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(Az ülés kezdetének időpontja: 13 óra 09 perc.) 

 
Elnöki megnyitó, a napirend megállapítása, elfogadása 
BALLA MIHÁLY (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt 

Bizottság! Kérem, kezdjük el a munkánkat. Engedjék meg, hogy a helyettesítéseket 
bejelentsem, bár ettől függetlenül is határozatképesek vagyunk. Horváth János 
képviselőtársunk helyettesíti Daher Pierre-t, Pintér képviselő úr Mihalovics 
képviselőtársunkat, Vejkey Imre képviselő úr Kalmár Ferencet és jómagam Csenger-Zalán 
Zsolt képviselő urat. 

Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes. Az írásban előzetesen elküldött 
napirendi ponthoz kérdezném a tisztelt bizottságot, hogy van-e kiegészítenivaló. (Nincs 
jelzés.) Amennyiben nincs, kérdezem a tisztelt bizottságot, ki támogatja mai napirendünket? 
(Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatta. 

Tájékoztató Magyarország nemzetközi fejlesztési együttműködési (NEFE) 
programjáról 

Az első napirendi pontunkban tájékoztatót hallgatnánk meg Magyarország nemzetközi 
fejlesztési és együttműködési programjáról, röviden mozaikszóként a NEFE-vel kapcsolatos 
tájékoztatást. Ehhez a napirendi ponthoz külön köszöntöm Takács Szabolcs helyettes 
államtitkár urat és Makkay Lilla főosztályvezető asszonyt, aki ezért a szakpolitikai kérdésért 
felel a főosztályával együtt. Nagy tisztelettel köszöntöm önöket, és engedjék meg, hogy 
elmondjam, hogy a hallgatóság sorai között, miután ez a kérdéskör civil szervezeteknek is egy 
tevékenységi körét jelenti, illetve több civil szervezet van, akik aktívak ebben a kérdéskörben, 
köszöntsem a Nemzetközi Humanitárius és Fejlesztési Civil Szövetség képviselőit, akiktől 
egy összefoglaló kiadványt is kaptunk, köszönjük szépen. 

Azért is tartom fontosnak ezt a mai napirendi pontunkat, mert az egy érdekes dolog, 
hogy az Európai Közösségen belül például az Európai Parlamentben ez egy speciális 
külpolitikai feladatkör is, alapvetően külön bizottság működik az Európai Parlamentben a 
nemzetközi együttműködési és fejlesztési programokkal kapcsolatban. Tulajdonképpen az 
Európán túli fejlődő országok harmadik világ felé szóló fejlesztéspolitika sok szempontból 
külpolitikai kérdésekkel is összefügg, ezért is jó az, hogy most itt együtt vagyunk, és maga a 
nemzetközi fejlesztési ügyek, mint főosztály, lassan körülbelül tíz évre tekint vissza, ha jól 
sejtem. Tehát egyfajta évfordulója is van a mostani találkozónak, hiszen ha jól emlékszem, 
2002-ben állt fel az a főosztály, amely kifejezetten ilyen ügyekkel, és fókuszáltan ezekkel az 
ügyekkel kezdett el foglalkozni. 

Tehát még egyszer nagy tisztelettel köszöntöm önöket. Kérem, hogy tartsanak 
tájékoztatót erről, és köszönjük szépen az írásban előzetesen is elküldött összefoglalót. 
Gondolom, többen tanulmányoztuk is ezt. Önöké a szó, államtitkár úr! Gondolom, hogy ha 
úgy adódik, akkor esetleg főosztályvezető asszony is kiegészítheti, én nem kötném meg, hogy 
ki hogyan szól hozzá, vagy hogyan tartja a tájékoztatót. Önöké a szó! 

Takács Szabolcs helyettes államtitkár (Külügyminisztérium) szóbeli tájékoztatója 

TAKÁCS SZABOLCS helyettes államtitkár (Külügyminisztérium): Tisztelt Elnök Úr! 
Képviselő Asszony! Képviselő urak! Köszönjük szépen a meghívást. Szeretettel üdvözlöm én 
is önöket, és mindenekelőtt szeretném kifejezni a hálánkat, hogy a mai külügyi bizottsági 
ülésen napirendre került ez a téma, és tájékoztathatjuk önöket a Külügyminisztérium 
nemzetközi fejlesztési együttműködési és humanitárius segítségnyújtási tevékenységéről.  

Köszönöm elnök úrnak a bemutatást. Én magam is szeretném azért bemutatni önöknek 
Makkay Lilla főosztályvezető asszonyt, aki a Külügyminisztériumban ennek a főosztálynak a 
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vezetője, és valóban, ahogy elnök úr is fogalmazott, ezt közkeletű rövidítéssel NEFE-
főosztálynak hívjuk. Tehát ha megengedik, akkor néha a mondandómban én is így utalnék 
ennek a főosztálynak a tevékenységére. 

Ahogy elnök úr említette, valóban 2002-ben született meg az a gondolat, hogy a 
Külügyminisztérium struktúráján belül ezzel a kérdéskörrel foglalkozó önálló szervezeti 
egység kezdje meg a tevékenységét, és ez már az európai uniós tagságunk felkészülésének a 
jegyében született meg. 

A NEFE Főosztálynak költségvetése 2003-től van, tehát elmondhatjuk, hogy előbb 
születtünk meg, mielőtt pénzünk lett, ez is talán az elkötelezettségünket, illetve a kérdés 
fontosságát támasztja alá. Nevezetesen arról van szó, hogy Magyarország számára ennek a 
tevékenységnek a folytatása nem opcionális kérdés volt, hanem az európai uniós 
tagságunkból, illetve ENSZ-OECD-tagságunkból fakadó kötelezettség. Nagyon fontos, hogy 
mindig leszögezzük, hogy ez nem egy önálló kezdeményezés volt, nem egy önkéntes dolog, 
hanem azzal, hogy Magyarország a fejlett világhoz, az ad absurdum a jóléti társadalmakhoz 
tartozik, bizonyos kötelezettségeket is ró ránk.  

Jelen helyzetben persze nagyon nehéz ezt elfogadtatni a magyar társadalommal is, és 
azt is értjük, hogy miért nem érzi úgy a magyar társadalom, hogy a jóléti társadalmak körébe 
tartozunk, mint ahogy mi sem gondoljuk egyébként, hogy odatartozunk, de vannak bizonyos 
formai követelmények. Az európai uniós tagság, illetve a már említett OECD-tagság, tehát a 
fejlett világhoz történő tartozás - még egyszer ismételném magam - kötelezettségeket ró ránk. 
Ettől függetlenül, mint a nemzetközi közösségnek egy felelős tagja, és ennek az országnak 
felelős kormánya, nyilván vannak olyan szempontok, amelyeket függetlenül attól, hogy hova 
tartozunk, követnünk kell. Ilyen például a globális szegénység elleni küzdelem, amely minden 
ország felelőssége és kötelezettsége, tehát bizonyos értelemben mintegy formai és kevésbé 
formai eleme a magyar külpolitikának.  

Ezzel együtt a Külügyminisztériumban az utóbbi 10 évben, közel 10 évben azon 
dolgozunk, hogy a fejlesztéspolitikának egyrészt megfelelő tudatosságot tudjunk teremteni, és 
kidolgozzunk olyan mechanizmusokat, ahol a fejlesztéspolitikai tevékenységen keresztül 
szélesebb gazdasági, össztársadalmi előnyöket is tudjunk magunknak kovácsolni. Erre 
röviden kitérnék majd a mondandóm során. 

Az európai uniós tagság, illetve az Európai Unió Fejlesztéspolitikai Minisztereinek 
Tanácsa ülése kötelező érvényű határozatokat hoz az egyes tagállamokra nézve, nevezetesen 
azt, hogy az egyes tagállamok a nemzeti össztermék, a GNI 0,33 százalékát kell hogy 
befizessék 2015-ig az Európai Fejlesztési Alapba, amit rövidítve EDF-nek nevezünk, 
European Development Fund. Ez óriási összeg. Gondolom, önök is érzik ezt ebből a 
számadatból. Magyarország 2011-ben a GNI 0,11 százalékát tudta teljesíteni, ami 
összegszerűen 28 milliárd forint körüli összeg volt. Elég nagy összeg, amit Magyarország 
kötelezettség alapján be kell hogy fizessen. Az Európai Unióban működik az Európai 
Fejlesztési Alap, és ez kezeli az európai uniós fejlesztési pénzek felhasználását.  

A mai beszámolónk a 2011-es fejlesztéspolitikai tevékenységünkről szól, és még 
egyszer visszautalva a bevezetőmre: ebben a kontextusban is nagyon köszönjük, hogy ezt 
elmondhatjuk önöknek. Első ízben kerül sor arra, hogy a Külügyi bizottság tagjai előtt 
tájékoztatást tudunk adni erről a tevékenységről.  

Korábban, 2011 végén egy országgyűlési határozati javaslatot terjesztettünk be a 
bizottság elé, amire majd kitérnék egy kicsit később, de akkor nem adtunk átfogó tájékoztatást 
a fejlesztéspolitikai tevékenységünkről. Ezzel együtt a kormánynak is igyekszünk beszámolni. 
Zajlik egy ilyen folyamat. 

Közigazgatási egyeztetésre a jövő héten fog menni ez a kérdés. Ezt megint nem 
kötelezettség alapján tesszük meg, hiszen ránk nézve kizárólag a Külügyminisztérium 
szervezeti és működési szabályzata írja elő, hogy erről tájékoztatást adjunk, de szeretném a 
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megközelítésünk motivációját bemutatni. Tehát mi ezt nagy örömmel, önkéntes alapon 
tesszük meg és ennek az a célja, hogy a fejlesztéspolitikai tevékenység tudatosságát 
össztársadalmi szinten - de nyilvánvalóan önök előtt, a döntéshozók előtt be tudjuk mutatni. 

Tehát visszatérnék egy picit arra, hogy milyen összegekkel számolunk. 2011-ben 
mintegy 28 milliárd forintot fizettünk be, de ahogy említettem önöknek, ez az elkövetkező 
években várhatóan növekedni fog. Ezt nemzetközi tagdíjként kell felfogni, tehát nem 
opcionális kérdés, ezt be kell fizetnünk. Más kérdés a felhasználásának hatékonysága, de erre 
is mindjárt kitérnék.  

Magyarország egyébként érdekes módon a pénzügyi és gazdasági válság kellős 
közepén volt képes arra, hogy 0,22 százalékkal növelje a befizetéseinek arányát 2010-hez 
képest, amely az európai uniós partnereink meg általában nemzetközi donorközösség és a 
partnerországok elismerését is mindenképpen kiváltotta. 

Azt is el kell hogy mondjam önöknek, hogy az Európai Unió tagállamainak nagyon kis 
része tudja csak a vállalt kötelezettségeket teljesíteni. Tudatosan vagy nem tudatosan, a 
válságból fakadóan, de a 0,33 százalékos befizetés nagyon ambiciózus előírás, és tényleg csak 
a legfejlettebb tagállamok, illetve azok a tagállamok, amelyek a legnagyobb hangsúlyt 
fektetik erre a tevékenységre, azok tudják ezt teljesíteni. Ilyen tagállam például Svédország, 
az Egyesült Királyság. 

Amit még szeretnék elmondani, ahogy elnök úr is említette, hogy az Európai 
Parlamentben működik egy külön bizottság, amely a fejlesztéspolitikával foglalkozik. Ez nem 
véletlen. Az Európai Unió a világ legnagyobb donorközössége. Tehát az Európai Unió 
tagállamai, illetve a Bizottság a világ különböző részein mind összegszerűen, mind szektorális 
tevékenységben a legkomolyabb donorközösségnek minősülnek, ebből kifolyólag 
nyilvánvalóan az Európai Parlamentben fennálló Bizottság is indokolt. 

Vannak olyan tagállamok, például az Egyesült Királyság, ahol külön minisztérium 
foglalkozik a kérdéssel, tehát nem a Foreign Office, a Külügyminisztérium, hanem egy önálló 
intézmény, a DFID, a Department for International Development nevezetű minisztérium 
önálló struktúrával foglalkozik a kérdéssel. De Svédország és általában a skandináv országok 
komoly összegeket fordítanak a NEFE-tevékenységre, szintén önálló intézményekkel, a 
Külügyminisztériumtól függetlenül működő ügynökségekkel dolgoznak, nyilvánvalóan 
összhangban az adott ország külpolitikai törekvéseivel. Tehát ezt mindenképpen a külpolitika 
egy eszközének is tekinthetjük, és erre is röviden kitérnék, ha megengedik. 

Ami számunkra problémát okoz, hogy a magyar fejlesztéspolitikai hozzájárulások 
nagyobb hányadát, egészen pontosan 76 százalékát multilaterális keretekben kell elköltenünk, 
kötelezettség alapján, ahogy mondtam önöknek. Az Európai Unió fejlesztéspolitikai irányai, 
amelyet egyébként az Európai Unió fejlesztési minisztereinek a tanácsülése határoz meg, és 
javasol döntésre a Bizottság, illetve a Tanács elé, olyan térségekben költik el az Európai Unió 
fejlesztési pénzeit, amely három nagyobb régiót ölel fel, ez az ACP-régió, tehát az afrikai, a 
karibi és a pacifikus, a csendes-óceáni térség. Nyilvánvalóan ezekben a térségekben találhatók 
azok az országok, amelyek a világon a recipiens országok kategóriájába tartoznak, akiket 
fejlesztéspolitikával támogatni kell, tehát Afrika, a Karib-térség és a Csendes-óceán. 

Ez nyilvánvalóan önök előtt is ismert, hogy Magyarország tipikusan nem ezekben a 
térségekben fejti ki a külpolitikai tevékenységét, objektív okok miatt. Ahol egyáltalán jelen 
vagyunk diplomáciai képviselettel, az a szubszaharai térség, de ott is sajnos, csak két 
missziónk működik jelen pillanatban. Egyrészt Kelet-Afrikában, Kenyában van egy 
nagykövetségünk, illetve Dél-Afrikában, Pretoriában. Korábban, most nem akarok belemenni 
a történelmi múltba, de Afrikában sokkal jobban lefedett volt a magyar külpolitika jelenléte, 
ennek megvolt a maga logikája a rendszerváltás előtt, de erre most valóban nem térnék ki, ha 
megengedik, de kérdésekre nyilván szívesen válaszolunk. 
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Probléma az, hogy az Európai Unió fejlesztési pénzeinek a felhasználása alapvetően 
helyi döntés, helyi döntés-előkészítés, ottani partner-beazonosítás alapján történik. Tehát 
objektív okokból az Európai Unió azon tagállamainak gazdasági, civil szférai képviselői 
tudnak érdemben részt venni az Európai Unió fejlesztési pénzeinek a felhasználásában, 
amelyek jelen vannak a helyi döntés-előkészítésnél és döntéshozatalnál. Tehát most mondok 
egy példát, ha mondjuk Maliban akarunk támogatni valamilyen kapacitásfejlesztést, akkor a 
mali partnereket egyrészt az Európai Uniónak a jelen lévő képviselete, az EU-delegáció 
azonosítja be, és nyilvánvalóan azok a tagállami képviselők, amelyek Mali fővárosában jelen 
vannak. 

Magyarországnak igazából nincsen esélye arra, hogy egy fejlesztéspolitikai projekt 
döntés-előkészítési fázisában jelen legyen, és egyáltalán esélyhez tudja juttatni azokat a 
potenciális magyar gazdasági vagy egyéb szereplőket, akik mondjuk részt vehetnének ebben, 
és ebből tudnának profitálni. Innen jön egy óriási ellentmondás, és innen is jönnek azok az 
egyébként számunkra is érthető - keresem a jó szót - kérdések mondjuk a NEFE-politikánk 
jogosságát, hitelességét illetően, amelyek felmerülnek, nemcsak a politikum, hanem általában 
a társadalom különböző részeiben. 

Tehát miért van az, hogy Magyarország elkölt 28 milliárd forintot, és ebből 
gyakorlatilag most, ha profán vagyok, akkor abból semmi nem jön vissza? Egyrészt nincsen 
magyar láthatóság, nincsen vizibilitás, nincsen olyan magyar gazdasági vagy egyéb szereplő, 
akinek a tevékenységét ez tudná támogatni. Ez egy óriási probléma. 

Mivel az ACP-régiókban költik az EU pénzét, nekünk egy megoldás van, hogy meg 
kell keresnünk azokat a mechanizmusokat, megoldásokat, amelyek nem feltétlenül csak 
külképviselet-nyitás révén, de bármilyen magyar kapacitás fizikális jelenlétének a 
megteremtésével egyes, főleg afrikai országokban, részt tudnak venni ennek a 
lebonyolításában. 

Áttérnék egy picit a bilaterális NEFE-politikánkra, tehát amit kétoldalú alapon, nem az 
Európai Unió tagjaként folytatunk. Ahogy mondtam, ez a magyar NEFE-politikának csak a 
24 százaléka összességében, és a költségvetésünket nyilván az éves költségvetés határozza 
meg. Ez az utóbbi években a mi megítélésünk szerint viszonylag alacsony értéken állt be, ami 
a külügyi rész, az körülbelül 100 millió forint. Nyilván egyéb más társminisztériumoknak is 
van ebben szerepük. 

Tehát amit mi szeretnénk elérni egy NEFE-tudatosság növeléssel, hogy azt lássuk, 
hogy erre a kiadásra fordított költségvetési keret felhasználása hatékony, jó kezekben van, és 
szolgálja egyrészt az ország, másrészt az ország társadalmának, gazdasági szereplőinek az 
érdekeit. 

A bilaterális NEFE-tevékenységről szeretnék néhány szót mondani még önöknek. 
Nyilván ez már a saját hatáskörünk, hogy milyen partnereket azonosítunk be, de a 
partnerbeazonosítás mellett nemcsak feltétlenül nemzeti érdekeinknek kell megfelelni, hanem 
bizonyos szövetségesi érdekeknek is. Ez egy döntés kérdése. Mi úgy gondoljuk, hogy 
Magyarország megítélését az segíti, ha egy kisebb részben eleget teszünk a szövetségesi 
kötelezettségeknek, és nyilván nagyobb részben a saját nemzeti érdekeinknek. Emiatt van az, 
hogy a nemzetközi világ, nyugati közösségnek az afganisztáni szerepvállalásában 
Magyarország is részt vállalt az utóbbi években. Ez már a jövőben nem így lesz. 
Nyilvánvalóan vannak olyan politikai folyamatok, amelyek Afganisztán kapcsán már nem 
indokolják ezt a kérdést. De összességében nemcsak azt sikerült elérnünk Afganisztánban, 
hogy volt magyar láthatóság, magyar jelenlét a fejlesztéspolitikában is, és általában zárójelben 
mondom ezt, nyilván a fogadó ország társadalmai jól értékelik és jól fogadják, hiszen arról 
van szó, mondok egy példát, hogy mondjuk iskolát építünk Baglan tartományban vagy 
bizonyos utakat, hidakat rekonstruálunk. Tehát tipikusan olyan tevékenység, amely megnyeri 
a fogadó ország társadalmának a támogatását, amennyiben jól van lebonyolítva. 
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Emellett például Afganisztánban sikerült olyan partnerkapcsolatokat is kiépíteni, ahol 
viszonylag kisebb magyar költségvetési hozzájárulással egy sokkal nagyobb magyar 
láthatóságot sikerült elérni. Ilyen példa volt például Japán, vagy érdekes módon 
Görögországgal voltak olyan kétoldalú, háromoldalú projektjeink, ahol nyilván Japán, mint 
egy nagyon komoly donor, a nemzetközi közösségben egy jelentős összeggel támogatott 
afganisztáni fejlesztési projekteket, magyar tudás, magyar know how részvételével. Tehát 
számos olyan lehetőség mutatkozik és kínálkozik, ahol Magyarország számára sokkal 
nagyobb hasznot tudunk generálni, mint amennyit egyébként hozzá kell tennünk. 

Emellett, és akkor áttérnék arra, hogy nyilvánvalóan nemcsak a szövetségesi 
kötelezettségnek kell megfelelni, hanem nemzeti érdekeket is kell támogatni, és a 
Külügyminisztérium NEFE-politikája - különösen az utóbbi két évben - ebbe az irányba 
mutat, és a 2013. évi tervezésünk során ezt hangsúlyosan kívánjuk figyelembe venni. Egy 
picit arra is utalnék, hogy ez egyfajta elvárás a nyugat-európai partnerország részéről is, hogy 
mi azt az Európai Unióval szomszédos régiót fejlesszük, amely a mi közvetlen 
szomszédságunkat jelenti. Ez elsősorban a keleti partnerség, illetve a Nyugat-Balkán országai, 
ahol nyilvánvalóan több országban jelentős magyar közösség is él. Tehát itt egy jól átgondolt, 
jól megtervezett NEFE-politikával több célnak is meg tudunk egyszerre felelni, egyrészt 
fejlesztéspolitikai kötelezettségeinknek, nemzetpolitikai törekvéseinket tudjuk támogatni, 
mondjuk akár egy klímafinanszírozással, ami egyébként például Kárpátalján zajlik, különböző 
magyarlakta területeken közintézményeknek a nyílászáróit cseréltük ki. 

Ezt el tudtuk számolni klímapolitikai tevékenységként, egyben nemzetpolitikát is meg 
tudtunk valósítani, és mondjuk az Európai Unió szélesebb külpolitikai törekvéseit, a keleti 
partnerséghez fűződő törekvéseit is tudtuk támogatni.- 

Tehát ennek a tevékenységnek számos haszna lehet, külpolitikai haszna. Ezen 
túlmenően egyes országokban, ahol magyar külképviselet nem működik vagy a tervek szerint 
nem is fog működni, a külpolitikánk önálló eszköze is lehet. Tehát ha be tudunk azonosítani 
mondjuk Délkelet-Ázsiában, a Mekong-deltában egy partnert, mondjuk Laoszt vagy 
Kambodzsát – Vietnámot is mondhatnám, de ott egyrészt van nagykövetségünk, másrészt 
Vietnám egy aid liebling, ha szabad így fogalmaznom; az egész világ ott fejleszt, mert egy 
együttműködő partner, tehát adott esetben mondjuk Laoszban, ahol nincs külképviseletünk, 
egy jól beazonosított projekttel a helyi társadalmat, politikát, gazdasági szereplőket segítve a 
magyar külpolitikának hiánypótló eszköze is a fejlesztéspolitika. 

Ha megengedik, mondanék egy nem magyar példát egy kicsit szemléltetés céljából. 
Amikor zajlott a felkészülés a magyar NEFE-politikára való áttérésre, akkor nyilván több 
európai uniós partnerrel próbáltunk egyeztetni, hogy egyáltalán hogyan működik náluk ez a 
mechanizmus, és részem volt nekem is 8-10 évvel ezelőtt finn partnerekkel beszélni, és tőlük 
tanácsot kérni, hogy ők hogyan végzik, milyen országokat, milyen régiókat priorizálnak. Ők 
mondtak egy nagyon érdekes példát. 

Ez az ő stratégiai gondolkodásukra vagy tervezésükre utal. Megnézték például azt, 
hogy Ázsiában mely országokban van viszonylag kevés európai uniós képviselet, és így 
találták meg Nepált, ahol a nagy EU-tagállamok jelen voltak, de a közepes vagy kis méretűek 
már nem. Finnország úgy döntött, hogy egy stratégia alapján nagykövetséget létesít Nepál 
fővárosában, ahol egyébként volt egy komoly politikai harc a kormányzat, illetve a maoista 
lázadók között, tehát nem egyszerű terepen próbáltak tevékenykedni. Létrehozták a 
nagykövetségüket. Ezt nem mondták ki, de de facto NEFE-célból létrehozott nagykövetség 
volt, ahol bevitték a finn vízipari és szanitációs tudást, tehát csatornarendszerek kiépítését és 
egyéb, minden vízkezeléshez kapcsolódó tevékenységet.  

Mivel ők pozitív ajánlattal jöttek, mind a kormányzat, mind a lázadók által felügyelt 
területeken, a fogadókészség megvolt mind a két oldalról. Nyilván azokon a területeken 
fejlesztettek, ahol a maoista lázadók uralták a terepet. Ők már politikailag úgy tudták eladni a 
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társadalomnak, hogy azért van itt fejlesztés, mert ők, a maoisták irányítják. A kormány 
ugyanezt eladta a saját területén, miközben kiépült egy széles politikai hálózat és olyan 
külpolitikai eredményeket is tudtak generálni, amilyeneket egyébként más tagállamok nem. 
Tehát ezt be tudták vinni az Európai Unió külpolitikai tevékenységébe is, és miután nyilván 
van ennek egy transzparens módja, hogy meghirdetnek egy-egy pályázatot, hogy, hogy nem, 
finn cégek nyerték meg ezeket a tendereket, ezáltal a finn vízipari tudást, a gazdasági szféra 
érdekeit is szolgálták. Tehát nagyon szépen, átfogó módon körbe lehet járni úgy, hogy 
teljesen transzparens, nemzetközi normáknak megfelelő és egyben külpolitikai és 
gazdaságpolitikai célokat szolgáló tevékenység lenne. Tehát valami ilyesmi az, amit 
szeretnénk elérni. 

Ehhez persze nekünk be kell azonosítanunk azt a magyar gazdasági kapacitást, ami 
adott szektorokon belül egyrészt képes arra és hajlandó is arra, hogy a világnak kevésbé 
ismert részein folytasson tevékenységet, de igazából azokat kell fejleszteni, amelyek nem 
fejlettek, úgyhogy ez objektív tényező. 

A bilaterális NEFE-költségvetésünk, sajnos V4-, és EU12-összehasonlításban is 
eléggé elmarad a partnereink lehetőségeitől. Ezt azért fontosnak tartom megemlíteni. Azok a 
szektorok, ahol Magyarország egyébként az elmúlt időszakban aktív volt, egyrészt olyan 
területek, ahol Magyarország komparatív előnyökkel rendelkezik. Egyrészt a politikai 
rendszerváltás tapasztalatátadása, főleg a nyugat-balkáni és a kelet-európai országokban 
releváns: Boszniában, Szerbiában, Macedóniában, Moldovában. Az uniós csatlakozásunkkal 
kapcsolatos tapasztalataink átadása, kapacitásfejlesztés önkormányzati, kormányzati szinten, 
illetve a demokratikus átmenet tapasztalatainak átadása főleg Észak-Afrikában. Ez különösen 
az arab tavasz folyamatainak fejleményeiben lehet releváns, mondjuk Egyiptomtól Tunéziáig 
vagy számos más országban. 

Röviden még a 2011-es tevékenységünk első félévéről. Magyarország 2011. januártól 
júniusig látta el az Európai Unió Tanácsának elnökségét, és ebben a kontextusban mi 
felügyeltük azokat a tanácsi formációkat, ahol fejlesztéspolitikával, illetve humanitárius 
segítségnyújtással foglalkoztunk. Ez jó lehetőséget adott a magyar láthatóság megjelenítésére. 
A humanitárius segítségnyújtás területén nagyon komoly eredmény volt, hogy Magyarország 
indította be és működtette azokat a mechanizmusokat, amelyek az Európai Unió humanitárius 
segítségnyújtását jelentették Líbiában, illetve a japán hármas katasztrófa, a fukusimai 
katasztrófa idején. Ez komoly elismerést váltott ki nemcsak Japán, hanem általában a 
nemzetközi közösség részéről. Tehát körülbelül itt tartunk. 

Amiben az önök segítségét kérjük - és még egyszer megköszönöm a lehetőséget arra, 
hogy ezt itt elmondhattam -, hogy egyrészt a tudatosságot növeljük az Országgyűlésen belül 
is. Tavaly év végén már a Külügyi bizottság megtárgyalt és el is fogadott egy olyan 
országgyűlési határozattervezetet, amely a NEFE-tárgyú tevékenységgel foglalkozott. Ezt a 
határozatot ismét benyújtjuk, és szeretnénk, ha a bizottság ajánlásával plenáris ülésre, majd 
elfogadásra is kerülne.  

Önmagában a figyelemfelhívás, egy országgyűlési határozat, azt gondoljuk, magasabb 
minőségű dokumentum a fejlesztéspolitikánkat illetően, amelyben nyilván kifejtenénk ennek 
a motivációit, céljait, átláthatóságát, az egész mechanizmus lényegét. És valóban nemcsak 
úgy kell tekintenünk erre a politikára, mint szükséges rosszra, amely az európai uniós 
tagságunkból fakad. Lehet így is tekinteni, csak nem érdemes, azt gondoljuk. Valóban ez egy 
objektív adottság, de azt szeretnénk, ha minél szélesebb körben annak a tudatosságát tudnánk 
növelni, hogy amint ezt remélem, sikerült elmondanom érthetően, hogy ez egy külpolitikai 
eszköz, egy exporttámogatási eszköz, egy magyar gazdasági és társadalmi szereplők 
nemzetközi tevékenységét segítő eszköz, ehhez nyilván transzparenciára van szükség, 
szakértőkre és megfelelő partnerekre a világ különböző részein.  
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Még egyszer köszönöm az önök figyelmét. Főosztályvezető asszonynak is átadom a 
szót nagy örömmel, ha neki van bármi olyan kiegészítenivalója, amit nem mondtam el, illetve 
természetesen az önök kérdéseire szívesen válaszolok. Köszönöm szépen a figyelmüket.  

 
ELNÖK: Tessék! 

Makkay Lilla f őosztályvezető kiegészítése 

MAKKAY LILLA f őosztályvezető (Külügyminisztérium): Köszönöm szépen. Ha 
szabad, egy egészen rövid kiegészítést fűznék. Tisztelt Elnök Úr! Képviselő Asszony, 
Képviselő Urak! Tisztelt Bizottság! Szeretnék csatlakozni Takács Szabolcs helyettes 
államtitkár úrhoz abban, hogy köszönetünket fejezzük ki az önök érdeklődéséért és azért a 
lehetőségért, hogy bemutathatjuk a tavalyi évről készült beszámolónkat és ennek kapcsán 
nyilván egyfajta diskurzusban is részt vehetünk a magyar NEFE-politika jelenéről és 
jövőjéről.  

Azzal szeretném kiegészíteni az előbb elhangzott, nagyon átfogó összefoglalást, hogy 
valóban, Magyarországnak politikai kötelezettségvállalásai vannak, elsősorban EU-
tagállamként, hogy nemzetközi fejlesztési célú ráfordításait évről évre növeli. Természetesen 
sokkal nagyobb összegekkel kellene növelnünk ahhoz, hogy elérjük a vágyott vagy kitűzött 
célt, mint amivel lehetőségeink megengedik a növelést. És valóban, jelenleg olyan helyzet van 
Európában, hogy a tagállamok többsége már letett arról; ezt hivatalosan nyilván nem 
nyilvánították ki, Görögországot leszámítva egyébként, de a tendenciák egészen 
egyértelműek. Különösen a déli tagállamok esetében nagyon komoly a visszaesés, és azt is 
látni kell hogy az a célösszeg, amelyet az Európai Unió magára nézvést 2002-ben kötelezőnek 
fogadott el, az egy 1970-es ENSZ-határozatban rögzített összegre támaszkodik. Akkoriban a 
fejlett világ átlagos gazdasági növekedése 7 százalékos volt és az akkori bölcsek úgy 
gondolták, hogy az méltányos lenne, ha ennek tizedét a legfejlettebb országok a fejlődő 
országok megsegítésére fordítanák. 

Ez egy 1970-es célkitűzés, amelyet azóta egyedül az Európai Unió fogadott el magára 
nézvést kötelezőnek, és ma is egyébként pontosan ugyanaz az öt, de 1976-ban még négy 
ország teljesíti ezt a 0,7 százalékot, tehát ma ugyanaz az országcsoport éri ezt el, mint amelyik 
1976-ban már elérte. Ez Svédország, Luxemburg, Dánia, Hollandia és Norvégia később 
csatlakozott ehhez a csapathoz. 

Ezt csak azért mondom, hogy miközben természetesen amellett érvelünk, hogy nekünk 
érdekünk, hogy többet fordítsunk erre a célra, mert az a saját nemzeti érdekérvényesítésünket 
is segíti, túl azon, hogy a globális felelősségvállalásunknak szép bizonyítéka és nagyon fontos 
tevékenység, azt pontosan tudjuk, hogy ennek anyagi, pénzügyi korlátai vannak. 

Ez a felismerés egyébként az Európai Unióban is nagyon finoman kezd 
megfogalmazódni. De ettől függetlenül mi feltétlenül amellett állnánk ki, hogy amennyiben az 
ország teherbíró képessége ezt megengedi, az ilyen célra fordított összegeinket lehetőség 
szerint növelnünk kellene, annak érdekében egyébként, hogy Magyarország külső megítélését 
és külső megbecsülését ezáltal is számottevően javítani tudjuk. Köztudott ugyanis, hogy a 
fejlett világban ez a fajta tevékenység egyfajta morális kötelezettségvállalás, és ha 
vállalásként fogatik fel, és azok az országok, amelyek elkötelezetten kiállnak e mellett a 
tevékenység mellett, azoknak az elfogadottsága, megítélése, megbecsülése is ettől javulhat. 
Nem beszélve természetesen a fejlődő országokban ezáltal szerezhető ismertségről és a 
megítélés javulásáról. 

Tehát ezzel csak azt szerettem volna alátámasztani, hogy amikor arról szólunk 
különböző fórumokon és azt vetjük papírra, hogy bizony, jó lenne az erre fordítandó 
összegeket valamilyen mértékben a lehetőségeinkhez mérten növelni, akkor arra gondolunk, 
hogy ezáltal Magyarország mozgásterét gondoljuk és látjuk lehetségesnek bővíteni a 
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nemzetközi kapcsolatrendszerben, amely mozgástér aztán természetesen a kereskedelmi 
kapcsolatok bővüléséhez is vezethet. 

Köszönöm szépen. Nem akarom nagyon szaporítani a szót, és azt hiszem, hogy 
állnánk a kérdések elébe. 

 
TAKÁCS SZABOLCS helyettes államtitkár (Külügyminisztérium): Ha megengedik, 

még egy kiegészítés, amit nem mondtam el, viszont fontosnak tartjuk, hogy amikor a NEFE-
tevékenység végrehajtásáról van szó, nyilván a Külügyminisztérium szervezeti egységei 
ennek igazából valamennyire koordinátorai. Tehát a lebonyolításhoz elengedhetetlen egyrészt 
a magyar gazdasági szféra jelenléte, de ugyanilyen fontos, ha nem fontosabb azok a magyar 
civil szervezetek, egyházak, akikkel egyébként már évek óta együttműködünk. 

Elnök úr említette a HAND Szövetséget, akinek a képviselői jelen vannak, mi is 
köszönjük ezt a kiadványt, amit önök is megkaphattak. Most nem sorolom fel mindazon 
szervezetek sorát, akikkel együttműködünk, de az ő tevékenységük és pozitív hozzáállásuk 
nélkül nyilvánvalóan nem tudunk egy hatékony és sikeres NEFE-politikát folytatni. 

Tehát őket nagyon fontos partnernek tekintjük ebben az egész együttműködésben. 
Köszönöm szépen. 

Kérdések, észrevételek, megjegyzések 

ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Utolsó gondolataival teljes mértékben 
egyetértek, hiszen én is valamilyen szinten az elmúlt években, vagy tíz évvel ezelőtt jobban 
odafigyeltem ezekre a dolgokra. 2004-ig, amikor európai parlamenti megfigyelő státuszban 
voltam az Országgyűlés részéről delegált, pontosan ebben a bizottságban voltam, és láttam 
azt, hogy milyen fontos is az NGO-k szerepe ebben a programban. Utána, amikor az ember 
arról beszél fejlesztési kérdésekben, hogy persze, Magyarországon is milyen jó lenne, ha 
különböző összegeket tudnánk még fejlesztésekre költeni vagy egyáltalán segélyezésre, 
felzárkózásra, én tényleg úgy gondolom, hogy aki járt már olyan helyszíneken, ahová 
célzottan mennek ezek a pénzek, azok láthatják, hogy a minimális orvosi ellátáshoz 
gyógyszerek szükségesek, vagy a minimális élelmezéshez élelmiszerek szükségesek. 
Tulajdonképpen ezekről beszélünk elsősorban, vagy olyan helyekre, ahol mondjuk az 
ihatatlan vizet valamilyen formában ihatóvá tudják tenni, tehát amikor ilyen programokról 
beszélünk, akkor gyakorlatilag infrastrukturálisan ez sok esetben ilyenekben jelenik meg. 

Tényleg most, amikor látjuk az éhező Afrika képét, amikor látjuk az összefoglalókat a 
különböző civil szervezetek részéről, hogy hogyan élnek gyerekek és milyen körülmények 
között, és amikor arról beszélünk, hogy NEFE-pénzek, tulajdonképpen nem beszélünk 
másról, mint az alapvető élelmiszerekkel kapcsolatos szállítmányokról. Hogy aztán ez célba 
jut vagy nem jut célba, az sok esetben egy nagyon nehéz kérdéskör is. Természetesen sok 
esetben vitára is adhat okot, vagy egészségügyi szempontból Afrikával kapcsolatban 
szerintem minden alkalommal vagy rendszeresen téma például az AIDS-cel kapcsolatos vagy 
a különböző afrikai járványokkal kapcsolatos egészségügyi, járványügyi rendszer, 
infrastrukturális rendszer. 

Tehát ez nagyon összetett kérdéskör. Viszont azt is hozzá kell tenni, hogy tény és való, 
hogy például Magyarországon talán még mindig nincsen meg az a megfelelő keret, tehát 
nincs kifejezetten NEFE-törvény vagy NEFE-keretszabályozás, hiszen működik, és sokszor 
konferenciákon hallottam mindenféle felszólalásokban, vitákban különböző irányokból, hogy 
talán szükséges lenne lassan most már eljutni oda, hogy ezeket egyfajta keretbe is foglaljuk, 
akár egy törvényi, akár egy szabályrendszerben. 

De még ne menjünk elébe a dolgoknak. Úgy gondolom, hogy ezzel érdemes 
foglalkozni, és maga ez a kérdéskör ilyen. Azért is tartom fontosnak, hogy a mai bizottságon 
beszélünk erről, mert nem lenne jó, ha ezeket a fejlesztési ügyeket, segélyezési ügyeket 
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félreértenénk. Tehát ez nem arról szól, hogy ha pénzeket teszünk be, akkor ezért valaki 
szociális juttatásokat fog kapni Afrikában vagy Ázsiában, hanem konkrétan egyáltalán a 
túléléssel kapcsolatos segítséget kapnak a segélyezésen keresztül. 

Ez egy résztevékenység. Az más kérdés, hogy az is egy fontos szempont, amit talán – 
hogy úgy mondjam – nem mindig mondunk ki, illetve nem merünk egyértelműen fogalmazni, 
sok esetben pedig az sem mindegy, hogy mondjuk ezeket az egészségügyi vagy gyógyszer-
szállítmányokat mely cégen keresztül küldi át például Magyarország. Tehát ez egy fontos 
dolog, a gyógyszergyártóknak, olyan cégeknek, amelyek adott esetben ilyen szakterületekkel 
foglalkoznak. 

Tehát szerintem nem titok ez a világban, hogy a segélyezési csomagokat sok esetben 
akár gazdasági érdekek is vezetik egy idő után. Mindegy, nem akarom ezt forszírozni vagy 
tovább kerekíteni. Úgy gondolom, hogy képviselőtársaimban is megfogalmazódnak kérdések, 
vélemények, de úgy gondolom, hogy ez tényleg egy nagyon fontos külpolitikai irány is, 
amely a külpolitikának, egyáltalán Magyarország nemcsak megítélésének, hanem jelenlétének 
a világban ez egy fontos lehetősége. Én is úgy gondolom a magunk részéről, tehát én 
személyesen is nagyon fontosnak tartom, hogy ha bármi olyan lehetőség van, amiben tudjuk 
önöket segíteni, természetesen forduljanak hozzánk bizalommal, de azért átadnám a szót és a 
lehetőséget képviselőtársaimnak is. 

Kérdezem, ki kíván hozzászólni. Ertsey képviselő asszony! 
 
ERTSEY KATALIN (LMP): Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen én is a 

beszámolót. Egy pár dolgot pontosításként, kiegészítésként, illetve az egész dolgot 
kontextusba helyezendő, pont egyéves évfordulója van annak, hogy az országgyűlési 
határozati javaslat egy ötpárti javaslatként bement, és a bizottság meg is szavazta. Ennek a 
státuszáról szeretnék csak egy update-et adni. Ez tárgysorozatba van véve, de nincs 
napirendre véve, és itt szeretném megköszönni Nagy Gábor Tamásnak az erőfeszítéseit, aki 
most nemrég az etióp utunktól és a dologban elmélyedve, inspirálva előremozdította ezt az 
ügyet. 

Tehát úgy tűnik, hogy ebben tudunk haladni előre. Ez két dolgot ír elő, 
stratégiaalkotást és adott esetben egy törvény megalkotását is. 

Visszatérve arra, hogy miért fontos ez az ügy, nem mennék bele filozófiai 
fejtegetésekbe, hogy a felvilágosodó érdek, a kereskedelmi érdekké alakuló érdek és az 
igazságosság érdeke hogyan játszik egybe ebben az egész ügyben, de egy dolgot szeretnék 
azért hangsúlyozni. 

Mi valaha recipiensek voltunk, tehát nemcsak azért van kötelezettségünk, mert immár 
beletartozunk egy klubba, hanem azért, mert nagyon komoly ilyen fajta segítséget kaptunk 
annak idején, amit nem fogunk tudni egy az egyben vagy hasonló mértékben viszonozni. De 
az, hogy Magyarország mint demokratikus átalakításhoz mi magunk is adott esetben személy 
szerint recipiensei, haszonélvezői voltunk ezeknek a segélyeknek, képzéseknek, különböző 
formájú technikai segítségnyújtásnak, az, azt gondolom, predesztinál minket arra, hogy az 
előbb említett célokon vagy motivációkon túl is segítsünk. 

Persze a pénzről kell beszélni és fontos a pénz. Én ebben talán azt látom lehetőségnek, 
hogy azért érdemes talán ezt a multilaterális-bilaterális arányt nem feltétlenül örökre kőbe 
vésettnek tekinteni. Nyilvánvalóan a bilaterális arányt lehet növelni, de jónak tartanám azt és 
ez stratégiaalkotás során nem is kerülhető meg, hogy egy kicsit nézzük át, hogy mik azok a 
multilaterális akták. 

Van egy olyan érzésem, hogy lehetnek még olyan bugyrok ebben a multilaterális 
elkötelezettségi csomagban, ami nem megkérdőjelezhetetlen, nem teljes mértékben a mai nap 
prioritásának megfelelő. Szokás az, hogy ha az ember átnéz egy pénzesbugyrot, egyszercsak 
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talán egy olyan helyet, ahol már nem kéne költeni és át tudja tenni. Tehát az adott kosáron 
belül is lehetne esetleg a multilaterális oldalról a bilaterális felé csoportosítani. 

De ennél még fontosabb az, hogy hogyan költjük el ezt a pénzt. Itt muszáj azt 
hozzátenni, hogy ha csak abban az összehasonlításban tesszük ezt, hogy a visegrádi 
országokhoz képest mennyit és hogyan költünk, itt azért annyira nagy büszkeségre nincs 
okunk.  

Gáborral volt alkalmunk, illetve tavaly Gruber Attila képviselőtársamnak, tehát 
másoknak is volt alkalma megvizsgálni azt, hogy hogyan költődnek el ezek a pénzek ott, a 
helyszínen. Afrikai utak során helyszíni tájékozódással volt lehetőségünk azt megnézni, 
illetve úgy tudom, hogy a főosztályvezető asszony is pont előttünk egy héttel járt a helyszínen 
és nézte meg azt, hogy hogyan költődnek el ezek a pénzek. 

Itt annyiban pontosítanám elnök úr meghatározását, hogy itt azért nemcsak egy túlélési 
dologról van szó, illetve nemcsak a másik végéről a kereskedelmi kapcsolatokba átcsapó 
kötöttségi és egyéb megoldásokról. A kettő közötti az igazi NEFE, amikor olyan fajta 
fenntartható projekteket támogatunk, amelyekben csak a magot ültetjük el – ezzel a csúnya 
közhellyel élek -, de aztán a helyi közösségek, a helyi finanszírozók adott esetben át tudják 
venni ennek a működtetését.  

Ezekre nagyon jó példákat láttunk. Mi most nem láttunk magyar projektet, sajnos, de 
tudjuk, hogy az a vízrendszer sem feltétlenül ilyen típusú, hanem inkább technikai 
segítségnyújtás, illetve kereskedelmi célú fejlesztés volt. Viszont nagyon jó példákat láttunk 
erre az elsősorban cseh partner People in Need aki magának az útnak is a főszervezője volt, az 
ő projektjeiből igazán van mit tanulni, és azért, mert 20 éve csinálják. Tehát hadd mondjam el, 
hogy nem csak onnantól kezdve foglalkoznak ezzel a szervezetek, hogy kötelező az EU-
tagság miatt. Magyarországon is a baptisták és más egyházi szervezetek magánadományból, 
adott esetben pici állami segítséggel, de alapvetően ezt nagyon régóta csinálják. 

Én is arra biztatnám a bizottság tagjait, ahogy önök is elmondták, hogy ne úgy nézzék 
ezt, mint egy kötelező kört, hanem az egyéb előnyök mellett egy olyan fajta tanulási 
lehetőséget is, hogy meg lehet nézni, hogy mi az, ami működik, és egyszerűen kevesebből 
többet kihozni. 

Nem akarom tényleg különösebben traktálni önöket az ilyen fajta élményeinkkel, de 
van mit megnéznünk a V4-együttműködésben. Adott esetben még ez további külügyi 
együttműködéshez is vezethet. Azt láttuk, hogy ahol nincs nagykövetségünk, ott nagyon 
komoly segítséget jelent a V4-országok jelenléte. Ezt egyébként hivatalosan meg is 
köszöntük, hiszen a tavalyi etiópiai merényletben meghalt 2 magyar ügyét a cseh követségek 
konzul asszonya intézte el nagyon profi módon, tehát ez azt jelenti, hogy vannak ilyen fajta 
kölcsönös együttműködések a V4-ekkel, úgyhogy a stratégiában érdemes lesz megnézni, hogy 
mit tudunk csinálni és mit tudunk kihozni ebből a kevés pénzből, ami van.  

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Köszönöm. Horváth képviselő úr! 
 
DR. HORVÁTH JÁNOS (Fidesz): Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Örömmel és 

meglepetéssel szembesülök ezzel a témával. Örömmel, mert ez egy olyan téma, ami a 
világban jelentős. Én a magyar közéletben élek most már tizenvalamennyi éve ismét, és 
nyilván az én mulasztásom, hogy eddig nem találkoztam vele, ugyanakkor a globális 
vonatkozásokban tettem. Körülbelül 5 könyvem jelent meg ebben a témában, és körülbelül 
200 cikkem, tanulmányom. Egyiket sem láttam idézve a bibliográfiában. (Derültség.) Lehet, 
hogy rossz nyelven jelentek meg, angolul és franciául. 

A téma nagyon érdekes, és az előadásokból valóban többet hallottam és éreztem ki, 
mint amit ezekben az összefoglalókban láthatunk. Különösen a hiányosság szembetűnő. 
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Általában ami van, az szokott szembetűnni, de itt a hiányosság szembetűnő a bibliográfiában. 
Hol is kezdjem? Az Egyesült Nemzetek különböző szervezetei, azután a USAID, amely 
körülbelül 20 esztendőn át a nemzetközi segélyeknek egymagában a nagyobb részét költötte 
el. Azután a tanulmányok, hogy milyenféleképpen születnek meg a határozatok, a döntések és 
hogyan mérődik a hatásfok, az eredményesség? Aztán az, hogy miért is? Látom ezt a 
dualizmust, ezt a két szempontot emlegetve. A címe is az, hogy fejlődő, és ugyancsak 
előfordul a szó, hogy humanitárius, filantropikus dolog.  

A kettő összefügghet, kiegészítheti egymást. Többnyire teszi is ezt. Erre rendkívül 
érdekes irodalom van. Különböző országok sokat foglalkoztak ezzel. Én a világ egyik 
nevezetes egyetemén, a Kolumbiai Egyetemen doktori disszertációt írtam róla, az is megjelent 
könyv formában a ’60-as években. Azután ugyancsak elég sokat idéznek és hívtak engem 
többször Kínába. Írtam egy könyvet, aminek a címe: Kínai fejlesztéspolitika a harmadik világ 
felé, tehát hogy a Kínai Népköztársaság a harmadik világ számára, akkoriban 32-33 
országnak nyújtott Kína, versenyben a Szovjetunióval és versenyben az Egyesült Államokkal. 
Ennek jelentős története van. Hogy születtek a döntések, hogy válogatták ki? Milyen 
szempontokat? Mekkora az elköltött összeg? És mekkora a hatásfoka? El lehet 
segélyösszegeket úgy költeni, hogy többet vagy kevesebbet produkál. 

Van olyan az én magánanalízisemben is, hogy háromnegyed része bürokráciára ment. 
Utazgatásokra, tanulmányírásokra. S van olyan is, hogy 80 százaléka valóban valami 
gazdasági vagy egészségügyi vagy edukációs ráfordítás, szóval termelést hozott.  

Ennek megismerése az, amiért érdemes volna ezzel az egésszel foglalkoznunk nekünk 
is, másnak is.  

Még talán annyit teszek hozzá, hogy ilyen szempontok szerepelnek a nemzetközi 
irodalomban, hogy mi volt a cél? Az, hogy az adományozóval egyetértsen az adományozott. 
Tehát bizonyos állásfoglalások, azonosulások, azonos gazdasági rendszer, vagy több 
piacgazdaság. 

A másik az, hogy inkább filantropikus dolgokra vagy pedig inkább gazdasági 
fejlesztési, azután az, hogy együtt, egy húron pendülnek-e a nemzetközi politika kérdéseiben. 
Itt a proxy, amit én használtam, együtt szavaznak az egyes ügynemzetekben, de ez körülbelül 
egy 30 esztendős valami. 

Most nem sorolom tovább az analízis kritériumait, amelyek léteznek, persze mindig ki 
lehet találni új spanyolviaszt, de egy egészen jelentős eszköztár létezik ebben. 

Tehát azt gondolom, hogy valahogyan itt, ez a magyar műhely, úgy tekintem a 
Magyarországon ezzel foglalkozó embereket, minisztériumoktól és más egyebektől, hogy 
egyfajta műhely, akkor valamiféle olyan szempontok, döntési és elemzési szempontok, 
aminek nyomán nemcsak hogy tudunk róla, mert ez egy elegáns dolog, és elegáns dolog 
elutazni Nepálba vagy Ugandába vagy ide vagy oda, és ott látni dolgokat, hanem megint csak 
a hatásfok mérése. 

Amit én most mondok, az, amit kommunikálni kívánok, hogy ebben az egész témában 
sokkal több van, mint amit ebből az irodalomból látok, az körülbelül megközelíti, amit az 
előadóktól hallottam, az már globális, professzionista színvonal. De ugyancsak nem tetszettek 
hivatkozni az erre vonatkozó világirodalomra, arra, hogy például Svédországban egészen 
különleges műhelyek voltak, de összehasonlítva másokkal, és ezek az összehasonlítások 
mennyiben váltak ösztönzővé és mennyiben az adományozó megkívánhatja az 
adományozottól azt, hogy milyen erőfeszítéseket nyújtson, tehát nem csak azt, hogy 
elegánsan vagy tékozlón vagy valahogyan hálával, kalaplevéve elfogadja, hanem mennyi 
hazai forrást, erőforrást képes mozgósítani. Kiderült, ilyen tanulmányok vannak magamnak is 
tőlem, hogy Pakisztánban olyan jelentős hazai források mozdultak meg annak nyomán, hogy 
külföldi nemzetközi segítség jött, szóval ez egy rendkívül érdekes téma, hogy ha komolyan 
csináljuk, különben csak olyan kellemes, szórakoztató. 
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Nagyon örülök, hogy ez idekerült, mert én azt várom, elnök úr, hogy ebből egy 
szakmai szakszerű valami, rákapcsolódás következik a magyar valóságban. Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Nem tisztem, hogy bárkit is védjek ebben 

az ügyben, de részben értem képviselő úrnak a szigorú kritikáját. Viszont az, amit a kezében 
tart, az nem egy hivatalos összefoglaló, hanem a HAND Szövetségnek egy kis kiadványa, ami 
tulajdonképpen természetes dolog, hogy nem tud tartalmazni olyan bibliográfiát és 
irodalomjegyzéket, amelyet képviselő úr elvárna a témakörben, hanem ez egy ilyen aktuális, 
mondjuk az elmúlt egy-két évvel kapcsolatos ügyekben egy rövid tájékoztató, összefoglaló 
munka, amit nagyon szépen köszönünk a szövetségnek. 

Tehát ez nem szakmai anyag, ez csak egy tájékoztató. Amit pluszban kaptunk, maga a 
szakmai anyag, amit a Külügyminisztérium átküldött nekünk, az a nem tudom, hány oldal, ki 
is küldtük képviselőtársaimnak, azért ez egy vaskosabb olvasmány. De nagyon szépen 
köszönöm a felvetését, hiszen pontosan a kiindulási pontunk az ENSZ, illetve azok a 
kiindulási pontok, hogy a segélyezési politika hogyan alakult a világban, erről 
képviselőtársam elég sok írást közzétett már a világ számára közgazdászként is. Köszönjük 
szépen. 

Ezt a kiegészítést engedtessék meg nekem. Az én jegyzékem szerint, kormánypárt, 
ellenzék szerint Németh Zsolt képviselő úr következik, majd Nagy Gábor Tamás alelnök úr! 

 
NÉMETH ZSOLT (Jobbik): Köszönöm, elnök úr. Én csak egy rövid kérdést szeretnék 

feltenni. Köszönjük a beszámolót, ebben a kis kiadványban, amit kaphattunk a HAND 
Szövetségtől, az áll, hogy a magyar részlet, amit mi befizettünk, 28 milliárd forint. Ezt itt 
próbálták elemezni, hogy körülbelül hová érkezik, és itt azt olvashattuk, és nem csoda, hogy 
LMP-s képviselőtársam nem látott Afrikában magyar projektet, hiszen mindössze 5 százalék 
érkezik Afrikába a magyar befizetett összegből, 32 százalék pedig Szerbiába, illetve a 
Nyugat-Balkánra és Ázsiába érkeznek ezek a kétoldalú támogatások. 

Jobban örülnék annak, hogy ha nemcsak ilyen számokat, hanem valós, tehát olyan 
számokat látnánk, amelyek transzparens, átlátható számok, hogy látná a magyar kormány és 
mi is, hogy akkor legalább valamiképpen befolyásunk lenne arra, ha már befizetjük ezt a 28 
milliárd forintot a jelenlegi gazdasági helyzetben is, hogy hová érkeznek ezek a támogatások. 
Annak jobban örülnénk, és ez jobban tetszene nekünk, amit helyettes államtitkár úr mondott, 
ez a finn példa Nepálban, ahogy kivettem a szavaiból, ott egy kicsit irányítottabban folyik 
ezeknek az összegeknek a felhasználása, segítve is a finn gazdaságot, hiszen ott finn 
szereplőkről beszélhetünk. 

Tehát ha ezt erre az útra próbálnánk áthelyezni, azt jobban tudnánk támogatni. De 
azért zárójelben hadd jegyezzem meg, hogy akkor ne csak a Közgép indulhasson ezeken a 
pályázatokon. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Nagy Gábor Tamás alelnök úr! 
 
DR. NAGY GÁBOR TAMÁS (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm a szót, elnök 

úr. Én már nem szeretném még egyszer hosszan mesélni, hogy milyen konkrét tapasztalataink 
voltak most Etiópiában Ertsey képviselő asszonnyal, amikor hasonló nemzeti fejlesztési 
programokat láttunk, a V4 tagállamok keretében lebonyolított programokat. Csak a pontosság 
kedvéért, mi azért nem láttuk a magyar programot, mert az Észak-Etiópiában van, és mi a 
fővárosban, illetve attól délre tudtunk utazni, ez fért bele ebbe a rövid tanulmányútba, amit 
egyébként az NGO-k szerveztek meg. Köszönet érte, mert bár Horváth képviselő úr azt 
jelezte, hogy nem feltétlenül attól válik tudatosabbá a döntéshozatal, hogy a képviselők 
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utazgatnak és nézegetnek körbe a világban, én a magam részéről ezt most szeretném 
megerősíteni, hogy nekem egy nagyon komoly személyes benyomást és impulzust adott 
ahhoz, hogy ezzel a témával komolyan kell foglalkozni. Tehát kell, szükség van ilyenre is, és 
szükség van arra a fajta országgyűlési tudatosságra, ahogy itt a bevezetőben hallhattuk, ami 
például ennek az országgyűlési határozatnak az elfogadásával megjelenhetne. 

Ugyanis én szeretnék visszatérni még egy pillanatig erre a gondolatra. Az egyéni 
képviselők által egy évvel ezelőtt benyújtott országgyűlési határozati javaslat egy évig nem 
került megtárgyalásra az Országgyűlés által, és remélem, hogy ez nem azt jelenti, hogy ez 
egyfajta érdektelenséget vagy egyfajta negligációt jelent az ügy vonatkozásában, inkább 
valamifajta technikai mulasztásnak szeretném ezt betudni. De egy kétségtelen tény, hogy az 
abban megfogalmazott határidők és indokok ma már részben okafogyottá váltak, az ügy 
azonban nem vált okafogyottá, sőt ha úgy tetszik, egyre sürgetőbbé vált. Nevezetesen, itt 
minden eddigi hozzászólás is ugyanerre a konklúzióra jutott, szükség van egy nemzeti, tehát 
magyar nemzeti és nemzetközi fejlesztési stratégia megalkotására.  

Ennek a megalkotását nyilván az NGO-k bevonásával a Külügyminisztérium tudná a 
legjobban elvégezni, és az Országgyűlés felkérve a kormányt és annak illetékes szerveit, hogy 
egy ilyen stratégiát dolgozzon ki, terjessze az Országgyűlés elé. Nyilván szakmai bizottságok 
fogják ezt megtárgyalni és akkor egyúttal eleget tudunk tenni annak a kívánalomnak is, 
amelyet Horváth János olyan hosszan és nagyon meggyőzően fejtegetett, hogy hogyan látjuk 
át, hogyan válik egyre tudatosabbá és transzparensebbé a pénzfelhasználás. 

Valóban, mi azt láttuk, hogy nemcsak pénzkérdés, hogy hogy hasznosul, hanem helyi 
tudás, a know how ismerete, a helyi szervezetekkel való együttműködési kapacitás és 
képesség, és e tekintetben az NGO-k megkerülhetetlenek. Azon országok, amelyek kiépítettek 
egy komoly hálózatot és nemzetközi tapasztalatokra tettek szert, mint például a legpozitívabb 
példa a V4-tagállamok közül Csehország volt, most az etióp utunkon ezt találtuk.  

Hihetetlenül beágyazott és a helyi szociális közösségeket már jól kiismerő, azokban a 
viszonyokban eligazodni képes. És ez jelenti egyébként az államigazgatás, a bürokrácia és 
jelenti a helyi, kis közösségek ismeretét is. Ebben a világban eligazodni képes, helyi emberek 
nélkül ez nem fog hatékonyan működni. Márpedig sokszor egész kis pénzekből csodákat lehet 
csinálni ha egy-egy közösség konkrét szintjére próbálunk menni. Azt láttuk még ezen az úton, 
hogy a nemzetközi ilyen típusú regionális együttműködésnek, mint például a V4-tagállamok 
támogatási filozófiáinak összehangolása, adott esetben bizonyos programok közös 
finanszírozása megsokszorozza a pénzfelhasználás hatékonyságát. 

Mert akkor például nekünk nem kell ugyanazt a munkát elvégeznünk, amit már a cseh 
vagy lengyel NGO-k elvégeztek, hanem velük együttműködve, az ő tudásukra, az ő 
tapasztalatukra építve be tudunk szállni olyan programokba, amelyekhez mi csak egy kis 
pénzt teszünk hozzá, és az eredménye sokkal látványosabb és sokkal továbbmutató, sokkal 
előrébb mutató, például most itt az etióp közösségi fejlesztés szempontjából.  

Szeretnék még egy elemet kiemelni abból, amit tapasztaltunk. Nevezetesen azt, hogy 
nagyon sok civil szervezet pályázna ilyen nemzetközi fejlesztési programokra, de sokszor 
önrész hiányában ezt nem tudja megtenni. Tehát hazai fejlesztésekhez szükség lenne arra, 
hogy legyen egy olyan, a magyar civil szervezetekre vagy akut esetben a V4-együttműködést 
szorgalmazó civil szervezetekre történő önrész megnyeréséhez, amiből aztán később valóban 
a saját erőfeszítésekkel és tudásokkal kiegészítve igazi programok alakulhatnak. 

Ami még kiszámíthatatlanná teszi ezeknek a programoknak a sorsát, az az, hogy sok 
esetben egyébként érthető és bizonyos szempontból nyilván indokolt költségvetési zárolások 
miatt későn is jutnak a pénzükhöz. Márpedig egy ilyen nagyon kifeszített, kis költségvetéssel 
dolgozó program nem tud úgy működni, hogy adott esetben mondjuk a megnyert támogatási 
összeghez októberben jutnak hozzá. Ezért szükség van arra, hogy egyfajta előgondolkodást 
végezzünk – megintcsak oda jutunk vissza -, egy stratégiai cél meghatározása alapján olyan 
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fajta előfinanszírozás legyen, amelyből már a következő évre számítható szükséges 
összegeket is le lehet hívni és adott esetben nem érintik az ilyen típusú átmeneti 
pénzkorlátozások vagy zárolások, mert ez egy ilyen program halálát is jelenti, ha valamit 
megterveznek, elkezdik és utána hónapokon keresztül nem tudják finanszírozni. 

Azt már nem ismételném meg, hogy a nagykövetség és a külpolitikai, 
gazdaságpolitikai, illetve nemzeti érdekek milyen fontosak egy-egy ilyen relációban. Azt 
gondolom, hogy ez magától értetődő, és ha lesz egy ilyen nemzeti stratégiánk, akkor azokra 
ezekre mind-mind ki lehet térni. 

Talán még egy elvi szempontot szeretnék fölvetni. A bevezetőben elhangzott, hogy 
annak idején, 1970-ben, illetve később, 2002-ben először az ENSZ, aztán az Európai Unió 
meghatározta ezeket az irányadó támogatási százalékokat, akkor a GDP-növekedés akkori 
átlagában, tehát a 7 százalékos GDP-növekedés átlagában 0,7 százalékban határozták meg. 
Nyilván az unió most is tervezi a jövő támogatási ciklusra vagy költségvetési ciklusra 
esedékes irányelveit. Talán ezt egy olyan, rugalmasabb - a jelenlegi pénzügyi-gazdasági 
válságban egy olyan, rugalmasabb - számoláshoz lehetne kötni, hogy az egyes tagállamok 
által elvárt vagy az egyes tagállamok részéről elvárt nemzetközi fejlesztési együttműködés 
vagy források az éves GDP-hez arányosítva kerüljenek megállapításra. Ez akkor nem azt 
jelenti, hogy a nálunknál lényegesen gazdagabb Svédország arányait tekintve dicsekedhet, 
hogy mi bezzeg teljesítjük az uniós elvárásokat és a szegényebb, később csatlakozott országok 
pedig mennyire alatta maradnak ennek, és mintegy állandó bűntudattal kell ott kullognunk, 
hogy nem érjük el a 3 százalékot, mert nálunk még ez alatt is van a GDP-növekedés, hanem 
lehetne egy rugalmas, a gazdasági teljesítőképességhez igazított nemzetközi 
kötelezettségvállalási irányelv vagy arányszám. Esetleg ezt a tárgyalások során fel lehetne 
vetni, és azt gondolom, hogy ez egy elég méltányos és szolidáris szempont lehet az Európai 
Unió tagállamain belül is. 

Visszatérve a konkrét javaslatra. Azt indítványozom most, itt, a bizottság ülésén, hogy 
a minisztérium dolgozza ki, illetve dolgozzon át egy országgyűlési határozati javaslatot a 
korábban megfogalmazott képviselői indítványhoz képest, és ezt mint bizottsági előterjesztést 
terjesszük a plenáris ülés elé azzal, hogy amint az ügyteher meg a szavazás rendje ezt 
megengedi, az Országgyűlés alkossa meg ezt az országgyűlési határozatot.  

Ebben az lenne a célszerű, ha egy fél év határidővel elkészülne ez a bizonyos nemzeti 
stratégia a nemzetközi fejlesztésekről és ezt később – nem is biztos, hogy törvény formájában, 
de – legalábbis egy, a kormány által elfogadott dokumentum és az Országgyűlés 
szakbizottságai által megtárgyalt dokumentum formájában irányadó zsinórmérték lehetne a 
következő évek tudatos fejlesztéséhez. Kérem, hogy ezt erősítse meg valamilyen módon a 
bizottság, hogy még az idei évben ez az országgyűlési határozattervezet kerüljön benyújtásra 
a plenáris ülésre.  

 
ELNÖK: Köszönöm, alelnök úr. Úgy gondolom, hogy szerintem az elnökségen belül 

ennek a menetrendjét átbeszéljük, hogy milyen metódussal menjen ez a dolog, és szerintem 
meg fogjuk tudni ezt oldani. Vannak véges határidőink a december 18-19-20-ai zárást 
tekintve, tehát van egy tárgyalási menetrend, ami azt jelenti, hogy elvileg 3 hetünk lenne rá, és 
még nincs benyújtva. Tehát tudom, hogy ez egy fontos dolog, de elindíthatjuk, és szerintem 
meg fogjuk tudni ezt oldani. (Jelzésre:) Nagy Andor képviselő úr jelentkezett, valamint 
Gruber képviselő úr. Még nyugtáznám, hogy ki az, aki még esetleg hozzászólna. (Jelzésre:) 
Igen, azok a képviselők, akik kicsit meg vannak fertőződve ezzel a témával. Parancsolj! 

 
DR. NAGY ANDOR (KDNP): Köszönöm a szót, elnök úr. Én ugyan nem jártam még 

soha olyan helyszínen, ahol láthattam volna annak az eredményét, amit a segélyezési 
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politikánk kapcsán elköltünk, de amit ma hallottam, az bennem is sok mindent előhívott, és 
szeretnék egy konkrét javaslatot tenni. 

A finn példa ahogy Németh Zsoltot, engem is nagyon megfogott, és nem azt fogom 
javasolni, hogy Mianmarban nyissunk egy nagykövetséget, hanem a következőre hívnám fel a 
Külügyminisztérium figyelmét. A Duna-stratégia egyik zászlóshajó-projektjét úgy hívják, 
hogy egyedi szennyvíztisztító projekt.  

Elmondom a magyar helyzetet. Magyarországon 2015-ig az ország 75 százalékát kell 
csatornázni. 2015-től azok a települések, amelyek 2000 fő alattiak, tehát kistelepülések, akik 
kimaradtak a csatornázásból, nem fognak találni olyan lehetőséget, hogy hogyan lehet nálunk 
megoldani a csatornázást. Erre kezd összeállni egy program. Ez arról szól, hogy nem nagy 
szennyvíztisztítókat kell építeni a településeknek, hanem 5-6-10 ingatlant összekötő, 
környezetbarát és jóval olcsóbb, úgynevezett egyedi szennyvíztisztítókat.  

Ez egy német modell átvétele lenne. A Duna-stratégia kapcsán ez egy kiemelt program 
az én információim szerint, Medgyessy Balázsnál vannak az információk. Éppen ma 
Regensburgban jöttek össze azok a tagországok, amelyek a Duna-stratégiában érintettek. 
Mivel a Nyugat-Balkán az egyik célcsoportja a magyar segélyezési politikának, teljesen 
egyetértek Németh Zsolt képviselőtársammal abban, tudva azt, látva azt, hogy a humanitárius 
szempontok, a morális szempontok nagyon fontosak, de ha már pénzt adunk ki segélyezésre, 
akkor járunk el okosan, ha mi is profitálunk ebből valamit.  

Ahogy egyébként gondolom, a többi fejlődő ország is megpróbálja, és a civil 
szervezetek mellett igenis, van helye - ahogy ezt a finnek is csinálták - egy olyan tudatosabb 
magyar piacot teremtő exportpolitikának, amire szerintem ez a Duna-stratégiában már benne 
lévő program egyébként alkalmas lehetne. 

Tehát arról van szó az én fejemben, hogy mondjuk egy magyarországi gyártóbázissal 
létrejön az egyedi szennyvíztisztítókat gyártó vállalkozás, és ezeket akár a segélyezési, 
fejlesztési program keretében a Nyugat-Balkánon, amely bizonyára nincsen csatornázva, 
teríteni lehetne. Ugyan ez nem konkrétan egészségügyi program, de az egészség megvédését 
szolgálja, hiszen a talajvízszennyezést is megakadályozza, meg csatornázásra előbb-utóbb 
szükség van. 

Azt javasolnám, hogy ezt a programot Medgyessy Balázs segítségével a 
Külügyminisztérium tanulmányozza, és ha alkalmasnak ítélik meg, úgy látom, hogy ez 
alkalmassá tehető, akkor hosszú távon, mert itt több évről beszélünk, akkor ezt be lehetne 
illeszteni a finnekhez hasonlóan egy olyan gazdaságfejlesztési programba, ami több magyar 
cégnek, kis cégeknek jelenthetne egy pluszpiacot, és jót tennénk azokkal az emberekkel is 
természetesen, akik ezeket a helyszínen megkapnák. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Gruber képviselő úr, akinek köszönöm a 

türelmét. 
 
DR. GRUBER ATTILA (Fidesz): Köszönöm szépen. Igyekszem rövid lenni, nem fog 

sikerülni. 
Igaza van János bátyámnak abban, hogy a szakirodalmat jobban kellene forgatnunk, és 

talán hasznos lenne a környező, akár a V4 országok eddigi tevékenységét jobban megismerni, 
bár mostanában azért ezekkel a szakdolgozatokkal és az abban történő idézetekkel 
óvatosabban kell bánni, mert soha nem lehet tudni, hogy merre vezet az út. 

Valóban voltam Ugandában én is egy ilyen NEFE felderítő úton, a DemNet 
Alapítvány szervezésében, és valóban érdekes volt látni azt, hogy mennyivel hatékonyabb, 
mennyivel gyorsabban reagál egy civil szervezet ezekre a kihívásokra, mint egy kicsit 
álmosan mozgó állami struktúra. Hiszen gondoljunk arra is, itt hadd hivatkozzak vissza, hogy 
ez a bizonyos határozati javaslat, aminek most már lassan egyéves születésnapját vagy torját 



 21 

üljük, sosem lehet tudni, nem tudom, hogy egyáltalán kell-e ezt a szöveget nagyon 
átpofozgatni vagy újjáírni, lehet, hogy csak a dátumokat kellene kicserélni benne és máris 
ugyanaz az eredmény lenne. 

Mindenesetre az volt a gondom, hogy mintha két párhuzamosan haladó, de soha 
egymásnak nem integető vasúti szerelvény rohanna egy pályán. Hiszen amit Ugandában 
láttam, két ilyen állami segítséget, az egyik egy golfpálya melletti képzőközpont, ahol a 
magyar elnevezést egy fatábla örökítette meg, ami sajnos, soha, sehol nem volt felfüggesztve, 
legalábbis se egy kampó nem volt rajta, se egy kis por, tehát ez a tiszteletünkre lett 
valahonnan előhúzva a sufniból, és ez durván olyan 20 ezer eurós költséget jelentett nekünk 
annak idején. Illetve a Kibera-negyedben, egy ilyen nyomornegyedben történt látogatásunk, 
ahol megnéztük azt az általunk támogatott internetes képzési központot vagy 
szabadidőközpontot, ahol sajnos, pont akkor nem volt áram, hogy meg tudtuk volna nézni. De 
talán nem is baj, mert az internet-csatlakozást sem láttam sehol kiépítve. Tehát 
tulajdonképpen ez az áramhiány jótékonyan elfedte az egész problémakört. (Derültség.) 

Ugyanakkor voltunk egy isten háta mögötti iskolában, ahol egy lengyel iskolának a 
partneriskolájával találkoztunk, ahol működött az internet, napelemes, akkumulátoros 
feltöltéssel, és a gyerekek ott, a szemünk láttára írogattak egymásnak egy wroclawi általános 
iskola gyerekeivel levelezgettek. Valószínűleg soha az életben nem fognak egymáshoz közel 
kerülni, de mégis ezek a gyerekek azért úgy fognak felnőni, hogy azoknak a lengyel 
iskolásoknak köszönhetően tanultak meg a számítógépen dolgozni, akiket nem látnak, de 
mégis lengyelek voltak. Azt hiszem, ez az, amire államtitkár úr is célzott, hogy egy ilyen 
típusú hatása van ezeknek a dolgoknak. Ezért kellene még jobban odafigyelni, a 
hatékonyságot még jobban biztosítani ezekben a dolgokban. 

Illetőleg voltunk olyan árvaházakban, szintén olyan nem állami támogatású olyan 
árvaházban, ahol önkéntes magyar ápolónők, pedagógusok segítettek. Nem tudom, hogy 
például nem lehetne-e bevonni azokat a felsőfokú képzésben részt vevő főiskolákat, 
egyetemeket, ahol például kis állami támogatással lehetne olyan munkát végezni, olyan 
gyakorlati munkát, ami mindenki számára hasznos lenne. Azt hiszem, hogy az azokban részt 
vevőknek akár csak a nyelvtudás, akár csak a kultúra ismerete, a világlátás segítséget 
jelentene, és itt az összes pedagógiai képzésben részt vevő felsőfokú intézményben tanuló, az 
összes egészségügyi intézményben dolgozó diáknál szerintem ez nagyon izgalmas lenne. 

Annak idején felvetettem a cseh nagykövet asszonynál a V4-es együttműködésnek 
például ezt az elemét, hogy hogyan lehetne megejteni, hiszen ez pontosan olyan, ami ráadásul 
ez a „két legyet egy csapásra” történet, hogy egyrészről egy hihetetlenül erős ismeretanyagot 
tudnánk egymásnak közvetíteni, másrészt pedig olyan plusz kapcsolódási pontokat lehetne 
kiépíteni a V4 országok között, amiben nincsenek konfliktusok, nincsenek feszültségek, 
hanem inkább egy jó példa lenne más V4-es együttműködés esetén is. 

Ezért tartom fontosnak, és nagyon kérem a tisztelt bizottságot, hogy az eddigi 
hihetetlen gyors tempónkat próbáljuk még egy kicsit meggyorsítani, hogy a következő év 
decemberében ne ugyanarról a problémáról beszéljünk, hanem már az eredményekről. Tehát 
azt javaslom, hogy mindenképpen nagyon gyorsan nézzük át ezt a határozati javaslatot, ha 
kell, aktualizáljuk, és hassunk oda - és most itt főképp a kormánypárti képviselőknek szólok, 
mert azt hiszem, hogy az ellenzék részéről nincs ellenvetés vagy nem volt eddig ellenvetés -, 
hogy végre ne csak tárgysorozatba kerüljön, hanem tárgyaljuk is meg ezt az előterjesztést, 
aminek azt hiszem, valamennyien haszonélvezői vagyunk. Úgy vettem észre, hogy ennek a 
munkának a jobbítása ugyanúgy a minisztérium számára is üdvös és hasznos lenne, és az ő 
munkájukat is megkönnyítené egy ilyen együttműködés. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen, képviselő úr. Egy kicsit elhamarkodott voltam, hogy 

megköszöntem a türelmét. Most köszönöm képviselőtársaim türelmét. (Derültség.) 
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Viszont abban teljes mértékben egyetértünk, hogy ez egy olyan kérdéskör, amit 
érdemes úgy is tárgyalnunk, hogy akár szakmai szempontból is, illetve azokat az élményeket 
összerakva, amelyeket képviselőtársaim itt elmondtak. Hiszen jómagam is láttam olyan 
gyermek-szívkórházat Etiópiában - szerintem még erre célzott támogatások voltak, nem 
magyar részről, hanem általában EU-s tagországoktól -, ahol szerintem egy darab szívműtétet 
nem végeztek, vagy egy darab gyereket nem kezeltek semmilyen formában, mert ez egy ilyen 
kirakat bemutatóhely volt. 

Tehát ezért mondtam az elején, hogy a legfontosabb dolog, hogy ezek a célzott 
elképzelések, célzott pénzek, célzott támogatások, segélyek, programok tényleg eljussanak 
oda, ahová és amilyen célra szánják őket. 

Tehát pont az a helyzet, hogy nagyon sok pozitív példát láthattunk vagy tudunk 
nagyon sok pozitív példáról. De látunk olyan példát is, ami tényleg arról szól, hogy azért 
nagyobb odafigyeléssel, és sok esetben nem annak az országnak a problémája, aki adja vagy 
aki tereli, vagy donor országként segíti az adott országot, hanem éppen a fogadó országban 
vannak még olyan irdatlan állapotok, amikor az ember tényleg lát egy kirakatkórházat úgy, 
hogy a kórház környékén meg a nyomornegyedekben nap mint nap halnak meg a gyerekek, és 
mondjuk a kórházba pedig belépni se szabad.  

Tehát ez egy elég kemény dolog. De azt javaslom, hogy próbáljanak meg államtitkár 
úr, főosztályvezető asszony ezekre a felvetésekre esetleg reagálni, illetve az elhangzott 
kérdésekre válaszolni, én ígérem, hogy akkor ezt a témát visszük tovább. 

Egyrészt megpróbáljuk valahogy. Alelnök képviselőtársam nagyon belelkesült és 
tényleg, szerintem a NEFE-világ nyert egy új támogatót. Azt gondolom, hogy megpróbáljuk 
ez az ügyet újragondolni, végigvinni, elnökségen is egyeztetünk, és akkor megpróbáljuk ezt 
az ügyet továbbvinni, másrészt pedig tényleg adott esetben lehet, hogy el kéne gondolkodni 
azon, hogy képviselőtársaim többen, ha esetleg meghívást kapunk különböző konferenciákra, 
akkor jó lenne, ha esetleg ezen elő is adnának, hiszen vannak élményeik és tapasztalataik erről 
a világról.  

Önöké a szó. 

Válaszok 

TAKÁCS SZABOLCS helyettes államtitkár (Külügyminisztérium): Köszönöm 
szépen, elnök úr. Köszönjük a képviselői hozzászólásokat, értékeléseket, kérdéseket is. Ha 
megengedik, úgy válaszolnánk, hogy én egy kicsit általánosabban reagálnék egy-egy 
felvetésre, és az egyes konkrét projektek kapcsán meglévő értékeléseket a főosztályvezető 
asszony mondaná el. 

Hadd jegyezzem meg, hogy én ebben az a szereplő vagyok, aki nem jár a projektek 
után. Egy picit egy adott donorország NEFE-tudatosságát, NEFE-tevékenységének 
hangsúlyait, minőségét mutató mérőszámok mellett az is egy mérőszám, hogy milyen 
államigazgatási, bürokratikus szinten képviseljük az adott országot. Magyarország esetében 
szerény személyem, illetve egy külügyi helyettes államtitkári szint az, aki részt vesz az 
Európai Unió fejlesztési minisztereinek tanácsülésein. Vannak országok - mint ahogy 
említettem, Nagy-Britannia, Svédország -, ahol miniszteri szintű. Egyébként ebben az 
összehasonlításban megfelelünk a V4-együttműködésnek tehát a visegrádi partnereink 
valamennyi esetében külügyi helyettes államtitkár az, aki a fejlesztéspolitikát viszi, ez a 
külügyminiszter által átruházott jog.  

De nyilvánvalóan – hadd utaljak arra, hogy említette talán a képviselő úr, hogy a 
Duna-stratégiával foglalkozó ülésre ma kerül sor Regensburgban, ahol egyébként Martonyi 
miniszter úr képviseli Magyarországot. Tehát nyilván a miniszter is foglalkozik ezzel az 
üggyel. 
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Köszönöm elnök úrnak a bevezetőjében elmondott értékelésének azt a részét, amikor 
azt jelezte, hogy fontos, hogy a NEFE-tevékenységet ne úgy lássuk, mint egy szociális 
juttatást a világ valamely részén. Hiszen itt nyilván jogos lenne a kérdés, mert sajnos a 
mélyszegénység Magyarországon is jelen van, Magyarország egyes régióiban, és akkor miért 
a világ, nem tudom, melyik régióját fejlesztjük. Tehát valóban nem így kell ezt látnunk. 
Szeretném azt is - ami egyébként nem merült fel senki, én ezt nyilván nem így értem, de -, azt 
a cinikus megközelítést elkerülni, hogy az egésznek a kronológiája nem úgy néz ki, hogy van 
egy gazdasági érdek, amelyhez generálunk egy morális kötelezettséget. Hanem van egy 
meglévő morális kötelezettségünk, amit meg akarunk élni és ehhez próbálunk olyan 
végrehajtási mechanizmusokat társítani, ami egyébként jó a magyar gazdaság és a társadalom 
fejlődésének is. Azt hiszem, ez generálisan nagyon fontos, és úgy éreztem, hogy ezzel 
mindannyian egyet is értenek és így is látják. 

Néhány reflexió. Ertsey Katalin képviselő asszonynak: említette, hogy valóban egy 
ötpárti javaslatról van szó. Ezt nagyon köszönjük és örülünk annak, hogy itt konszenzus van 
ezen belül, ez mindenképpen segíti a munkánkat is. Egyetértünk azzal, hogy a multilaterális-
bilaterális arányon lehetne javítani, de a multilaterális arány valóban egy picit független 
tőlünk, ezt tudjuk befolyásolni, de mert azért nemzetközi kötelezettségek. A bilaterális 
arányokon úgy tudunk javítani, ha az éves állami költségvetésben nagyobb összegeket kapunk 
arra, hogy ezt elköltsük fejlesztéspolitikai célokra.  

Több hozzászólásban felmerült az Afrika kapcsán megvalósuló projektek, a cseh és 
egyéb V4-partnerek tapasztalatainak átvétele. Ezeket köszönjük, és ezekkel egyetértünk. 
Valóban tanulni tudunk a partnereinktől sok esetben, és nekünk is az a célunk, hogy tanuljunk 
tőlük. Valóban ez tipikusan olyan felülete a V4-együttműködésnek, ahol egymást 
komplementer jelleggel tudjuk támogatni egy meglévő együttműködésben. 

Itt jegyezném meg egyébként, hogy az egyetlen működő Visegrád-intézmény az a 
Fokvárosban működő Visegrád-ház, amit egyébként a V4-partnereinkkel havi bontásban egy-
egy hétig, egymást követően - a különböző V4-országok konzuljai működtetnek. Tehát ez egy 
élő és működő forma, és Afrikában van.  

Amit még itt szeretnék előzetesen jelezni, hogy többek között a NEFE-stratégiánk 
vagy a NEFE-politikánk hatékonyabb végrehajtása miatt is, de más okokból is a 
Külügyminisztériumban előkészítés alatt van egy új Afrika-stratégia. Ennek egy konkrét 
eleme az a Stakeholder-konferenciának nevezett esemény, amelyet decemberben próbálunk 
összetrombitálni. 

Egyrészt a fejlesztéspolitikai stratégiai tervezés és a politikai főosztály kapcsolati 
körébe tartozó kormányzati, nem kormányzati szervezetek, egyházak, civil szervezetek, 
magányszemélyek, akik az utóbbi néhány évben a radarunkra kerültek, őket szeretnénk 
megszólítani, tehát minden olyan magyar szereplőt, aki valamilyen formában Afrikával 
foglalkozott. És szeretnénk felmérni azt, hogy kinek milyen céljai, motivációi vannak, milyen 
hiányosságokat tapasztalt, hol tud nekik segíteni. Ebből szeretnénk formálni valamilyen olyan 
külügyi stratégiát, aminek a megvalósítására 2013-14-ben kerülne sor különböző területeken.  

Horváth János képviselő úrnak is köszönjük a megjegyzéseit, felvetéseit. Valóban nem 
az európai uniós tagság az egyetlen olyan forma, amely számunkra bármiféle feladatot ró ki. 
És valóban a globális színtéren is régi, több évtizedes szereplők vannak, az ENSZ egyes 
szakosított intézményei, a UNDP vagy az Egyesült Államoknak a Fejlesztéspolitikai 
Ügynöksége, a USAID, akivel egyébként például Afganisztánban elég komolyan együtt 
tudtunk működni, de a világ számos más területén is. 

Szeretném megköszönni egyébként a bizottságnak, illetve a képviselő hölgyek, urak 
támogatását ahhoz is, ahogy nyilván önök is emlékeznek, néhány hónappal ezelőtt volt 
szerencsém már egy ilyen fejlesztéspolitikai témájú ülésen részt venni, ahol a támogatásukat 
kértem ahhoz, hogy csatlakozzunk egy globális szervezethez. Ez a GND, a Global 
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Development Network, a Globális Fejlesztési Hálózat nevű szervezethez. Ehhez 
országgyűlési határozatra volt szükség, és nyilvánvalóan a bizottság támogatására is. 

Ez tipikusan olyan szervezet, ami egy intellektuális háttérintézmény, think-thank a 
fejlesztéspolitikai világban. És ha ebben egy kis hozzáadott értékkel, de hatékonyan tudunk 
részt venni, az Magyarországnak is lehetőséget ad arra, hogy a világ globális 
fejlesztéspolitikai irányait, desztinációit, hangsúlyait befolyásoljuk, és mondjuk olyan 
területekre is, ahova egyébként nekünk objektív okokból nagyobb esélyünk van arra, hogy 
hatékonyabban részt vegyünk. Tehát igyekszünk az összes globális szervezet munkáját 
figyelemmel kísérni és a lehetőségeinkhez képest ebben részt venni. 

A bilaterális projektjeinknek a lebonyolítása, az egyes pénzek érkeztetéséről a 
főosztályvezető asszonyt kérem meg, hogy mondjon el néhány példát. Köszönjük Nagy Gábor 
Tamás képviselő úr felvetését. Valóban úgy gondoljuk, hogy a tavalyi határozat némileg 
átdolgozásra szorul, bizonyos meghatározott célokon már túllépett az idő, ezeket újra kell 
gondolnunk. Köszönjük a bizottság támogatását ebben, a minisztérium ki fog dolgozni egy új 
javaslatot, és reméljük, hogy ez a jövő év közepére valóban egy országgyűlési határozat 
formájában elfogadásra kerül. 

Amit szeretnék jelezni – és ez egy nagyon jó javaslat, megfontoljuk -, hogy valóban 
azokon a fórumokon, ahova én járok fejlesztéspolitikai kontextusban – ez tipikusan Brüsszel 
vagy Luxemburg, ahol az EU Tanács ülésezik –, ezek a kérdések felmerülnek és valóban 
reális különösen a jelenlegi gazdasági-pénzügyi válság idején, hogy egy picit modernizáljuk 
vagy revideáljuk azokat az elveket, amelyeket megfogalmaztunk akár a ’70-es években 
ENSZ-keretekben vagy az Európai Unió kontextusában. Én is azt gondolom, hogy egy 
arányosabb, igazságosabb rendszer lenne az, ha a GDP-arányában kellene befizetnünk, ami 
egyébként tipikusan zajlik az Európai Unióban és a globális színtéren fejlesztéspolitikai 
diskurzus címén; ez elsősorban az ENSZ keretében megfogalmazott millenniumi fejlesztési 
célok átalakítása fenntartható fejlesztési célokká.  

Tehát egy 2015-ös struktúráról beszélünk, ez különösen a Rió+20-as Konferenciát 
követő időszakban releváns. Az Európai Uniónak a különböző képviselői, például a Bizottság 
fejlesztéspolitikai biztosa, akivel egyébként van egy élő és jó kapcsolatunk, Magyarországon 
is látogatást tett már, Andris Pieblagsról van szó, aki korábban energiaügyi biztos is volt, tehát 
vele kimondottan jó kapcsolatot ápolunk.  

Luxemburgban volt körülbelül egy hónappal ezelőtt a legutóbbi fejlesztéspolitikai 
tanácsülés, ahol egyébként ezek a diskurzusok felmerültek. 

Nagy Andor képviselő úrnak is köszönjük a javaslatát. Medgyessy Balázs 
kormánybiztos úrral, aki egyébként a Külügyminisztérium struktúráján belül dolgozik, vele 
élő és nagyon jó együttműködésünk van. Itt egy példát említenék. Idén júniusban a Duna-
stratégia kapcsán szerveztünk egy olyan fórumot, ami egyébként Európa és Ázsia 
együttműködésében elindított egy folyamatot, ami a fenntartható fejlődéssel foglalkozik. Itt a 
magyar elnökség alatt elfogadott Duna-stratégia láthatóságát, elemeit szerettük volna bevonni 
a nemzetközi együttműködésbe, és Ázsiában a Mekong szubrégió országait szólítottuk meg, 
ami egyébként politikai érzékenységektől sem mentes, mert Kína, illetve a Mekong alsó 
részének az országai, tehát az indokínai országok politikai együttműködésében azért komoly 
feszültségek vannak a vízgazdálkodás kapcsán. De ez egy külpolitikai siker is volt, hogy mind 
Kínát, mind több délkelet-ázsiai ország, Thaiföld, Laosz és Vietnám elég magas miniszteri, 
miniszterhelyettesi szintű képviselőit tudtuk meghívni, és egy Budapest kezdeményezés 
néven az Ázsia-Európa, tehát az ASEAN-együttműködés rendszerébe be tudtuk vinni ezt a 
kezdeményezést, amelynek a címe az, hogy a víz szerepe a fenntartható fejlődésben. 

Jövőre Vietnám, azt követően Románia, majd Bulgária és Thaiföld fog évente 
megrendezni egy konferenciát. Ennek a célja, hogy a Duna-stratégia során megszerzett 
tapasztalatokat, a best practice néven összefoglalható tudást átadjuk az ázsiai partnereinknek 
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is, és ebben az összefüggésben aztán már az ipar képviselőinek és egyéb civil szférák 
képviselőinek is tudunk szerepet szánni. 

Tehát valóban fontosnak tartjuk a Duna-stratégiának és a vízipari tudásnak a 
megjelenítését. Egyébként a vízdiplomácia általában szerepel a magyar külpolitikai 
napirenden, jövőre, 2013-ban egy globális konferenciát szeretnénk Budapesten szervezni víz 
és szanitáció tekintetében. Ezt egyébként a köztársasági elnök úr is személyesen támogatja, 
aki Magyarországot képviselte a Rio+20 konferencián, főosztályvezető asszony is a 
társaságában volt. Az idei ENSZ-közgyűlésen az ENSZ főtitkárával is tárgyaltunk ez ügyben, 
aki támogatásáról biztosított minket. Ez egy ENSZ-szponzorált konferencia lenne, és egy 
világkonferencia. 

Tehát valóban a víz, mint külpolitikai lehetőség, eszköz, ez szerepel az elképzeléseink 
között. 

Az Afrika-stratégiára már utaltam, és tényleg még egyszer köszönöm a felvetésüket. 
Valóban azt hiszem, hogy számunkra a leghatékonyabb, legpragmatikusabb együttműködési 
forma az a visegrádi kontextus. Legutóbb Brüsszelben tárgyaltam a négy visegrádi 
partneremmel, és nagyon sok mindenben hasonló a gondolkodásunk. Valóban a csehek, 
lengyelek sok tekintetben, bizonyos helyeken előrébb vannak, mint mi, más helyeken 
Magyarországnak van nagyobb kapcsolatrendszere és nagyobb tudása, tapasztalata. Tehát 
valóban egy ilyen komplementer jelleggel, én is azt hiszem, hogy hatékonyan tudunk 
előremenni, és tényleg köszönjük még egyszer, én a magam részéről a figyelmet, és a 
bizottság és képviselő asszony, képviselő urak támogatását ebben az elképzelésben. 

Átadnám a szót főosztályvezető asszonynak, hogy azért egy-két konkrétumra is 
térjünk ki, amit kérdésként megfogalmaztak. 

 
MAKKAY LILLA f őosztályvezető (Külügyminisztérium): Köszönöm szépen. Tisztelt 

Bizottság! Igyekszem gyors és összefogott lenni. Ertsey képviselő asszony felvetette a 
multilaterális befizetéseink lehetséges felülvizsgálatát. 

Nos, az az igazság, hogy ez részben megtörtént. Tehát tavaly nyáron az egész 
államigazgatásra kivetítve egy nagyon komoly felülvizsgálatnak vetették alá a különböző 
nemzetközi szervezetekben viselt tagságot, illetve a nemzetközi alapokba való ad hoc és 
rendszeres befizetések rendszerét, és történt egy áramvonalasítás. Tehát itt volt csökkentés. 

Ami a NEFE-statisztikákban megjelenik, ezt nagyon fontos hangsúlyozni, mert nem 
válik mindig egyből nyilvánvalóvá, hogy amit mi prezentálunk az OECD, illetve az Európai 
Unió felé, ami megjelenik egyébként itt a beszámolónkban is, hogy mennyit költöttünk ilyen 
célra és milyen formákban jutott el vagy jut el ez az összeg a kedvezményezettekhez, az 
gyakorlatilag egy statisztikai adatgyűjtés eredménye. 

Ennek csak kis része tükröz tényleges, tervezett, tudatos NEFE-tevékenységet. Az 
OECD statisztikai szabályai szerint járunk el, ennek nagyon alaposan, részletekre lebontott 
iránymutatásai vannak arra nézvést, hogy egy ország nemzetközi kapcsolatrendszerében, 
nemzetközi összefüggésben eszközölt befizetéseiből és kifizetéseiből mi tekinthető NEFE-
hozzájárulásnak. 

Tehát tulajdonképpen, amikor mi ezt az összeget, a 28,3 milliárd vagy 28 milliárd 
körüli összeget megkapjuk, akkor annak jelentős része nem NEFE-szempontok szerint 
tervezett tevékenységre való ráfordítás, hanem egyébként tagjai vagyunk az Európai Uniónak, 
oda be kell fizetnünk iksz összeget. Egyébként az EU-budgeten kívül álló European 
Development Fund-ba van egy befizetési kötelezettségünk, abba befizetünk iksz milliárd 
forintot, tavaly 4 milliárdot, idén 5 milliárdot. Ez fokozatosan nő, és a következő költségvetési 
ciklusra pedig egészen elképesztő összegeket vizionált a Bizottság, egy komoly küzdelem 
zajlik, hogy ez ne növekedjen, vagy legalábbis olyan méreteket öltsön, hogy az viselhető 
legyen a tagállamok számára; főleg az új tagállamok érintettek egyébként. 



 26 

Tehát itt viszonylag a mozgásterünk nem olyan nagyon nagy, az az igazság, hogy 
amikor konkrét NEFE-döntést kell hozni, hogy most járuljunk hozzá valamihez, mert azért 
hetente bombáz bennünket az Európai Unió is, hogy most a Száhel-övezet humanitárius 
válságát kell enyhíteni, most az Afrika szarván lévő humanitárius válság hatásait kell 
enyhíteni. Néha a legegyszerűbb és a leghatékonyabb módszer a nemzetközi csatornákon 
keresztül való eljutás, mert ha éppen nem vagyunk ott Szomáliában és különböző helyeken, 
akkor csak nagyon nem hatékonyan lehet egyéni alapon ott valamit is megvalósítani. Tehát 
sokkal egyszerűbb az UNICEF-en vagy bármilyen ENSZ-szervezeten keresztül - amelyik ott 
releváns – eljuttatni oda kisebb összegeket, mert ennek a láthatósága egyébként nem rossz. 
Tehát ez akkor megjelenik különböző összesítésekben, ENSZ honlapokon, EU honlapokon, 
mindenhol szerepel, hogy Magyarország ehhez hozzájárult. Míg ha összegyűjtünk nem 
tudom, hány gumicsizmát meg sátrat meg egyebeket, annak a kiküldése néha sokkal 
komplikáltabb és több pénzbe kerül, és a hatása kisebb, mintha egy nagy szervezeten 
keresztül juttatjuk el a támogatásunkat. 

De azzal egyetértek, ezt több ország elvégezte egyébként, és a britek multilaterális 
szervezetértékelése óriási visszhangot váltott ki a nemzetközi közvéleményben, mert néhány 
szervezetről kijelentették, hogy nem hatékony, kilépünk, otthagyjuk. De természetesen más a 
brit megközelítés, mint a miénk. 

Itt kapcsolódnék gyorsan ahhoz, amit Németh Zsolt képviselő úr mondott, hogy 
tudniillik ugyanez a helyzet, amikor első ránézésre és a különböző szempontú statisztikai 
kimutatásokra ránézünk, és azt látjuk, hogy Szerbia a legnagyobb kedvezményezett a 28 
milliárdból, akkor amögött tulajdonképpen azért az is van, hogy összeadtuk, hogy a 
különböző tárcák mennyit fordítottak olyan tevékenységre, amelynek Szerbia is 
kedvezményezettje. Tehát amikor kijön Szerbia, akkor amögött látni kell a vajdasági 
magyaroknak nyújtott hazai ösztöndíjakat is, mert Szerbia fejlődő országnak minősül, 
ugyanígy Ukrajna, és ebben mind-mind ezek benne vannak. 

Tehát ez megint nem feltétlenül NEFE-nek szánt tevékenység, de úgy érvényesül, 
illetve úgy számolható el, és természetesen el is számoljuk. 

Ami pedig a nemzetközi befizetéseket illeti valóban, hogy ezek hogyan hasznosulnak, 
hol hasznosulnak, pontosan hogyan kerülnek felhasználásra, ennek részben óriási 
szakirodalma van, részben állandó vitákat generál a legkülönbözőbb fórumokon, mert elég 
sok tagállam nem elégedett azzal, például ha EU-ban gondolkodunk, nem elégedett azzal, 
hogy hol, milyen formában használja fel az EU a tagállamok befizetéseiből folyósított 
összegeket. A költségvetési támogatások rendszere olyannyira kérdéseket és kétségeket vetett 
fel, hogy egy szigorító jogszabályt kellett hozni tavaly arról, hogy milyen feltételekkel 
nyújthat az EU a kedvezményezett országoknak, fejlődő országoknak direkt költségvetési, 
tehát pénzátutalásos támogatást. 

És akkor itt reagálnék arra is, amit Horváth képviselő úr mondott, hogy bizony az 
ownership, a felelősség és az átláthatóság és a feltételekhez kötöttség nagyon is napirenden 
van manapság is, és valóban könyvtárnyi irodalma van.  

Nagyon köszönjük, mi nagyon hálásak leszünk, ha megszületik az országgyűlési 
határozat, mert az a mi munkánkat is segíti, de talán nem árulok el titkot: a jelen lévő civil 
szervezeti képviselők pontosan tudják ezt, hogy a munka megkezdődött. Amikor elindult a 
folyamat, akkor úgy gondoltuk, biztosak voltunk abban, hogy előbb-utóbb majd megszületik a 
határozat, de mi elkezdtük a munkát és ez folyamatban. Az elsőkörös véleményeztetése a 
kérdésfeltevésnek megtörtént a nyáron, és most továbblépünk. Tehát reméljük, hogy ha lesz 
egy új határidő és lesz határozat, annak mi meg tudunk felelni, és lesz egy olyan stratégiánk, 
ami felvázolja valóban a célokat, az eszközöket és irányokat.  

Nagy Andor képviselő úrnak azt szeretném csak mondani, hogy ez az egyeztetés 
megkezdődött, tehát mi együttműködünk a kormánybiztossággal. Fölajánlottunk NEFE-
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forrásokat egyébként arra, hogy közösen felmérjük, hogy hogyan lehet a Duna-stratégiát 
összekapcsolni a fejlesztéspolitikával, tehát bekapcsolni Ukrajnát, Szerbiát alapesetben, de 
talán még Moldova is a Duna-stratégiában tágabban érintett. A vízgyűjtőben érintett országok 
együttműködését és olyasmit szeretnénk közösen velük finanszírozni, aminek ők majd meg 
fogják határozni, hogy milyen irányok lennének a legcélravezetőbbek, mi pedig azt, hogy 
hogyan tudunk ebbe magyar szaktudás becsatornázni és NEFE-forrásokkal generálni egy 
ilyen típusú együttműködést. 

Egyébként a vállalatok bevonása állandóan napirenden lévő kérdés. Szeretnénk, ha 
minél több magyar vállalat tudna uniós pályázatokon is részt venni és sikerrel pályázni 
mondjuk afrikai projektekre. Ez egyébként nem nagyon könnyű abból fakadóan is, amit 
államtitkár úr is említett, hogy ha nem vagyunk jelen Burkina Fasoban amikor éppen az EU-
delegáció arról szavaz, hogy erdőt telepítsenek vagy hidat építsenek abban az országban uniós 
forrásból, akkor nehezen tudjuk ott megjeleníteni a magyar gazdaság igényeit. De a 
pályázatok nyitottak egyébként, nyitva állnak minden magyar szereplő előtt, és mi azért 
dolgozunk azon a HITA-val együtt, hogy a magyar vállalati kör erről minél több információt 
kapjon és lehetőség szerint segítséget is ahhoz, hogy tudja, hogy mikor mi van napirenden és 
hogyan kell ezeket a dolgokat megközelíteni. 

Gruber képviselő úrnak köszönöm szépen, hogy említi, hogy valóban a hatékonyság 
óriási kérdés. Egyébként nem tud ezzel a problémával megküzdeni az egész donorközösség 
sem. Dokumentumok százai születnek, de ennek különböző kritériumai vannak, és előbb-
utóbb abba ütköznek bele a szereplők, hogy végül is például a donorkoordinációnak határai 
vannak. Ez egy nagyon fontos dolog, ami többször is elhangzott, a V4-együttműködés, van 
egyébként erre példa. Moldovában csináltunk közös projektet a V4-országokkal. A moldovai 
Külügyminisztérium infrastruktúráját javítottuk egyébként, és van egy kenyai kezdeményezés 
is, de azt látni kell, hogy egy ponton túl ennek határai vannak, ugyanis a sokat emlegetett 
Csehország, amely valóban nagyon kiválóan szerepel NEFE-tevékenység terén. 

 Nem titok az, hogy az ő NEFE-politikájuk egyik legfontosabb mozgatórugóját úgy 
hívják: Skoda Művek. Tehát ők például Boszniában gyönyörűen összekapcsolták a 
Boszniának nyújtott támogatást a Skoda Műveknek a szarajevói közlekedési vállalat közelébe 
való terelésével.  

Úgyhogy ez így működik a világban. Nekünk jó, mi magunk is örülnénk egyébként, ha  
ilyen eredményeket el tudnánk érni Afrikában meg különböző távoli tájakon versenyképes 
szereplőkkel. Valóban, a vízgazdálkodásban reménykedünk ilyenben. Úgyhogy köszönöm 
szépen. 

Még csak annyit, hogy elhangzott a civil szervetek uniós pályázatokon való 
indulásához szükséges önrészhez nyújtható segítség. Az idei pályázati kiírásunkban is, ami 
hamarosan meg fog jelenni, lesz ilyen tétel. Reméljük, hogy tudunk ilyet nyújtani. A 
költségvetés viszont óriási csata lesz, már látjuk a kezdeteket, hogy ez egy nagyon nehéz 
kérdés lesz sok tagállam számára, hogy a külkapcsolati célokra fordítandó összegek jelentős 
emelése szerepel az Európai Unió következő költségvetési ciklusára előre jelzett tervekben, és 
ez bizony ütközhet más érdekekkel, amelyek lehet, hogy sok állam számára prioritást 
jelentenek.  

Köszönöm szépen a figyelmüket.  
 
ELNÖK: Köszönjük szépen, államtitkár úr és főosztályvezető asszony. Valószínűleg 

ezt a témát fogjuk majd folytatni. Köszönöm szépen még egyszer, hogy eljöttek hozzánk, 
ezzel ezt a napirendi pontunkat lezárom. 

Áttérnénk a második napirendi pontunkra, ahol az Információs Hivatal tájékoztat 
bennünket aktuális kérdésekről. (Rövid szünet. - Az 1. napirendi ponthoz érkezett meghívottak 
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és vendégek elhagyják a termet. - Az Információs Hivatal képviselői belépnek a terembe, és 
helyet foglalnak.) 

 
(A nyílt ülés befejezésének időpontja: 14 óra 57 perc 

A bizottság rövid szünet után 14 óra 59 perctől zárt ülés keretében folytatta munkáját, 
amelyről külön jegyzőkönyv készült.) 

  

Balla Mihály 
  a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: Pavlánszky Éva és Barna Beáta 


