottság az elképzelésekhez az eddigi egyeztetések alatt, és úgy hiszem, számunkra talán a 
legfontosabb kérdés, hogy mikor és milyen feltételekkel indulhatnak be az új hétéves keret 
pályázatai. Hiszem nemcsak a bizottságunk tagjait, hanem a magyar társadalom egészét is ez 
a kérdés foglalkoztatja.  

Úgyhogy átadom a szót államtitkár úrnak, rövid expozéja után lehetőség kínálkozik 
képviselőtársaimnak, hogy kérdéseket tegyenek fel, véleményt tudjanak mondani, utána 
összegyűjtjük ezeket a kommentárokat, kérdéseket, majd visszaadom a szót államtitkár úrnak. 
Természetesen, ha a helyettes államtitkár úr szeretné kiegészíteni a főnöke mondandóját, 
akkor lehetősége lesz rá. Államtitkár úr, öné a szó. 

Dr. Cséfalvay Zoltán tájékoztatója 

DR. CSÉFALVAY ZOLTÁN nemzetgazdasági minisztériumi államtitkár: Köszönöm 
a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Mindenekelőtt nagyon köszönöm a meghívást. 
Ahogy már szó volt róla, nem először beszélünk itt a partnerségi megállapodásról és az 
operatív programok tervezéséről. Mivel ez az utolsó ülése a bizottságnak, én köszönöm, hogy 
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itt lehettünk, és folyamatosan tájékoztatást nyújthattunk arról a nagyon kemény munkáról, 
ami tavaly, 2013 januárjában kezdődött, akkor készült el a legelső változata a partnerségi 
megállapodásnak, és onnantól kezdve különböző egyeztetési körökben jutottunk el a mostani, 
immár véglegezettnek tekinthető állapothoz. 

Az időpontokat nézve néhány dátumot említenék, ami a benyújtással kapcsolatban 
fontos. 2013. december 22-én jelentek meg azok az uniós jogszabályok, amelyek lehetővé 
teszik a partnerségi megállapodás benyújtását. A partnerségi megállapodás az az 
alapdokumentum, amelyik a stratégiai kereteit rögzíti a 2014 és 2020 között érkező uniós 
források felhasználásának.  

Innentől kezdve négy hónap áll a tagállamok rendelkezésére, hogy a partnerségi 
megállapodást formálisan is benyújtsák - eddig informális egyeztetés volt -, ez a határidő 
árpilis 22-ét jelent. Mivel az informális egyeztetésben a fennmaradt kérdések egyeztetése múlt 
hét pénteken négy órakor Brüsszelben befejeződött, és minden pontban sikerült 
megállapodásra jutni - van még kettő-három, ahol lehetséges, hogy azokat majd még a 
formális megállapodás és a formális tárgyalás keretében rendezünk, de az alapvető pontokban 
sikerült elvarrni minden lényeges szálat -, ezért, miután a kormány is áttekinti még egyszer - 
már foglalkozott vele január végén - a partnerségi megállapodást, akkor Magyarország 
február végén benyújthatja hivatalosan is, formálisan is a partnerségi megállapodást. Ezzel 
Magyarország egyébként az első országok között lesz, amelyik benyújtja a partnerségi 
megállapodást. Eddig öt ország nyújtotta be. Ha a jövő heti kormányülésen a kormány 
meghozza a végleges döntését, akkor február vége előtt benyújthatóvá válik.  

Van egy másik nagyon fontos dátum: a partnerségi megállapodás benyújtását követő 
három hónapon belül az operatív programokat is be kell nyújtania az illető tagállamnak. Ez 
azt jelenti, hogy ha február végén benyújtja Magyarország a partnerségi megállapodást, 
onnantól kezdve annak elindul a formális egyeztetése, és onnantól kezdve három hónap áll 
rendelkezésre, hogy az operatív programokat benyújtsa. Magyarország abban érdekelt, bár az 
operatív programok különböző felkészültségi állapotúak, de terveink szerint március végén az 
operatív programok benyújtására is sor kerülhet. 

A menetrendet nézve pedig a formális egyeztetésnek nincs rögzített ideje, de átlagosan 
3-6 hónapos időszakkal számolnak. Nyilvánvaló - és ezt a Bizottság is többször kifejezte már 
-, minél jobban előkészített az informális tárgyalás, tehát ez alatt az egy év alatt minél több 
pontban sikerült megállapodásra jutnunk, és minél kevesebb olyan pont maradt, ami vitás, 
annál rövidebbre tehető a partnerségi megállapodás formális egyeztetése.  

Én úgy gondolom, hogy éppen azért, mert ahogy említettem, múlt héten pénteken 
négy órakor - megjegyeztem az időpontot is - Brüsszelben sikerült elvarrni az összes szálat, 
néhány apró, pici pontosításra nyilvánvalóan még szükség van, de úgy gondolom, hogy mivel 
az egyéves informális egyeztetés folyamatában sikerült megállapodásra jutnunk, ez 
valószínűleg lerövidítheti a formális megállapodás idejét. Magyarország ebben érdekelt. Ha 
ezeket az időpontokat nézzük, akkor azzal számolhatunk, hogy a partnerségi megállapodás 
elfogadása és abban való megállapodás, immár formális egyeztetés, utána pedig az operatív 
programok benyújtása és azokban való megállapodás után írhatók ki az első pályázatok. Ez 
időben nézve technikailag az év második felét jelenti. Tehát, ami a mi oldalunkat illeti, mi 
megpróbálunk mindent, amilyen gyorsan csak lehet, nyilvánvalóan a Bizottság időrendjét itt 
mi nem tudjuk befolyásolni. 

Viszont ez, amit említettem, azt is jelenti, hogy a partnerségi megállapodás 
gyakorlatilag készen van, véglegezve van, még a kormány végleges jóváhagyására várunk, 
amit a jövő heti kormányülésen reméljük, meg is tudunk kapni, és utána formálisan is 
benyújtható a partnerségi megállapodás. 

Én most nem mennék bele a partnerségi megállapodásnak azokba az általános 
részeibe, amiről már nagyon sokszor beszéltünk, inkább arról beszélnék, ami úgy gondolom, a 
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képviselőket és az állampolgárokat is talán jobban érdekli, hogy most már világosak, tiszták 
azok a pénzügyi keretek és azok a számok, amelyekkel számolhatunk 2014 és 2020 között. 
Magyarul: 2014 és 2020 között a kohéziós alapból és a strukturális alapból érkező 
támogatások a hazai társfinanszírozással együtt, tehát, ami a kohéziós alapból és a strukturális 
alapból fejlesztésre felhasználható, az 7480 milliárd forint. Ez azért emelkedett ahhoz képest, 
mint amiről korábban is beszéltünk, 1300 milliárd forintról, mert a kormány azt a döntést 
hozta, hogy az úgynevezett technikai segítségnyújtás forrásait is fejlesztésre szeretné 
fordítani, tehát fejlesztési támogatássá válnak, és akkor az, ami a technikai segítségnyújtásnak 
egyébként eszköze, az intézményrendszer fenntartása, az hazai forrásból lesz. Tehát 7480 
milliárd forint az, amit Magyarország fejlesztésre fordíthat kohéziós és strukturális alapokból, 
valamint a hazai társfinanszírozással együtt. 

Ennek 60 százaléka közvetlenül gazdaságfejlesztésre jut. Nagyon sokszor említettük 
ezt a 60 százalékot. Ez most kereken 4500 milliárd forintot jelent. Valamennyi operatív 
program a gazdaságfejlesztést támogatja, nyilvánvalóan ebből a Gazdaságfejlesztési és 
Innovációs Operatív Program a maga 2850 milliárd forintjával egy meghatározó eleme ennek, 
a Területfejlesztési Operatív Program kerete 1226 milliárd forint, ennek háromnegyede 
gazdaságfejlesztés, a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program és a többi 
program is nyilvánvalóan ezt segíti.  

Ami a fő súlypontokat illeti, és most még mindig a gazdaságfejlesztésről beszélnék, az 
összes forrásnak minimum - és nyilván ennél még több is lehet, ahogy a pályázatok kiíródnak 
- 15 százaléka közvetlenül a kis- és középvállalkozások számára írható ki, és az ő 
támogatásukra jut, ami erősen meghaladja a 2007-2013-as időszak támogatási arányát. 

Van azonban egy jelentős változás, amit én úgy gondolom, hogy a pályázóknak is 
figyelembe kell venni: a támogatás a kis- és középvállalkozásoknál sokkal, de sokkal 
célirányosabb, mint amilyen volt az elmúlt időszakban, tehát nem általános 
gazdaságfejlesztésre vagy általános vállalkozástámogatásra fordítható ez. Nyilvánvalóan már 
önmagában az, hogy a kutatás-fejlesztés, az informatika, az energetika vagy 
energiahatékonyság kiemelt terület, már ez is ebbe az irányba mutat. De ha megnézzük 
önmagában a GINOP-ot, vagyis a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programot, 
akkor abban is azok a források, nevezetesen az a 654 milliárd, ami a kis- és 
középvállalkozások közvetlen, direkt támogatására vonatkozik, eléggé célzott. Célzott a 
célcsoport tekintetében, például fiatal vállalkozók, gyors növekedésre képes vállalatok, 
beszállító vállalkozók célzottak ezen a területen; célzott területileg is, tehát a szabad 
vállalkozási zónákban, például a nagyvárosi növekedési zónáknak a vállalkozásainál; és 
ágazatok szerint is célzott: kreatív ipar, autógyártás vagy ahhoz kapcsolódó beszállítás, 
gyógyszeripar, én úgy gondolom, hogy ezek magától értetődő célok. 

És van egy lényeges változás - erre majd kitérnék részleteiben -: nagyon jelentősen 
megemelkedik a kis- és középvállalkozások támogatásánál az úgynevezett pénzügyi eszközök 
szerepe. Itt két típusú támogatási rendszer lesz, az egyik a klasszikus vissza nem térítendő, 
grant típusú támogatás, a másik pedig pénzügyi közvetítőkön keresztüli vagy pénzügyi eszköz 
az uniós nyelvben. Ez jelent kedvezményes hitelt, garanciavállalást, és még más, kombinált 
eszközök is hozzá kapcsolódhatnak. Például a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív 
Programban közvetlenül, dedikáltan kis- és középvállalkozás-fejlesztésre - de nyilván más 
területeken is még adódik - ebből a 654 milliárdból jelen számítás szerint 430 milliárd az, ami 
vissza nem térítendő, és 224 milliárd, ami már visszatérítendő forrásként jut. 

Ugyancsak az összes támogatásnak egy jelentős része jut a kutatás-fejlesztésre, közel 
10 százaléka. Ez egyébként kétszeres növekedés a kutatás-fejlesztésre és innovációra. 
Számításaink szerint magában a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban 680 
milliárd forint áll erre rendelkezésre, ebből 157 lesz az, amelyik pénzügyi eszközön keresztül. 
Ha ehhez még hozzávesszük mindazt, ami az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív 
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Programon és a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Programon keresztül is jut, 
kutatás-fejlesztésre összesen 667 milliárd forint jut majd 2014 és 2020 között, ami egy 
nagyságrendekkel nagyobb növekedést jelent, duplája, mint az eddigi tervezési időszakban. 

Közvetlenül foglalkoztatásra jut a támogatási források szintén 10 százaléka. Tehát - 
ahogy említettem - több mint 15 százaléka kkv-ra, 10 százaléka közvetlenül kutatás-
fejlesztésre, 10 százaléka közvetlenül a foglalkoztatás erősítésére. Ennek jelentős része a 
Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban van, de jelentős elemei találhatók a 
Területfejlesztési Operatív Programban is.  

Van egy lényeges változás azonban az elmúlt tervezési időszakhoz, tehát a 2007 és 
2013 közötti időszakhoz képest: a foglalkoztatás nem annyira szociális vagy felzárkóztatási 
kérdésként lesz kezelve ebben az időszakban, hanem gazdaságfejlesztési célként. Ez azt is 
jelenti, hogy a klasszikus ESZA-alapból finanszírozott tréningek mellett nagyon erősen 
megjelennek olyan jellegű fejlesztések is, amelyek a foglalkoztatást bővítik, tehát amelyek a 
Regionális Fejlesztési Alapból finanszírozottak. Ez egy jelentős elmozdulás. Nyilvánvalóan 
fontos a tréning, átképzés és mindaz, ami a humánerőforrás-fejlesztéshez kapcsolódik, de 
nyilvánvalóan legalább ilyen fontos, úgy gondoljuk, a munkahelyteremtés és a 
munkahelyteremtésen keresztül a foglalkoztatás elősegítése.  

Itt is vannak célterületek a foglalkoztatásnál, egyet hadd emeljek ki! A fiatalok 
elhelyezkedését segítően vagy az ifjúsági garanciához kapcsolódóan 200 milliárd forintnyi 
támogatás jut majd, de - ahogy említettem - közvetlenül foglalkoztatásra az előbb említett 
7480 milliárd forintból 10 százaléknyi forrás jut majd.  

Talán Magyarország számára kitüntetetten fontos az az összeg - és továbbra is az 
összes támogatási forrás 10 százalékáról beszélek -, amely közvetlenül energiahatékonysági 
fejlesztésekre jut. Ha megnézzük a mostani időszakot, ez 720 milliárd forintot jelent majd. Az 
energiahatékonysági fejlesztésekben ez a 720 milliárd jelenti a vállalati, jelenti az 
önkormányzati, jelenti az állami és jelenti a lakossági beruházásokat, fejlesztéseket is. Ez 
egyébként összegét tekintve két és félszerese annak, mint amennyit most fordítunk. 

A parlamentben ma egy napirendi előttiben el is hangzott, hogy mikor jön létre a 
zöldbank, például. Na, itt van a lehetősége ennek, 220 milliárd forint áll rendelkezésre. Eddig 
nem lehetett. Ki lehet számítani egyébként, ha a 720 a két és félszeres, hogy mennyi állt 
rendelkezésre energiahatékonysági beruházásokra és fejlesztésre. Most, hogy ezek a források 
két és félszeresére emelkednek, most érkezett el az idő arra, hogy valóban létrejöhessenek 
ezek a beruházások akár erősen pénzügyi eszközökkel is. Hozzátenném, hogy ennek a 720 
milliárdnak egyötöde pénzügyi eszköz, na abból lehet pontosan létrehozni egy ilyen 
zöldbankot, amit az egyik ellenzéki párt vezetője említett ezelőtt két órával. Most jutottunk el 
oda, hogy ezt létre tudjuk hozni. 

Maradva még néhány százaléknál még mindig a gazdaságfejlesztésnél: a támogatások 
5 százaléka közvetlenül az infokommunikációs szektorhoz jut, ez mintegy 400 milliárd forint. 
Ez szintén egy erős növekedés az elmúlt időszakhoz képest, mintegy kétszeres növekedés. 
Hosszas vitában a Bizottsággal sikerült azt is elérni, hogy a turizmus vagy a turizmushoz 
kapcsolódó fejlesztések java része kisebb léptékű vagy integrált fejlesztésekre is fordítható, 
mintegy 250 milliárd forint. 

Tehát, ha a gazdaságfejlesztést nézzük - most még csak arról beszéltem volna -, 
amelyik az összes forrásnak, tehát a 7480 milliárdnak a 60 százalékát adja, vagyis 4500 
milliárd forint, meghatározza azt is, hogy milyen területekre költünk: nyilvánvalóan a kkv-kra 
az összes forrás több mint 15 százalékát, 10 százalékát közvetlenül kutatás-fejlesztésre és 
innovációra, 10 százalékát közvetlenül a foglalkoztatásra, 10 százalékát közvetlenül az 
energiahatékonyságra, 5 százalékát pedig az infokommunikációs szektorra és turizmusra.  

Fél mondatot hadd mondjak még a pénzügyi eszközökről! A pénzügyi eszközökről 
hosszas vitában voltunk a Bizottsággal, sőt, ők talán még további emelést is szeretnének, bár 
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én úgy értelmeztem pénteken négy órakor, amikor az asztaltól fölálltunk, hogy amennyiben a 
kis- és középvállalkozások fejlesztésénél, mármint a vissza nem térítendő eszközöknél még 
célzottabbak leszünk, akkor valószínűleg az az arány, amit mi pénzügyi eszközöknek 
tervezünk, elfogadható mind a két félnek.  

Az összes támogatási forrás mintegy 10 százaléka pénzügyi eszköz formájában fog 
eljutni a pályázókhoz, vagyis kedvezményes hitel, garancia vagy más pénzügyi megoldások 
formájában. Ez azt is jelenti, hogy ez egyébként visszafordítható majd a gazdaságba, tehát, 
amikor kihelyeznek egy kedvezményes hitelt, akkor azt vissza is fizetik, tehát ezzel tartósan 
tud számolni a magyar gazdaság. A mostani számításaink szerint ez majdnem eléri a 700 
milliárd forintot. Alapvető területek, ahol ezeket a pénzügyi eszközöket tudjuk alkalmazni, a 
kis- és középvállalkozások fejlesztése, kutatás-fejlesztés és innováció, infokommunikációs 
szektor és az energiahatékonysági beruházások. Ezeken a területeken durván számolva a 
támogatások mintegy egynegyede, 20-25 százaléka - változó - pénzügyi eszköz formájában 
jut. 

Néhány szót a nem közvetlenül gazdaságfejlesztési súlypontokról. Itt annyit tennék 
hozzá, hogy azok az összegek, amelyek szociális felzárkóztatásra vagy közép- és 
felsőoktatásra jutnak, arányaiban megegyeznek azokkal a támogatási arányokkal, mint 
amilyen támogatási arányokat alkalmaztunk az elmúlt tervezési időszakban.  

Még két pontról szólnék. Az egyik az integrált Közlekedésfejlesztés Operatív 
Program, amelynek a kerete 1036 milliárd forint. Itt a hosszas egyeztetés után szinte majdnem 
egyharmad-egyharmad-egyharmad arányban kerül támogatásra az európai TEN-T 
hálózatokhoz kapcsolódó vasúti, szintén egyharmad arányban a közúti fejlesztés, és 
viszonylag jelentősen emelkedett, közel 300 milliárd forintra a városi és elővárosi közlekedés 
támogatása. 

A környezeti beruházásoknál én egy pontot emelnék ki. A Környezeti és Energetikai 
Hatékonysági Operatív Program kerete 1100 milliárd forint, de ebből 300 milliárdot 
tervezünk árvizekre és belvizekre. Én úgy gondolom, hogy ebben az országban nagyon 
fontos, hogy jelentős fejlesztések legyenek árvíz- és belvízvédelemre. Ennek kerete 300 
milliárd forint. Nyilvánvalóan itt még a vízellátásra, a szennyvízkezelésre is jut, de azért azt 
látnunk kell, hogy az elmúlt hét évben jelentős beruházások történtek, tehát itt a 
hulladékgazdálkodással kapcsolatban már kisebb léptékű beruházások lesznek. 

Zárásként még egy területet emelnék ki, ami úgy gondolom, hogy a tisztelt urak 
számára fontos lehet, ez a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program, amelynek a 
kerete 1226 milliárd forint, de ez nagyon erősen gazdaságfejlesztési, tehát ennek jó 
háromnegyede gazdaságfejlesztési célokhoz jut. Viszont először az uniós fejlesztési források 
tervezési és felhasználási rendjében most egy valós területi decentralizációt követ. Úgy 
gondolom, itt ismertek a számok: a megyék dedikáltan, célzottan, számukra dedikáltan 
terveznek átlagban 25 milliárd forintos kerettel fejlesztéseket, a megyék kistérségei szintén 
dedikáltan és átlagban 1,9 milliárd forintos kerettel, és a megyei jogú városok szintén 
dedikáltan 10 milliárd forintos kerettel. Ha ezt beszorozzuk a megyék, a kistérségek és a 
megyei jogú városok számával, akkor kapjuk meg ezt a 1226 milliárd forintot.  

Én nagyon fontosnak tartom, hogy most először - soha nem volt még ilyen - valóban a 
helyi igényekhez igazodó fejlesztési terveket tudnak a megyei szinten, a kistérségi szinten és a 
megyei jogú városok szintjén is megalkotni. Ez az a forrás, amivel, ha szabad így fogalmazni, 
a megyék, a kistérségek és a megyei jogú városok, ha esik, ha fúj, akkor is rendelkeznek.  

Nyilvánvalóan nagyon-nagyon sok olyan terület van, ahova még az előbb említett 
programokból - legyen ez energiahatékonyság vagy kisvállalkozás-fejlesztés vagy 
éppenséggel humánerőforrás-fejlesztés - részben maguk az önkormányzatok, részben pedig a 
térségben lévő vállalkozások is pályázni tudnak.  
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Itt tartunk most. Én nem nagyon szaporítanám tovább a szót, elég sok számot sikerült 
említeni, de úgy gondolom, ez szükséges ahhoz, hogy egy kerek képet kapjunk arról, hogy mi 
várható, milyen lehetőségek nyílnak meg. Én arra tudnék buzdítani mindenkit, aki részben 
pályázatokkal vagy uniós fejlesztésekkel foglalkozik, hogy az év második fele nincs olyan 
messze. Amikor a kormány benyújtja, nyilvánvalóan a Bizottság reagálni fog erre, arra majd 
mi is válaszolunk, tehát ezeket a tárgyalásokat folytatjuk, de azért azt szeretném mindenkinek 
a figyelmébe idézni, hogy az év második fele oly messzire nincsen, és nyilvánvalóan azt 
szeretnénk, hogy minél gyorsabban tudjuk ezeket a pályázati forrásokat felhasználni. Minél 
inkább kidolgozottak a tervek, és minél inkább föl vannak készülve a leendő pályázók, annál 
hamarabb tudjuk a valóságba is átültetni ezeket az eredményeket.  

Köszönöm a figyelmüket.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Én biztos vagyok benne, hogy az új 

parlament új Európai ügyek bizottságának egyik első napirendi pontja lesz a partneri 
szerződésről való tájékoztatás kérése, hiszen ez egy folyamatos dolog, ami majd nyilván 
ősszel válik mindenki számára kézzelfoghatóvá, amikor megnyílnak a pályázatok.  

Tisztelt Bizottság! Megnyitom a kérdések, a kommentárok lehetőségét. (Jelzésre:) 
Elsőként Ékes képviselő úré a szó. 

Kérdések, észrevételek 

ÉKES JÓZSEF (Fidesz): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Én tavaly novemberben 
voltam az Európai Parlament regionális bizottsági ülésén, képviseltem az Európai ügyek 
bizottságát és a költségvetési bizottságot, és olyan benyomásom volt ott - ismerve ezeket a 
számokat, amelyeket a visegrádi négyek és köztük Magyarország hihetetlen vehemenciával 
tudott erősíteni a forráselosztásoknál -, hogy tényleg sikeresek voltunk, és Magyarország is 
sikeresen vette azt az akadályt, ami alapján jóval több uniós forrás jut a következő ciklusra, 
időszakra, mint ahogy azt bárki is gondolta volna Magyarországon akár a politikai elit vagy 
maguk az állampolgárok is.  

Én egy dolgot szeretnék mondani, ezt a parlamentben is több alkalommal elmondtam. 
A kutatás-fejlesztés területén olyan óriási összeget fog a következő időszakban Magyarország 
felhasználni, amelyet eleddig soha nem sikerült. Ehhez a jövő évi költségvetés is 
tulajdonképpen már alapot szolgáltat. Érdemes lenne átgondolni azt a szisztémát, amelyet az 
ázsiai országokban is alkalmaznak, a tudományos parkok létrehozását oly mértékben, hogy 
abba az egyetemi kutatóbázisokat teljes egészében bevonni. Hisz Magyarország azon 
országok közé tartozik, ahol a világon az egy főre jutó szabadalmak száma a legnagyobb, és 
általában az ilyen tudományos parkok az egyetemekkel közösen a szabadalmakból készítenek 
- vagy adott esetben a fiatalok bevonásával együtt - terméket. Vannak olyan tudományos 
parkok, amelyeknek az éves bevétele 100 milliárd dollár. Nem véletlen, hogy Kína is 
hihetetlenül gyorsan tudott olyan gazdasági mutatókkal rendelkezni, amelyekben ő is 
ugyanezeket a szisztémákat alkalmazta, és váltak önállóvá az egyetemek.  

Csak egy példák mondok: van olyan ázsiai ország, amelynek 23 millió lakosa van, és 
107 egyeteme, ebből 81 egyetem ma már magánegyetem pontosan ezekből az eredményekből 
adódóan, hogy nem önző módon végezték a kutatás-fejlesztést, hanem tényleg az 
egyetemekkel karöltve vált termékké, és innentől fogva az egyetemek is állandó bevétellel 
bírnak, és maga a szabadalommal bíró is állandó bevétellel bír.  

Én ezt a parlamentben már többször elmondtam, és én azt látom, hogy Magyarország a 
következő ciklusra - azokkal a lépésekkel, amelyeket idáig az elmúlt négy év folyamán 
megtett a valódi átalakítás területén, akár az egészségügyre, az oktatásra, a közigazgatásra 
gondolunk, minden területen - tulajdonképpen olyan lépéselőnybe került az európai 
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országokkal szemben, amelyeket most már át lehet fordítani a gazdasági növekedésre, hisz az 
első jeleit a 2013-as év már kellőképpen bizonyította.  

Ha ehhez társul az a hatalmas mennyiségű, 60 százalékos gazdaságfejlesztési 
előirányzat, amelyet a következő hétéves költségvetési ciklusban Magyarország fel tud 
használni, akkor Magyarország jóval gyorsabban fog tudni fejlődni gazdasági és pénzügyi 
szempontból is, mint a 28 tagország bármelyike.  

Ne felejtsük el, Magyarország azokat a reformlépéseket megtette, amelyeket az összes 
többi európai uniós tagország máig nem tett meg. Ezzel az előnnyel tulajdonképpen a 
következő ciklusnak Magyarország úgy indul neki, hogy tényleg a gazdaságfejlesztésen, a 
hazai kis- és középvállalkozások támogatási rendszerén keresztül valóban el tudja érni azt, 
hogy a foglalkoztatás területén is óriási lépéseket tud tenni, és a hazai vállalkozások is 
hihetetlen mértékben fognak tudni erősödni.  

Én ennyivel szerettem volna hozzájárulni, és tényleg, amikor a Regionális 
Bizottságban ugyanezeket a kérdéseket elmondtam, ott is nagyon sok ország parlamenti 
képviselője jött oda, és egyrészt gratulált Magyarországnak, másrészt pedig jó érzés volt, 
hogy az a hihetetlen negatív dömping, ami idáig Magyarországra zúdult, szép lassan kezd 
lekopni, és valóban érzi, érzékeli mindenki, hogy azok a lépések, amelyeket Magyarország 
megtett, tényleg egy helyzeti előnyt is fognak Magyarország számára jelenteni. Köszönöm a 
figyelmüket. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Braun képviselő úr következik. 
 
DR. BRAUN MÁRTON (Fidesz): Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Államtitkár Úr! 

Jó hírt hallottam öntől, mert én mint a bürokrácia nagy barátja, örömmel veszem tudomásul, 
hogy a közvetítői rendszer kikerül a fejlesztési pénzekből, és a magyar költségvetés alá fog 
tartozni, ugyanis viszonylag rossz tapasztalataim vannak ezzel kapcsolatban. Ezáltal 
szerintem egy kvázi versenyhelyzet teremtődik, tehát a minisztériumoknak, amelyek alá a 
közvetítői szervezetek fognak tartozni, érdekük lesz, hogy ezt minél olcsóbban és 
hatékonyabban lássák el, mintha az európai adófizetők pénzéből történne ez meg. Ez 
mindenképpen egy jó hír. 

Egy véleményem lenne. A pénzügyi közvetítőkön keresztül történő támogatásokkal 
kapcsolatban - jó, az ember ne beszéljen előre, mert 7 év nagyon nagy idő - per pillanat az a 
helyzet, és reméljük, ez is marad, hogy viszonylag alacsony a kamatszint ma már 
Magyarországon. Úgy gondolom, jelen helyzetben nem a kamatokkal kell versenyezni, hanem 
a hitelképessé válást kellene támogatni elsősorban. Államtitkár úrral ismerjük egymás, én 
most saját érdekeim ellen beszélek, de azt hiszem, a vállalkozóknak ez lenne most a 
legfontosabb, jelen helyzetben a vállalkozások hitelképessé válásának támogatása, így a 
hitelgarancia, amit nagyon helyesen ön is említett, a tőketámogatás vagy egyéb ilyen dolgok. 
Ez csak egy megjegyzés volt. Köszönöm szépen a tájékoztatást. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Lipők Sándor képviselő úr következik. 
 
LIPŐK SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Államtitkár Úr! 

Szeretnék arra reagálni, hogy a TOP-pal kapcsolatban az elmúlt ülésünk alkalmával is, amikor 
beszámolt a minisztérium az európai uniós tervekkel, illetve lehetőségekkel kapcsolatosan, 
fölvetődött a járások, kistérségek problémája, és nemcsak itt, a bizottsági ülésen, hanem 
nagyon sok fórumon.  

A felvetődött problémával kapcsolatban szeretném köszönetemet nyilvánítani és 
tolmácsolni a bizottság és a magam nevében is a kormány részére, hogy ez a probléma 
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megoldódott, hiszen a legutóbbi parlamenti ülésünkön elfogadtuk azt a jogszabályi, törvényi 
lehetőséget, amelyben ez rendeződik.  

Ez nagyon nagy probléma volt a végeken, nagyon nagy feszültségeket és átfedéseket 
okozott, és nagyon köszönjük, hogy tényleg megnyugtatóan rendeződni tud ez a helyzet. 
Köszönjük. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e még kérdés? (Nincs jelzés.) Nincs. 
Tisztelt Államtitkár Úr! Van egy mondás, hogy a jó tanuló mások hibájából tanul. 

Rendelkezésünkre állt az elmúlt hét esztendő, amely most már lezárult. Az hiszem, ennek az 
elmúlt hét esztendőnek az elemzése rendkívül fontos, már csak azért is, hogy megállapítsuk, 
hogy Magyarországnak milyen az abszorpciós képessége, hiszen az egy fokmérő, hogy egy-
egy tagország hány százalékban tudta fölhasználni az európai uniós forrásokat.  

Kérdezem államtitkár urat, hogy amikor az új partnerségi megállapodást tervezték, 
állították össze, vajon az összeállítók tanultak-e az elmúlt hétéves ciklus hibáiból. Szerény 
vélemény szerint - ahogy áttekintettem ezt az anyagot, amit korábban is és most is államtitkár 
úr rendelkezésünkre bocsátott - alapvetően visszaköszönnek belőle azok a tételek, amik 
úgymond kiköszörülik a csorbát, tehát könnyebbé teszik az európai uniós pénzek elköltését. 
Hiszen a következő hétéves ciklusban ez mint egy falat kenyér kell Magyarországnak, hogy a 
versenyképességünk milyen lesz itt, Közép-Európában, maga a régió, benne Magyarország 
versenyképes lesz-e, vagy akár az európai uniós tagországokkal összehasonlítva. Tehát 
kérdezem tisztelettel: elegendő idő állt rendelkezésre, hogy az elmúlt hét évet elemezve a 
múlt hibáiból tanuljanak, tanuljunk? Ezt hogyan látja államtitkár úr, ezek a hibák nem lesznek 
megismételhetőek?  

Úgy hiszem, hogy ezen összeállítást elég széles társadalmi egyeztetés előzte meg - 
ahogy képviselőtársaim is elmondták -, tehát fölhasználták például azt a fontos európai uniós 
princípiumot, a szubszidiaritás elvét, hogy vigyük közelebb a forrásokat a polgárokhoz, ezért 
számomra kulcskérdés például a megyéknél allokált összeg, illetve nagyon lényeges a megyei 
jogú várások és a járások szerepe.  

Én 2004-től tagja vagyok a Zemplén LEADER-csoport elnökségének, és bennünket 
például érdekel az, hogy tovább tudjuk-e folytatni például a megyei közgyűlésekkel karöltve a 
helyi LEADER-csoportok működését, hiszen ez egy olyan grémium, ami a legközelebb áll a 
polgárokhoz. Ugyanakkor korábban hiába hoztuk meg döntéseinket, kivették a kezünkből a 
végső döntést, és mások hozták meg helyettünk. Úgy hiszem, hogy ebben is korrigálást 
látunk.  

Tisztelt Államtitkár Úr! Visszaadom a szót, tessék parancsolni! 

Dr. Cséfalvay Zoltán válasza 

DR. CSÉFALVAY ZOLTÁN nemzetgazdasági minisztériumi államtitkár: Köszönöm 
a szót. Tisztelt Elnök Úr! Ékes képviselő úr számára próbáltam közben megkeresni, hogy az 
egyik napilap kiszámította, hogy mit jelent mindez: óránként 139 milliót költhetünk kutatás-
fejlesztésre hét évig, legalábbis az ő számításuk szerint.  

De e mögött az összeg mögött, amiről itt az előbb beszéltem, és a nagy emelkedés 
mögött az a gazdaságpolitikai váltás van, amibe az ország az elmúlt két-három esztendőben 
lépett, nevezetesen: a gyártás mellett fokozatosan megjelenik a kutatás-fejlesztés és az 
innováció. Hadd utaljak például a tegnapi napi bejelentésre, hogy a Huawei kínai vállalat 
Magyarországon most egy innovációs központot fog létrehozni. Pár évvel ezelőtt a gyártást 
hozta ide.  

Mi nagyon gyakran találkozunk külső befektetőkkel vagy hazai vállalkozásokkal is. 
Most már ott tartunk, hogy külső nagy befektetők fogalmazzák meg azt, hogy Magyarország 
esetében a második szakaszba lépnek. Ez a második szakasz azt jelenti számukra, hogy az 
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első szakasz volt, amikor a gyártást hozták ide, a második szakasz, amikor már a fejlesztést, a 
kutatást, az innovációt is idehozzák. Nyilvánvalóan ez találkozik a magyar gazdaságpolitika 
alapvető törekvéseivel, hogy egyre inkább a magasabb hozzáadott értékű termelés felé 
mozduljon el az ország. Ha ehhez hozzá tudjuk tenni, amit említett, az uniós források több 
mint 10 százalékát, tehát egy 750 milliárdot meghaladó összeget tudunk a kutatás-fejlesztésre 
még ráerősíteni, akkor úgy gondolom, hogy valóban végig tudjuk vinni ezt a váltást. 

Ami a tudományos parkokat vagy innovációs parkokat, technológiai központokat 
illeti: jelenleg zajlik uniós elnevezéssel az intelligens szakosodás felépített rendszere. Az már 
megjelöli a helyeket is, hogy hol lehet ilyeneket létrehozni. Jelentős forrásokkal számolunk 
egyébként, de ott, ahol a helyi iparnak is megvan hozzá az igénye.  

Ha ránézünk a térképre, viszonylag jól látható, hogy például Győrben ilyennek nagyon 
nagy esélye van, az ottani ipar és az ottani egyetem együttműködésével tudományos vagy ipar 
közeli fejlesztő központ, ugyanez nyilvánvalóan például Miskolcon is minden további nélkül, 
már kidolgozott anyagok is vannak erre. (Ékes József: Pannon Egyetem.) Így van. Hogy 
pontosan hol, ezzel még meg kell várni az intelligens szakosodási stratégia végeredményét, de 
mindenképpen jelentős források állnak erre rendelkezésre, de azt hozzáteszem, hogy ott, ahol 
az ipar és felsőoktatás együtt tud létrehozni piacképes tudományos parkot. Tehát attól óvnék - 
klasszikus kifejezéssel -, hogy létrehozunk különböző katedrálisokat a sivatagban, és nincs 
kapcsolata. A helyi ipari igényekkel együttműködően lehet ezt megtenni. És igen, van nagyon 
sok jó példa, amit itt szeretnénk alkalmazni.  

A pénzügyi eszközökre: igen, arra nagyon figyelni kell, hogy a pénzügyi eszköz ne 
szorítson ki más pénzügyi eszközöket. Ez az első megjegyzésem. Úgyhogy ehhez a megfelelő 
versenyt biztosítani szükséges. Azt azért hozzátenném, hogy most a jegybanki programmal, 
tehát a jegybank növekedési programjával elérhető kis- és középvállalkozások számára egy 
viszonylag alacsony kamatszinttel forrás. Itt azonban hét évre tervezünk, tehát egy hétéves 
időszakról van szó. A jegybanki program - tudomásom szerint - év végéig tart, a jegybank 
döntése, hogy milyen lépéseket tesz azután vagy közben, de mi hét esztendőre tervezünk. 
Tehát én úgy gondolom, hogy a kamattámogatásnak vagy a kedvezményes hitelnek is megvan 
a maga helye.  

Viszont nekünk is az a tapasztalatunk egyébként, hogy a vállalkozások számára 
garanciarendszerek nagyon nagy segítséget tudnak nyújtani. Alapvetően én úgy gondolom, 
hogy a vállalkozás nem támogatásra vár, hanem valamilyen finanszírozási megoldást szeretne 
valamilyen fejlesztéshez, és ezeket kell tudni összerakni elemekből. 

Lehet, hogy ennek egy része vissza nem térítendő, lehet, hogy egy részéhez garancia 
kell, lehet, hogy egy részénél piaci alapon vesz fel hitelt, tehát ez egy kombinált forma, de a 
kiindulópont az, hogy a vállalkozás szeretne valamit fejleszteni, és ehhez egy finanszírozási 
megoldást szeretne. Azt a váltást szeretnénk elérni, hogy a vállalkozás ne azzal kezdje, hogy 
hol lehet kapni vissza nem térítendő támogatást. Nem. Neki van saját fejlesztése, ehhez 
szeretne finanszírozási megoldást találni, ehhez nyilvánvalóan a piacon is megvannak a 
megoldások, és erre tud rásegíteni a maga eszközeivel az uniós forrás. 

Nagyon örülök, hogy a kistérség és járás kérdése megoldódott, és a képviselők 
munkájával véglegesen pontot tudtunk tenni ennek a végére. 

Hogy tanultunk-e 2007 és 2013 időszakából, és hogy milyen tanulságokat vontunk le? 
Itt kétféleképpen vonjuk le a tanulságokat. Egyrészt a Bizottság is levonja a maga tanulságait, 
ezt azért hozzátenném, tehát ők is figyelték az elmúlt időszakot, különböző elemzések, 
értékelések alapján fogalmaztak meg egyébként javaslatokat 2014-re. Magában a partnerségi 
megállapodásban egyébként hivatalosan is le kell vonni ezeket a tapasztalatokat, tehát a 
különböző operatív programoknál vagy pályázati lehetőségeknél le kell vonni a tanulságokat. 
Helyenként egyébként ugyanazokat a tanulságokat vonják le, mint mi.  



- 15 - 

Tehát akkor, amikor a Bizottság picit virágnyelven fogalmazva, de azt mondja, hogy 
nem biztos, hogy a kis- és középvállalkozásoknál a magyar politikai közbeszédben gyakran 
előforduló kutyakozmetikát célszerű ilyenből támogatni; ezt ők is mondják, csak nem ezzel a 
kifejezéssel. Tehát hadd tegyem hozzá, hogy amikor arról beszélnek, hogy legyen célzott a 
kis- és középvállalkozások támogatása, akkor gyakorlatilag ezt mondják, csak az ő 
virágnyelvükkel, míg nálunk a politikai közbeszédben elhangzik az, hogy valószínűleg nem 
az olyan jellegű fejlesztés az, ami igazán a kis- és középvállalkozásokat elősegíteni.  

Hadd tegyem hozzá, a Bizottság is levonta a saját tapasztalatait 2007 és 2013-ról, 
ezekből fogalmazott meg egyébként számunkra is javaslatot, mi is levontuk a saját 
tapasztalatainkat az elmúlt időszak fejlesztési politikájából, és egyébként le is kell vonni, tehát 
hivatalosan is jelezni kell, hogy melyek azok a területek, amelyek jól mentek, jó 
eljárásrenddel is, és szeretnénk továbbvinni, és melyek azok, amelyeken változtatni 
szeretnénk, mert nem úgy működtek. Ezek egy része valóban eljárásrendi kérdés, ami úgy 
gondolom, önmagában talán bürokratikusnak tűnik, de nyilvánvalóan azt szeretnénk, hogy 
könnyen, gyorsan jusson el a forrás a pályázókhoz.  

Tanultunk nagyon sok mindent, ami nemcsak az eljárásrendet, hanem a támogatási 
területeket jelenti, azoknak valóban a hatékony felhasználását. Tehát önmagában az a váltás, 
ami a gazdaságfejlesztés felé fordítja el az egésznek az irányát, szerintem ez a 
legeslegnagyobb tanulság.  

Ha valaki figyelmesen nézi az elmúlt tervezési időszakot, ott azért a GOP forrása, 
tehát ami közvetlenül gazdaságfejlesztésre megy, az összes forrás 16 százaléka. Ez jön 
szembe a 60 százalékkal. Ha még hozzávesszük esetleg azokat, ahol még egyébként picit 
talán a vállalkozásfejlesztés irányába mutatott az elmúlt időszak forrásfelhasználása, akkor se 
jutunk el 30 százalékig. Tehát egy óriási ugrás ez a 60 százalék.  

Ebben különböző vitáink voltak a Bizottsággal, és úgy gondolom, végig sikerült 
tartani azt az irányt, hogy ez a 60 százalék kőbe van vésve, később ők is akceptálták, hogy 
egy felzárkózó ország számára erre szükség van. Itt egy ponton volt, még talán van is egy 
apró vita, hogy a területiség miként jelenik meg ebben. Én úgy gondolom, hogy ezt a szálat is 
sikerült részben elvarrni, és sikerül majd elvarrni a Bizottsággal való vitáknál.  

Tehát ez talán az egyik legeslegnagyobb tapasztalat, hogy sokkal erősebben kell 
fordítani az elmúlt időszakhoz képest gazdaságfejlesztésre közvetlenül a forrásokat. Úgy 
gondolom, nagyon fontos változás, hogy ezeket a forrásokat jelentős részben piaci eszközök 
keresztül, finanszírozási formákon keresztül, és nemcsak hitel-, nyilvánvalóan tőkejuttatás, és 
így tovább, tehát ezeken az eszközökön keresztül célszerű eljuttatni a pályázókhoz, ami 
nagyobb egyéni felelősségvállalást jelent, egyébként ezt is hozzátenném.  

Az eljárásrendekben pedig olyan eljárásrendek kialakítása, ami egyszerűvé és gyorssá 
teszi. Tehát nem az a cél, hogy a vállalkozók vagy a pályázók éveken keresztül görgessenek 
maguk előtt papírhalmazokat, hanem egyszerű eljárás legyen. Ezek talán a legfontosabb 
tanulságok. 

Nyilvánvalóan van nagyon sok apró tanulság is, amelyek mind beépültek a tervezésbe. 
 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Tisztelt Államtitkár Úr! Köszönjük a beszámolóját, a 

korábbiakat, a mostanit is. Nagyon fontos, hogy bizottságunkon keresztül is ezek az 
információk eljussanak az érintettekhez. Reméljük, hogy az elkövetkezendő időszakban majd 
az új parlamenti ciklusban is lesz alkalmuk, akik az utódaink lesznek, hogy önnel 
találkozzanak ebben a témában.  

Kérem államtitkár urat, ha van egy kis ideje, nagyon tanulságos lenne, ha 
meghallgatná Győri Enikő államtitkár asszony rövid beszámolóját, annál is inkább, mivel 
utána szeretnénk lezárni ezt a négyéves ciklust egy pohár tokaji hatputtonyos aszú 
koccintásával, ezért érdemes egy kis időt szentelni.  
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Még egyszer köszönjük államtitkár úrnak. 

Magyarország európai uniós tagságával összefüggő kérdésekről és az európai 
integráció helyzetéről szóló jelentés (J/13713. szám) 

Az elnök felvezetője 

Tisztelt Bizottság! Folytatjuk bizottsági ülésünket a második napirendi pont 
megtárgyalásával, amely Magyarország európai uniós tagságával összefüggő kérdésekről és 
az európai integráció helyzetéről szóló jelentés. A napirendi pont előadója Győri Enikő 
államtitkár asszony, akit ezúton is tisztelettel és szeretettel köszöntök.  

Tisztelt Bizottság! Úgy hiszem, hogy a mai bizottsági ülésünkön ennek a napirendi 
pontnak különös szimbolikája van, egyrészt a napirendi pont tárgya, másrészt pedig a 
napirendi pont előadója miatt. A napirendi pont tárgyát tekintve tehát egy jelentést tárgyalunk 
meg. Lassan tíz éve, hogy Magyarország csatlakozott az Európai Unióhoz, és az uniós 
tagságunkat értékelő éves kormányzati jelentés immáron 9. alkalommal kerül benyújtásra, és 
számunkra külön öröm, hogy az éves jelentések sorában most először már februárra elkészül 
ez az anyag.  

Úgy hiszem, az elmúlt időszakban bizottságunk mindig kíváncsi volt arra a 
jelentéseken keresztül, hogyan pozícionáljuk Magyarország helyzetét, mármint európai uniós 
tagságunkat, és minden évben ez a jelentés kellő információt adott ahhoz, hogy megállapítsuk, 
hogy mennyire haladtunk az integráció útján, mélységében különös tekintettel, Magyarország 
felkészültségét tekintve például. 

De a napirendi pont előadója tekintetében is különös szimbolikája van a bizottsági 
ülésünknek, hiszen a napirendi pont előadója Győri Enikő államtitkár asszony. Bizony, ahogy 
ebben a 20 éves a mi bizottságunk angol nyelvű kiadványunkban is megemlítettük, 22 évvel 
ezelőtt Győri Enikővel kezdtük munkánkat, és most vele fejezzük be, most nem mint 
bizottsági főtanácsadóval, hanem mint államtitkár asszonnyal. Igen, ’92 júliusában kezdődött 
bizottságunk munkája, akkor még nem ilyen jelentést tárgyaltunk meg, de mindenesetre ez is 
jelzi, hogy az elmúlt 22 évében nemcsak bizottságunk, hanem Magyarország milyen hosszú 
utat tett meg az európai integráció útján. Ez alkalommal is köszöntöm államtitkár asszonyt. 

Úgy vélem, az előttünk lévő jelentés egy átfogó képet ad a 2014-2020 közötti, 
többéves pénzügyi keretről született megállapodás részleteiről, aztán a gazdasági kormányzás 
megerősítéséről, továbbá tájékoztatót nyújt az uniós források hazai felhasználásáról, valamint 
az uniós jog hazai alkalmazásával összefüggő eljárásokról is. És ne feledjük, Horvátország 
teljes jogú taggá vált, és Magyarország azon 11 tagország közé tartozik, akik jelenleg nem 
ülnek a szégyenpadon, vagyis nem áll túlzottdeficit-eljárás alatt.  

Tisztelt Államtitkár Asszony! Megadom a szót. Kérem, hogy röviden foglalja össze 
mondandóját, utána lehetőség kínálkozik képviselőtársaimnak a kérdések feltevésére, 
kommentárokra, ezeket összegyűjtjük, majd visszaadjuk a szót az államtitkár asszonynak, 
utána pedig bezárjuk a bizottsági ülésünket egy pohár tokaji hatputtonyos aszúval.  

Tehát, tisztelt államtitkár asszony, megadom a szót. Tessék parancsolni! 

Győri Enik ő tájékoztatója 

GYŐRI ENIKŐ külügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm szépen, elnök úr. 
Köszönöm a kedves szavait, ami arra utalt, hogy valóban, én itt kezdtem el dolgozni jó régen.  

Ez az éves jelentés tulajdonképpen 1993 óta mindig elkészült, és az a célja, hogy 
számba vegye az előző év uniós történéseit, melyek voltak Magyarország szempontjából a 
legfontosabb történések. Azt is nagyon köszönöm, elnök úr, hogy lehetővé tette, hogy még ez 
a parlament tárgyalja ezt meg, hogy még az utolsó ülésnap idejére sikerült ezt beszuszakolni a 
napirendbe. Valóban azt gondolom, hogy az a parlament, amelyik végigcsinálta az elmúlt 
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esztendőt, kell hogy értékelje is, és ne kerüljön egy távolabbi jövőbe ennek a jelentésnek a 
megvitatása. 

Ami a tavalyi évet illeti, elnök úr néhány fontos történést már ki is emelt. Én hadd 
kezdjem a gazdaságiválság-kezeléssel. Továbbra is ez kötötte le az Európai Unióban a legtöbb 
energiát. Itt most már kedvezőbb makrogazdasági körülmények között lehetett dolgozni, az 
euró stabilizálódott részben az Európai Központi Bank intézkedéseinek, részben pedig a 
tagállamok és az uniós intézmények erőfeszítéseinek köszönhetően. Sorra hatályba léptek 
azok a már korábban elhatározott jogszabályok, illetve egy új szerződés is, amelyek azt 
hivatottak biztosítani, hogy olyan válságok, mint amely 2008-ban kezdődött, már ne 
törhessenek ki. Hatályba lépett a stabilitási szerződés az adósságfékkel. Tudjuk, hogy ez egy 
kormányközi megállapodás, hiszen az ebben lévő intézkedéseknek nincs meg a 
szerződésekben a jogalapja. Ezt Magyarország is aláírta, de minden, ezen szerződés által 
támasztott jog és kötelezettség majd csak akkor válik ránk nézve is hatályossá, ha mi ezt 
önként vállaljuk, mert ez csak az eurózóna tagállamaira keletkeztet azonnali kötelezettségeket 
és jogokat.  

Szintén a tagállami költségvetések fölött egy nagyon komoly uniós ellenőrzést 
meghonosító kormányzáscsomag, az úgynevezett kettes csomag is csak az eurózóna-
országokra vonatkozik.  

Az európai szemeszterre a tavalyi évben is sor került, erről itt többször beszéltünk 
már. Ez egy olyan gyakorlat, amelyben az Európai Bizottság éves növekedési előrejelzése 
alapján a különböző tanácsi formációk lefektetik azokat az irányokat, amelyekben az Uniónak 
abban az adott évben haladnia kell, majd pedig a tagállamok vállalásokat tesznek, nemzeti 
reformprogramokat fogadnak el, utána a Bizottság ajánlásokat fogalmaz meg, amelyeket 
aztán a Tanács is szentesít, és amelyeket aztán a tagállamoknak végre kell hajtaniuk.  

Magyarország is kapott ilyen ajánlásokat, ezek egy részével egyetértettünk, egy 
részével kevésbé. Azt kértük - és ehhez tartjuk magunkat 2014 folyamán is -, hogy legyen 
életszerűbb ez a párbeszéd, tehát ne diktátumok legyenek az ajánlások, hiszen végrehajtani 
csak akkor fogjuk őket, ha azok egy értelmes párbeszéd során alakulnak ki. 

De természetesen az ajánlások egy részével Magyarországnak semmi problémája 
nincsen. Számunkra is azok a legfontosabb kérdések, amelyek az Unió számára, hogy ne csak 
a fiskális fegyelem álljon helyre, hanem végre a gazdasági növekedés is beinduljon, és legyen 
minél több munkahely. Ha megnézzük az adatokat, akkor azt látjuk, hogy az az út, amelyet 
Magyarország választott, ebből a szempontból eredményes, hiszen az uniós átlagot 
meghaladó a növekedés, a munkanélküliségi adat pedig nálunk kedvezőbb. 

Ami a további fontos, gazdasági és pénzügyi unióhoz kapcsolódó intézkedéseket illeti, 
a bankunió létrehozásában komoly előrelépés történt, az Európai Parlamenttel megszületett a 
megállapodás az egységes felügyeleti rendszerről, a tőkekövetelményekről és a 
betétbiztosítási garanciarendszerről is. Tanácsi szinten volt megállapodás az egységes 
bankfelügyeleti mechanizmusról. Az, hogy az Európai Parlamenttel meglesz-e erről a 
megállapodás, még függőben van, elvileg áprilisban ülésezik utoljára mostani összetételében 
az EP. Én bízom benne, hogy győz a józan ész, és lesz megállapodás. 

Arról, hogy legyen egy közös szanálási alap, egy kormányközi konferencia keretében 
folyik az egyeztetés, hiszen nincsen olyan uniós jogszabály, amely alapján meg lehetett volna 
csinálni az összes tagállam egyetértésével ezt a közös alapot, amelyben bankbedőlések esetén 
meg lehet menteni ezeket a pénzintézeteket. Én azt gondolom, ha ezt a jogszabályt sikerül 
elfogadni, illetve létrejön ez az alap, és akkor komplett lesz a bankunió, az egy nagyon fontos 
előrelépés, és azt a kapcsolatot, ami a pénzintézeti gazdálkodás és az államok kötelező 
jótállása, helytállása között eddig egyértelmű volt, most megtöri, és így megfelelő módon 
lehet kezelni azt, hogy ha pénzintézetek felelőtlenül gazdálkodnak, akkor ne az 
állampolgároknak kelljen végső soron ezt finanszírozniuk. 
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Újdonság a gazdasági és pénzügyi unió szociális dimenziójának megteremtésére való 
törekvés. Erről azonban - hiszen itt sincsenek meg az uniós szerződéses alapok - tájékoztatási 
céllal kerülnek majd adatok az európai szemeszterre, de ezeket kötelezővé nem írhatja elő az 
Európai Bizottság a tagállamok számára. 

Szintén elsősorban Németország szorgalmazza, hogy legyenek a szerződéseken 
túlmutató, a Bizottság és a tagállam között úgynevezett szerződéses rendelkezések, amelyek 
szintén olyan kérdésekről szólnának, ahol a tagállamok vállalásokat tennének a 
gazdaságpolitika terén, de ezekhez nincs meg az uniós kompetencia, mégis szükséges ahhoz, 
hogy mondjuk, az eurózóna megfelelően működjön. Ezt kompenzálnák egy szolidaritási 
mechanizmussal. De itt tulajdonképpen még nincs meg a kellő politikai akarat, hogy ezek 
valóban megszülessenek. Ez ugyanaz a konstrukció, hogy az eurózónásokra kötelező, a nem 
eurózónatagokra nem kötelező, tehát Magyarország csak önkéntesen fog, ha akar, csatlakozni 
az általa megválasztott pillanatban. 

A bankunióhoz ugyanez a hozzáállásunk. Felelős döntést csak akkor lehet hozni, hogy 
érdekeltek vagyunk-e a csatlakozásban, ha a bankunió összes építőeleme a helyére kerül, 
ennek azért az idén meg kell történnie, és akkor majd erről el lehet gondolkodni. Nekünk az 
volt és a mostani tárgyalásoknál is az a legfontosabb, hogy az egységes piac ne sérüljön, az 
egységes piac integritása megmaradjon, hogy jogok és kötelezettségek egyensúlyban 
legyenek, és az egyenlő versenyfeltételeket is biztosítsák számunkra. 

Elnök úr utalt az egyik legnagyobb sikerünkre, arra, hogy kikerültünk a túlzottdeficit-
eljárás alól 9 év után. Tulajdonképpen Magyarország közvetlenül a csatlakozása után került 
túlzottdeficit-eljárás alá. Én ezt mindenképpen a magyar gazdaságpolitikai eredmények 
elismerésének tekintem, és ez egy nagyon objektív lépés volt. A Bizottság ezt azért hozta 
meg, mert a túlzottdeficit-eljárás feltételei egyszerűen már nem álltak fenn. 

Egy másik sikerről részletesen tájékoztattam már több alkalommal a bizottságot, ez a 
többéves pénzügyi keretnek volt a tárgyalása, hogy megfelelő mennyiségű forrás fog 
rendelkezésre állni itthon ahhoz, hogy minden fejlesztési elképzelésünket meg tudjuk 
valósítani, pontosan azokra a célokra, amelyekről az előbb Cséfalvay államtitkár úr beszélt. 

Ami az Unióban a legnagyobb probléma, az a munkanélküliség. A magyar adat ennél 
kedvezőbb, de nálunk is azért még sok teendő van e téren. A fiatalkori munkanélküliség azért 
nálunk is közel 30 százalékos. Persze, a legrosszabb uniós tagállamokban ez 60 százalék körül 
van. Ehhez is egy új alap áll rendelkezésre az idei évtől, ráadásul itt az első évben egy 
gyorsított kifizetésre is van lehetőség. Magyarország 49,8 millió euróra lesz ebből az alapból 
jogosult, és abban bízom, hogy ezt az ifjúsági foglalkoztatásra szánt alapot - összességében 
hatmilliárdos alapról beszélünk egyébként uniós szinten - minden tagállam jól használja el, és 
érzékelhető javulást fog tudni majd hozni. De természetesen ezt nem lehet függetleníteni a 
tagállami egyéb intézkedésektől, tehát arra van szükség, hogy minden tagállam valóban 
kiemelten kezelje ezt a kérdést. 

Még megemlíteném, hogy az adminisztratív terhek csökkentése uniós szinten is folyik. 
Magyarországon is van erre egy kormányzati program. A túlszabályozás ellen érdemes 
fellépni, és azt Magyarország is nagyon szorgalmazza.  

Egy pillanat erejéig azért kitérnék a 2020-2030-as klíma-energia csomagra, ez az idei 
évnek lesz a slágertémája, magyar szempontból nagyon nagy jelentősége van. A visegrádi 
négyekkel és még néhány közép- és kelet-európai országgal szoros egyeztetésben készülünk. 
Itt arról van szó, hogy milyen, 2030-ig terjedő célkitűzéseket vállaljon az Európai Unió szén-
dioxid-kibocsátás csökkentése, energiahatékonyság és megújuló energia tekintetében, melyek 
azok a célok, amelyeket aztán tudunk úgy vállalni, hogy azokat el is érjük, mennyire érdemes 
ezeket számszerűsíteni.  

Erről elkezdődött a vita, ez komoly hatással van arra, hogy az európai ipar és a 
versenyképesség hogyan alakulhat, és nagyon fontos, hogy itt összhangban legyünk 
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egyébként a globális fejleményekkel, hogy a nemzetközi klímatárgyalásokon például mi 
történik, mert nem lehet világszinten a kibocsátáscsökkentésnek a súlyát vagy terhét az 
európai országokra hárítani. Tehát itt összhangban kell lenni önmagunkkal, és azért az sem 
árt, ha tudjuk, hogy az, hogy a 2020-as 20 százalékos szén-dioxid-kibocsátás csökkentését az 
Unió el tudja érni, az a közép- és kelet-európai országoknak köszönhető, különben nem lenne 
meg ez az átlag. Úgyhogy nagyon fontos, hogy ennek az egésznek a pénzügyi terheit 
tisztességesen, fair módon osszuk majd el. Itt még azért vannak kérdéseink. Én abban bízom, 
hogy nem hozunk e téren például most, a márciusi csúcson elhamarkodott döntéseket. 

Ami a magyar ügyeket illeti, ott azt tudom mondani, hogy egy viharos év volt a tavalyi 
a 4. alkotmánymódosítás kapcsán, de mind a három, hozzánk intézett konkrét kérdésre 
megfelelő válaszokat adtunk, született egy 5. alkotmánymódosítás, bizonyos témákban a 
Bizottság fogadta el az érveinket, bizonyos kérdésekben pedig mi fogadtuk el a Bizottság 
érveit, és így egy szoros együttműködés és párbeszéd révén egyetlen nyitott kérdés sem 
maradt, egyetlen kérdésből sem lett kötelezettségszegési eljárás. Úgyhogy azt tudom 
mondani, hogy ebben a pillanatban nincsen nyitott ügy egyetlen területen sem, minden az 
Unióban szokásos problémakezelés szerint zajlott. 

Én meg is állnék, elnök úr, és bármilyen, az elhangzottakhoz, a jelentéshez vagy 
bármihez kapcsolódó kérdésben állok rendelkezésükre. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen államtitkár asszonynak a beszámolóját. Megadom a szót 

képviselőtársaimnak. (Jelzésre:) Elsőként Mengyi Roland képviselő úrnak. 

Kérdések, hozzászólások 

DR. MENGYI ROLAND (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 
Bizottság! Államtitkár Asszony! Ágazati politikákkal kapcsolatban, egészen pontosan az 
energiapolitikával kapcsolatban szeretnék kérdezni a jelentés tartalmát illetően, illetve a 
jelentésről.  

Azt olvashatjuk a jelentésben, hogy a 2011. februári, energia témájú Európai Tanácson 
az állam- és kormányfők foglalkoztak az energiapolitikával, különös tekintettel az 
energiaárakra és a versenyképességre, ahol megállapították, hogy elengedhetetlen a gazdaság 
számára a megfizethető és fenntartható energiaellátás biztosítása. Ez Magyarország számára is 
rendkívül fontos.  

Iránymutatásokat is fogadtak el, kettőt kiemelnék belőle: az energetikai ágazatban 
szükséges beruházások elősegítésére, valamint az energiahatékonyság növelése érdekben, 
amelyek együttesen várhatóan lehetővé teszik az Unió összessége versenyképességének a 
fokozását. Mi tudjuk, hogy a következő 30 évben az egész Európai Unió gazdasági motorja 
Kelet-Közép-Európa lesz, benne egy rendkívül jó helyen fekvő Magyarországgal.  

Azt szeretném megkérdezni különösképpen az energiahatékonyságra, az ipari 
versenyképességre, valamint az energetikai ágazatban szükséges beruházások elősegítésére, 
hogy ezekre az iránymutatásokra vonatkozóan Magyarország miket fogadott meg, és a 
magyarországi lépések hogyan viszonyulnak ezekhez a felvetésekhez. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Szalay képviselő úré a szó. 
 
DR. SZALAY PÉTER (Fidesz): Köszönöm a szót. Tisztelt Államtitkár Asszony! 

Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Ugyan az eddig elhangzottakban államtitkár asszony nem erről 
beszélt, de mint aktuális kérdést szeretnék felvetni három olyan dolgot, ami engem roppantul 
izgat.  

Az egyik a migrációs kérdés jelen állása, nevezetesen, hogy elképzelhető-e valamilyen 
szigorítás a migráció vonatkozásában, miután azokban az országokban, ahol fokozott a 
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migráció, a bevándorlók elárasztják ezeket az országokat. Úgy érzem, hogy ezek mindig több 
támogatást érdemelnek. Valahogy úgy érzem, hogy ha nekem van egy lakásom, amiben 
lakom, és a nyakamra tuszkolnának valakit, hogy ott éljen, akkor először azt mondanám, hogy 
tessék kifizetni ennek a költségét, aztán várnám, hogy minél hamarabb elvigyék. Soha nem 
látok olyan tudósításokat a médiában, ahol éppen arról tudósítanak, hogy mondjuk, 300 
menekültet szerencsés módon visszaszállítottak szülőhelyükre. 

A másik a GMO kérdése volna, miután ez most aktuális kérdésként merült fel. 
Orvosszakmai meggyőződésem, hogy a GMO-s termékek károsak az ember egészségére. 
Nem lehet elvitatni, hogy ha egy kukoricamoly rámegy egy kukoricára, ami mondjuk, GMO-s 
termék, és feldobja a talpát, akkor előbb-utóbb az embereknek sem lesz előnyös ennek a 
fogyasztása, és különféle állatkísérletekben ezt ki is mutatták. Különös tekintettel arra, hogy 
Magyarországon egyébként a daganatos halálozások az Európai Unióban a legrosszabbak, 
arra is hivatkoznék, hogy igazából nem szükséges az, hogy Magyarországon a táplálkozási 
faktorokra és a környezetszennyeződésre - ezek kiváltó tényezői a daganatos betegségeknek - 
még rátegyük a GMO-t, hogy még több magyar ember haljon meg hasnyálmirigy-, tüdő- és 
egyéb rákokban. Tehát ez ellen mindenképpen küzdeni kéne.  

Itt nagyon jól tapintható az, amit a miniszterelnök úr többször mondott, és amit 
tudunk, hogy igenis a multi cégek itt egy ország szuverenitását próbálják csökkenteni úgy, 
hogy az Unión keresztül, tehát az Unió relációjában akarják elérni azt, hogy kötelezővé tegye 
az Unió az országoknak, hogy elfogadják ezeket a GMO-termékeket, ami pedig csökkenti 
Magyarország és az egyéb országok szuverenitását is. 

Még egy harmadik, rövid kérdésfelvetés a svájci népszavazással kapcsolatban. Az 
Unió igen dühödten támadja Svájcot a teljesen demokratikus népszavazása miatt. Schulz úr 
vajon azt is megfontolja ezeknél a támadásoknál, hogy európai uniós szavazások 
következnek, és az európai uniós polgároknak nem biztos, hogy szimpatikus az, hogy egy 
független ország független népszavazása eredményét így támadják? Nem lehet-e az, hogy 
azok a pártok lesznek ennek a szenvedői, akik az Európai Uniót pártolják a választások során, 
tehát inkább elcsúszik a szélsőségek felé az eredmény? Köszönöm szépen szíves figyelmüket. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Lipők képviselő úré a szó. 
 
LIPŐK SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Államtitkár Asszony! 

Szalay Péter képviselőtársam említette azt a kérdéskört, amiről én is szerettem volna szólni, 
ez a migráció kérdése, annál is inkább, mivel a keleti országrész mellett Ukrajnában is vannak 
különböző megmozdulások, és nem tudjuk, hogy ennek mi lesz a végkimenetele. Van-e az 
Uniónak stratégiája, elképzelése ilyen ügyek rendezése tekintetében?  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Több kérdést nem látok, visszaadom a szót az államtitkár 

asszonynak. 

Győri Enik ő válasza 

GYŐRI ENIKŐ külügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm szépen, elnök úr. 
Kezdeném az energia kérdésével. Valóban volt 2011 februárjában egy energiakérdésekkel 
foglalkozó Európai Tanács, ezt követte egyébként tavaly májusban is egy hasonló, és most 
márciusban is lesz egy ezzel foglalkozó Európai Tanács-ülés, tehát kiemelten és állandóan a 
legfőbb szinten foglalkoznak a témával. Ennek oka az, hogy ez egy rendkívül érzékeny és 
rendkívül súlyos dosszié, mindenre hat.  

Szent igaz, hogy a tavalyi országspecifikus ajánlásokban is kaptunk az energiaárakra 
vonatkozó ajánlást, szeretné az Unió, ha a szabad verseny miatt kivezetnénk a hatósági árat. 
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Ilyen ajánlást mások is kaptak, és az Európai Unió tagállamainak többségében, talán 17 
országban még mindig hatósági ár van, tehát nincs szabad piac ezen a területen.  

Nincs egységes európai energia belső piac. Ha az lenne, akkor lehet, hogy már nem 
lenne szükség arra, hogy az államok szabályozzanak. De amíg nem vagyunk egyenlő 
helyzetben, és egész más helyzet van energia-összeköttetés és forrásdiverzifikáció 
szempontjából Németországban, Máltán - amely egy sziget -, Portugáliában vagy 
Magyarországon, amíg nem egyenlően az esélyeink, addig a szabad piac nem oldja meg a 
problémáinkat. Úgyhogy mi ragaszkodunk a hatósági árhoz. Nem magányosan vívjuk ezt a 
csatát. Itt nincs olyan uniós szabály, ami előírná kötelező jelleggel a hatósági ár kivezetését. 
Itt folyik egy komoly politikai vita.  

Ezt a vitát Magyarország vállalja, és azt, hogy Magyarországon a rezsit csökkentettük, 
mi versenyképességi szempontból is fontosnak tartjuk, és az nagyon sokszor elhangzik 
nemcsak a magyar miniszterelnök, hanem európai uniós vezetők szájából is, meg amit az 
előbb idézett, hogy megfizethető legyen az energiaár az Európai Tanács 2011-es februári 
következtetéséből, az ahhoz szükséges, hogy fel tudjuk venni a versenyt az Európán kívüli 
világgal, például az Egyesült Államokban jóval olcsóbb az energia, és nem fogunk tudni 
versenyezni addig, amíg nekünk háromszor akkora energiaárral kell megküzdenünk. 

Úgyhogy itt a vita fönnmarad, legmagasabb szinten is kezeljük, de arról, hogy az 
energia árát csökkenteni kellene, nincs vita. Hogy hogyan lehet ezt megtenni, arról pedig 
igenis többen többféleképpen gondolkodnak. 

A migrációval kapcsolatban két kérdést is kaptam. Ez egy égető kérdés, de itt azért 
válasszunk ketté két dolgot. Migrációnak csak azt hívjuk, ami az Unión kívülről érkezik, tehát 
a többit kezeljük szabad mozgásnak, és majd Svájchoz kapcsolódóan külön válaszolok. 

A menekültügyi kérdések, amíg csak szárazföldön jelentkeznek, valahogy mindig 
kisebb port vernek fel, pedig, ha megnézzük, hogy melyik országban nőtt százalékosan 
leginkább a menekültek megjelenése, akkor azt látjuk, hogy Svédország után Magyarországon 
és Máltán, tehát az első háromban vagyunk, több mint 700 százalékosan nőtt a délről 
menedéket keresők száma Magyarországon, tehát az egyik leginkább érintett ország vagyunk. 

Mi azt kérjük, hogy amikor ezeket a kérdéseket szabályozzuk, meg beszélünk róla, 
akkor azért egy földrajzi egyensúlyt találjunk, tehát ne csak akkor legyen először ez a kérdés 
téma, amikor több százan egy hajószerencsétlenséget szenvednek, és a tengerbe fulladnak, 
hanem a szárazföldi határokon át történő bevándorlásra is legyünk tekintettel.  

A schengeni kormányzásban 2013-ban döntő változások vannak. Itt most az új 
szabályozás szigorúbb, és lehetővé teszi problémák esetén a határellenőrzés visszaállítását 
nemcsak a külső határokon, hanem a tagállamok között, a schengeni belső határokon is. Erről 
a döntést egyébként a tagállamok hozzák meg, tehát itt nem engedték ki a tagállamok a 
kezükből a döntést a Bizottság javára. 

Hogy ezt hogy lehet még kezelni? Van, aki azt mondja, hogy túl vonzó néhány ország 
menekültügyi ellátórendszere, annyira vonzó, hogy megéri akár szervezetten beutaztatni 
gazdasági migránsokat, akiknek nem feltétlenül járna a menekült státus. E téren is azért 
elindult a gondolkodás azon országok részéről, amelyeknek túl vonzó a rendszerük, hogy ezt 
így kell-e, illetve most már van lehetőség arra, hogy akár a vízumkötelezettséget 
visszaállítsák. Magyarország ennek nem híve, hiszen itt a tőlünk délre lévő országokról van 
szó, és mi azt szeretnénk, ha ezeket az országokat nem elszigetelnénk, hanem inkább az 
európai úton tartanánk, és segítenénk az ő közeledésüket az Unióhoz; de végül is eszközök 
most már vannak. 

A problémát egyébként úgy lehetne megoldani, ha ezek az emberek nem indulnának 
el, de ehhez a feltételek sajnos, nem adottak, sőt, azt kell mondjam, hogy ebből a szempontból 
a világ sokkal kevésbé biztonságos, mint volt korábban mind Afrika, mind a Közel-Kelet 
tekintetében. Tehát itt én azt gondolom, hogy a migrációs nyomás fennmarad, az Európai 



- 22 - 

Unió vonzereje fennmarad, és valóban, a külső határokon lévő országokon van a legtöbb 
teher. Egyébként az Uniónak vannak menekültügyi forrásai, tehát azért az nem igaz, hogy 
soha semmilyen uniós program nincsen, az még egy rendezetlen kérdés, hogy a terheket hogy 
lehetne igazságosabban elosztani. 

Ami pedig a munkaerő-áramlást illeti, tehát hogy az Unión belül ki hogyan mozog, ez 
az egyik alapelve az Uniónak, hogy a munkaerő szabadon mozog, ugyanúgy ahogy egyébként 
a tőke, az áruk és a szolgáltatások is, és nem lehet ebből a rendszerből egy elemet kiemelni, 
ott korlátozásokat bevezetni, a többit meg érintetlenül hagyni. Ezt nagyon durván 
Lengyelországban fogalmazták meg úgy, hogy ha a lengyel munkás ne menjen Londonba, 
akkor a Tesco se jöjjön Varsóba, de azért van ebben némi igazság. A rendszer úgy van 
kitalálva, hogy négy pillére van, és ha egyet kivágunk, akkor megbillen. Tehát itt azért 
mindennek van oka, ez egy kiegyensúlyozott rendszer. Én úgy látom egyébként, hogy az 
alapító atyák egész jól rakták össze ahhoz képest, hogy mennyi támadás érte, és mindig az 
alapokhoz kell visszamenni, és ha az alapokat nem bántjuk, és azokat a tiszteletben tartjuk, 
akkor eddig az Unió minden válságot egészen jól átvészelt. Úgyhogy szerintem mindig 
érdemes visszamenni tényleg meglepő módon az ’57-es konstrukcióhoz.  

Úgyhogy minden ilyen támadást, azt gondolom, hogy vissza kell verni, annál is 
inkább, mert a tények és a számok nem azt mutatják, hogy ez komoly problémát okozna, akár 
csak az Egyesült Királyságban, ahol ezt a témát erősen fűtik, hanem kimondottan nyeresége 
van a költségvetésnek, tehát a Kelet- és Közép-Európáról érkező munkavállalók sokkal többet 
fizetnek be a brit költségvetésbe, mint onnan valamilyen szociális juttatásként kivesznek. 
Egyébként a jogszabályok megítélése az Európai Bizottság dolga, tehát a szerződések őreként, 
ha egy tagállam olyan jogszabályt fogad el, ami szembemegy az acquis communautaire-rel, 
akkor majd a Bizottság a megfelelő módon fellép ellene, és akár kötelezettségszegési eljárást 
is indíthat. 

A svájci döntésről. Pont ez a témakör részletesen szerepelt a keddi Általános Ügyek 
Tanácsa napirendjén. Ott azért elhangzott - tehát én nem érzékelem, hogy bárki ne akarná 
tiszteletben tartani a svájci polgárok döntését -, hogy van a svájci polgároknak a döntése, amit 
tiszteletben kell tartani, én magam is ezt gondolom, és vannak nemzetközi szerződések, 
amiket szintén illik tiszteletben tartani. Jelen pillanatban kollízió van, ütközik egy 
népszavazási döntés egy Svájc által aláírt és megerősített nemzetközi szerződéscsomaggal, 
mert hét olyan egyezmény van az Európai Unió és Svájc között, amelyik szabályozza például 
a szabad munkaerő-áramlást meg minden egyéb kérdést, kereskedelmi kérdéseket, satöbbi, és 
úgy szól a megállapodás, hogy ha bármelyiket ebből Svájc vagy bárki felmondja, akkor a 
többi is érvénytelen. Pontosan, ahogy a négy uniós szabadságot elmondtam, ha egyet 
kiveszünk, borul a rendszer, itt pedig ez van a nemzetközi szerződés szövegében, hogy ha egy 
nincs, akkor a többi sincsen.  

Úgyhogy ebből az következik, hogy most van egy olyan jogi helyzet, amit rendezni 
kell. Nem lesz egyszerű, azt gondolom, ezt leginkább a svájci kormány tudja. Három év áll 
rendelkezésre. A népszavazáson azt is elfogadták a svájciak, hogy ezt három év alatt kell 
rendezni. Úgyhogy kapkodni nem kell, szerintem ilyenkor jobb, ha az ember nagyon erős 
kifejezésekkel nem is illet egy országot vagy egy közösséget. Megoldást kell találni. 

Ami mondjuk, azért számomra egy, nem is egy, több vidám percet okozott a Tanács-
ülésen, hogy azok az országok, amelyek az elmúlt hónapokban, amíg nem lettek érintettek, 
elkezdték feszegetni, hogy biztos jó-e ez a szabad munkaerő-áramlás, most hirtelen bajnokai 
lettek a szabad munkaerő-áramlásnak, mert hirtelen már az ő polgáraikról is elkezdett szólni a 
történet svájci összefüggésben. Úgyhogy én ezt némi vidámsággal éltem meg a Tanács-
ülésen, és ott azért lengyel kollegám elmondta helyettem azt - nekem már nem is kellett 
megszólalnom -, hogy ez nagyon derék, hogy most ilyen hirtelen mindenki ilyen 
egyértelműen állást foglal a szabad munkaerő-áramlás mellett, de akkor esetleg az Unióban is 



- 23 - 

valósítsuk azt meg, nemcsak Svájc összefüggésében. Úgyhogy azt gondolom, jó, ha erre 
odafigyelünk.  

GMO. A másik nagy csata, illetve az előző kevésbé volt csata, de a GMO igazi csata 
volt kedden az Általános Ügyek Tanácsán. Azért került hozzánk és nem a környezetvédelmi 
miniszterekhez, mert volt egy Európai Bíróság által ránk rótt határidő, hogy február 12-ig 
rendezni kellett a kérdést. A Tanács-ülésen egy fura helyzet állt elő, sem az eredeti európai 
bizottsági engedélyezési javaslat mellett, sem ellene nem bírt egy megfelelő számú többség 
kialakulni. Rossz az eljárás, ezért mondtam én azt, hogy egy rendkívül rossz döntést hoztunk 
rendkívül rosszkor, egy európai abszurd dráma zajlott, mert ha konkrétan ezen a Tanács-
ülésen 19 tagállam szólt a javaslat ellen, 5-en támogatták, 4-en tartózkodtak, akkor hogy lehet 
az a döntés, hogy ez a javaslat átmegy? Ez egy európai nonszensz.  

Most én itt nem fogok összeesküvés-elméleteket gyártani, de ahogy egyszer valaki a 
Monsanto szerint a világ című filmben megcsinálta, hogy hogyan történik az amerikai GMO-
ellenőrzés, és hogyan engedélyezték az egészet - érdemes megnézni, én tegnap éjjel részben 
megnéztem, mert most már bele kellett ásnom magam ezekbe a GMO-s ügyekbe -, azt 
mindenkinek a fantáziájára bízom, hogy hogyan alakulhatott ki ez az engedélyezési eljárás az 
Európai Unióban. Ezt meg kell változtatni.  

Most nem sikerült ezt a döntést meghoznunk, most már kizárólag az Európai Bizottság 
felelőssége, hogy ezek után egy ilyen komoly politikai ellenállás mellett egy teljesen 
lehetetlen jogi helyzetben mit fog lépni. A Bizottság úgy ítéli meg - ezt az Európai Bizottság 
szóvivője tegnap is mondta -, hogy szerintük nekik jogilag nincs más lehetőségük, mint 
engedélyezni. Mi a Tanácsban azt gondoljuk, és a Tanács jogi szolgálata is ezt mondta, hogy 
szerintünk a Bizottság még mindig visszavonhatja az ő eredeti javaslatát.  

Tegnap még 12 minisztertársammal közösen írtunk egy levelet az Európai Bizottság 
illetékes biztosának, Tonio Borgnak, hogy tán mégse, vonja vissza, felszólítottuk, most 
várjuk, hogy mi történik. Nincs időhatár, hogy meddig kell engedélyeznie ezt a 
kukoricatípust, természetesen utána ezt majd megint meg lehet támadni a Bíróságon. 
Csöndben jelzem, hogy nekünk volt egy nagyon sikeres ügyünk az Amfora burgonyával a 
közelmúltban, ahol nyertünk, a Bizottság veszített, és nem lehetett azt engedélyezni. Én 
tudtam azt nyilatkozni, hogy teljesen mindegy, hogy van-e ez a döntés, Magyarországon nem 
lesz GMO-termelés. 

Amit úgy tűnik, hogy elértünk, és ez egy komoly fejlemény, hogy ott még a GMO-
pártiak sem beszéltek az ellen, hogy újranyissuk azt a dossziét, ami 2011-ben elbukott, a 
magyar elnökség és az utánunk következő dán elnökség harcolt azért, hogy a GMO-eljárást, 
ezt az engedélyezési eljárást megváltoztassuk, és olyanok legyenek a szabályok, hogy ha 
valaki nem akar GMO-t termeszteni, akkor ne kelljen neki. Ez a minimum a nemzeti 
szuverenitás és szubszidiaritás jegyében.  

Én föl is tettem a kérdést egyébként az ülésen a nemzeti szuverenitás és szubszidiaritás 
bajnokainak, hogy vajon mit gondolnak erről az eljárásról, most hirtelen miért nem harcolnak 
ellene, de ebből a GMO-pártiak nem érezték úgy, hogy akkor nekik most hirtelen kétségbe 
kellene vonniuk, hogy jó-e ez az eljárás. 

Most úgy tűnik, hogy van egy pillanat, hogy mindenki egyetért abban, hogy meg kell 
változtatni a szabályokat. Én abban bízom, hogy rövid időn belül ez meg is fog történni. 
Magyarországon, mindegy, mik a szabályok, nem lesz GMO-termelés. Köszönöm szépen. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönjük szépen államtitkár asszonynak a beszámolóját. Most szavaznunk 
kell. Kérdezem képviselőtársaimat, ki az, aki a jelentés általános vitára való alkalmasságát 
támogatja. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Tizennégy igen. Ki tartózkodik? (Szavazás.) Egy 
tartózkodás. Ki van ellene? (Senki sem jelentkezik.) Nincs ilyen. Köszönöm szépen.  
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Elnöki zárszó 

Tisztelt Bizottság! Mivel további ülés várhatóan már nem lesz bizottságunk életében, 
ezért engedjék meg, hogy zárszóként megköszönjem képviselőtársaimnak az elmúlt négyéves 
munkát, aktivitásukat nemcsak a bizottsági üléseken, hanem az európai uniós szervezeteknél, 
különösen, hogy részt vettek az Európai Parlamentben. Köszönjük a kormánynak is, a külügyi 
kormányzatnak, különösen államtitkár asszonynak, hogy mindig partner volt. Emlékezetes 
számunkra az európai uniós elnökségünk, amikor államtitkár asszonynak köszönhetően 
parlamentbarát unós elnökségünk volt. Úgy hiszem, hogy ez érvényes a négyéves külügyi 
kormányzatra is. Köszönjünk, hogy bennünket partnerként tekintettek. 

Azt is megállapítom, hogy sokszor a bizottságunk kritikáját elfogadta a külügyi 
kormányzat, ennek eredményeképpen is az elmúlt négy esztendőt sikeres négyéves külügyi 
kormányzásnak tudjuk tekinteni.  

Tisztelt Bizottság! Mi mással is fejezhetnénk be, mint hogy Magyarország egyik 
emblematikus mezőgazdasági termékét kóstoljuk meg, Mengyi Roland és szerény személyem 
választókerületének egyik kiváló termékét, egy hatputtonyos tokaji aszút, ami jól jelzi, hogy 
kimondatlanul is, de bizottságunknak az egyik hivatalos motorja a tokaji aszú volt. 
(Derültség.)  

Engedjék meg, hogy megkínáljuk önöket, a kedves képviselőket és természetesen, ha 
jut pohár, a vendégeinket is, és koccintsunk az elmúlt négy év sikereire, küzdelmeire. 
Kívánom képviselőtársaimnak - párttagság nélkül -, hogy sikeresen vegyenek részt a 
választási kampányban, ami jövő héten kezdődik, és azt mondom, hogy találkozunk három 
hónap múlva ugyanitt. Remélhetőleg sokan leszünk tagjai ennek a bizottságnak, akik 
korábban tagjai voltunk. Kedves egészségükre, Isten áldásával! 

A bizottsági ülést bezárom.  
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 18 perc.) 
  

Dr. Hörcsik Richárd 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Nánásiné Czapári Judit  


