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(Az ülés kezdetének időpontja: 14 óra 41 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 
bizottságának ülését megnyitom. Köszöntöm képviselőtársaimat, köszöntöm az 
Országgyűlés munkatársait, a meghívott vendégeket, a sajtó igen tisztelt képviselőit, 
és nem utolsósorban köszöntöm a napirendi pont előadóját, Lázár János 
miniszterjelölt urat és munkatársait.  

Az aláírt jelenléti ív alapján megállapítom, hogy a bizottságunk határozatképes. 
Eseti képviselői megbízást jelentek be: Tessely alelnök úr helyettesíti Firtl Mátyás 
képviselő urat.  

Ahogy írásban már korábban jeleztem képviselőtársaimnak, ma délutánra 
egyetlen napirendi pontot tűztünk ki, Lázár János Miniszterelnökséget vezető 
miniszterjelölt kinevezés előtti meghallgatását. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy 
van-e valakinek kérdése, véleménye a napirendi ponttal kapcsolatban? (Nincs 
jelentkező.) Nincs ilyen.  

Szavazásra teszem fel: ki az, aki támogatja a napirendi pont megtárgyalását. 
(Szavazás.) Köszönöm. A jegyzőkönyv számára megállapítom, hogy a bizottság 
egyhangúlag elfogadta a mai ülés napirendjét.  

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Miniszterjelölt Úr! A mai napirendi pontunk tehát 
Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszterjelölt kinevezés előtti 
meghallgatása.  

Tisztelt Miniszterjelölt Úr! Az Európai ügyek bizottsága az elmúlt időszakban 
is kiemelt figyelmet fordított nemcsak a 2014-20 közötti uniós költségvetési időszakot 
megalapozó uniós döntések nyomon követésére, hanem az új periódus hazai 
tervezési, stratégiai és intézményi kérdéseire is. Az alábbiakban miniszterjelölt úrtól 
bizottságunk feladatköréből adódóan elsősorban az európai uniós források hazai 
felhasználásának új stratégiáját illetően szeretnénk egy rövid áttekintést kérni.  

Tisztelt Bizottság! Emlékeztetem képviselőtársaimat, hogy miniszterjelölt úr 
tavaly augusztus 1-jétől az év végéig látta el a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 
vezetését. Januártól a Miniszterelnökségen belül felügyeli az uniós források 
felhasználását. Szeretném emlékeztetni képviselőtársaimat, hogy 2013-ban több mint 
1700 milliárd forint jutott el a projektgazdákhoz. Ezzel Magyarország hívta le 2013 
végéig a hatodik legtöbb forrást az Uniótól. Az abszorpciós mutató 5100 milliárd 
forint fölé kúszott. Ehhez ezúton is szeretnénk gratulálni a miniszterjelölt úrnak.  

Tisztelt Bizottság! Tehát a mai napi ülésünk rendje a következő: szeretnénk 
meghallgatni miniszterjelölt úr expozéját egy 10-15 perces időkeretben, ahogy 
miniszterjelölt úr jónak látja, utána kérdések következnek képviselőtársaim számára, 
összegyűjtjük a kérdéseket egyetlen körben, utána visszaadom a válaszadás jogát a 
miniszterjelölt úrnak, azt követően pedig szavazás történik.  

Tisztelt Miniszterjelölt Úr! Megadom a szót. Tessék parancsolni!  

Lázár János, a Miniszterelnökséget vezető miniszterjelölt kinevezés előtti 
meghallgatása 

Lázár János expozéja 

LÁZÁR JÁNOS, a Miniszterelnökséget vezető miniszterjelölt: Igen tisztelt 
Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Tisztelt Bizottság! Szeretném megköszönni a 
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bizottságnak a lehetőséget, illetve ha jól tapasztaltam, akkor már több 
meghallgatáson is túl van a bizottság, tehát gyakorlat és tapasztalat van a jelöltek 
megmérettetését illetően és van viszonyítási alapjuk is. Ráadásul jó néhány tapasztalt, 
sokszor megválasztott képviselőtársam ül a bizottságban, akinek már volt alkalma 
kormánypárti vagy ellenzéki pozícióból is részt venni miniszteri meghallgatáson, 
úgyhogy zavarban érzem magam, hogy ilyen tapasztalt és közügyekben jártas 
társaságban hogyan kell viselkedni.  

Már csak azért is, mert a miniszterelnök úr nem hozott könnyű helyzetbe azzal, 
hogy a Miniszterelnökségből mint államtitkárságból egy minisztérium szervezését 
bízta rám, amelynek a portfóliója még ezekben az órákban is folyamatosan bővül. 
Ezért június 6-án este a Magyar Közlöny fogja közölni a magyar kormány végső 
struktúráját a szónak abban az értelmében, hogy melyik minisztérium és melyik 
munkaszerv között mi lesz a munkamegosztás. 6-án délelőtt 9 órakor fogja a 
minisztereket a köztársasági elnök úr kinevezni, 11 órakor tesz a kormány esküt és 
délután 2 órakor a kormányülésen véglegesíti a kormány azt a statútumot, amely a 
munka- és működési rendjét meg fogja határozni. Ebben kerül végső pont arra, hogy 
melyik minisztériumnak mi a hatásköre.  

Én ma három dologról szeretnék önökkel beszélni, három dologról szeretném 
önöket tájékoztatni. Először is arról szeretném tájékoztatni önöket, hogy tudomásom 
szerint a miniszterelnök úr mit vár el tőlem, illetve miért bízott meg ennek a 
munkának az ellátásával. Persze lehet, hogy ezt inkább tőle kellene megkérdezni. A 
másik: szeretném elmondani, hogy mi fog a Miniszterelnökséghez tartozni, ami azt 
hiszem, hogy minden törvényhozó számára fontos. Harmadrészben pedig szeretnék 
egy gyors számszerű áttekintést adni arról, hogy áll a 2007-14-es európai uniós 
fejlesztési ciklus, és hogy állunk a 2014-20-as európai uniós fejlesztési ciklus 
előkészítésével. Igyekszem összeszedett lenni, ami politikusok esetében nem olyan 
egyszerű dolog.  

A miniszterelnök úr azt várja el tőlem, hogy a Miniszterelnökség legyen Közép-
Európa legszervezettebb kormányzati egysége és ezáltal a magyar kormány legyen a 
leghatékonyabb kormány közép-európai összehasonlításban. Miniszterelnök úrnak az 
az álláspontja, hogy a kormány működőképessége érdemben befolyásolja az ország 
gazdasági versenyképességét, ezért azt a feladatot szabta meg számomra, hogy 
lehetőség szerint minden eszközzel és minden erőmmel azon legyek, hogy növeljem a 
kormány hatékonyságát, dinamizáljam a kormány munkáját, több mozgást vigyek a 
kormányba, és lehetőség szerint a kormányzati teljesítmény nagymértékben javuljon. 
Külön megkért arra, hogy segítsek abban, hogy a kormány ne megnehezítse az 
emberek életét, hanem lehetőség szerint megkönnyítse azt. Ez nem olyan egyszerű 
dolog, mert sok kormány sok mindent elkövetett annak érdekében, hogy egyre 
nehezebb legyen Magyarországon élni és egyre nehezebb legyen az emberek élete.  

Egy olyan kormányzati struktúrát és teljesítményt kell létrehozni, amelynek az 
a célja, hogy hatékony legyen, az emberek számára az életminőséget pozitívan 
befolyásoló döntések szülessenek, és amikor egy magyar választópolgár a 
kormányzattal, a közigazgatással, az állammal találkozik, akkor nem egy etatista 
uralkodó államot, hanem egy szolgáltató államot találjon magával szemben, amely 
mindent elkövet annak érdekében, hogy kiszolgálja, és mindent megtesz annak 
érdekében, hogy az ügyei jól menjenek. Ez teljes kulturális és filozófiaváltást feltételez 
a jövőre nézve.  

A miniszterelnök úr ráadásul fontosnak tartja a politikai kormányzás 
intézményét is. Itt mindjárt egy értelmezési keretet nyithatunk, hogy mi is a politikai 
kormányzás. A politikai kormányzás a választók érdekeinek, értékeinek, 
elképzeléseinek és a nekik tett ígéreteknek a végsőkig való képviselete a kormányon 
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belül. A Miniszterelnökség döntés-előkészítő, koordináló munkát végez, tehát nem 
végrehajtó munkát végez, hanem alapvetően vétóz, ha az szükséges. Annak, hogy a 
Miniszterelnökség sikeres legyen, az az egyes számú feltétele, hogy arra alkalmas 
ember vezesse. Erről önök döntenek, én elsősorban majd a bizonyítványt igyekszem 
kiállítani abban a pillanatban, amikor távoznom kell a Miniszterelnökség éléről. Hogy 
ez mikor lesz, azt soha nem lehet tudni ebben a szakmában, mert minden politikus 
megbukik egyszer, félreértés ne essék, tehát úgy kell felkelni, hogy bármi történhet. 
De igyekszem maximális teljesítményt nyújtani. Ám nemcsak ezen múlik a siker, 
hanem azon is, hogy találok-e olyan munkatársakat, akik képesek ennek a 
kormányzatnak a munkáját felkészültségüknél, elszántságuknál, rátermettségüknél, 
tisztességüknél fogva érdemben pozitívan befolyásolni.  

Ezért hoztam magammal három olyan munkatársamat, akinek vezető szerepe 
lesz a Miniszterelnökség irányításában: Balczó Barnabás, Vidoven Árpád és Sonkodi 
Balázs urakat, akik sokakkal együtt érdemben fogják befolyásolni a Miniszterelnökség 
tevékenységét és munkáját. Azt szeretném, ha elit csapata lenne a kormányzásnak a 
Miniszterelnökség, sok fiatal számára biztosítana kreatív, intellektuális alkotási 
lehetőséget, amelyen keresztül a kormány ügyei előrelendíthetőek.  

A politikai program pedig az igazságos és versenyképes Magyarország, 
szabadság és jólét, a néppárti politika keretében, annak minden eszközzel való 
képviselete.  

Ami a feladatok jellegét illeti, a kormány közigazgatási irányítása is átkerül a 
Miniszterelnökségre. A Miniszterelnökség mint minisztérium egy újítás az elmúlt 24 
esztendőben, azt a célt szolgálja, hogy a közigazgatási irányítás és a politikai irányítás 
egy kézben legyen. Nem olyan Miniszterelnökséget szeretnék, mint amilyet az 
elődeim vezettek, egy más típusú Miniszterelnökséget szeretnék. Ezért nem 
miniszterelnöki hivatalnak hívják, hanem Miniszterelnökségnek, az 1945 előtti 
hagyományokat követve. 

A Miniszterelnökségen belül a közigazgatási államtitkár vezeti a közigazgatási 
államtitkárok értekezletét, amely a kormányzat munkáját jogi értelemben érdemben 
befolyásolja. Ezt azért mondom el ilyen részletesen, mert nekem az a 
meggyőződésem, hogy a végrehajtó hatalom működéséről a parlamenti ellenőrző 
szerepet betöltő parlamenti képviselőknek tudással kell rendelkezniük. Tehát a 
közigazgatás irányítása, illetve a közigazgatási államtitkári értekezlet irányítása, a 
kormány jogi előkészítése is a Miniszterelnökséghez tartozik, a kormányirodával 
együtt. A politikai államtitkári értekezletet pedig saját magam fogom a továbbiakban 
is vezetni. Tehát a társadalompolitikai érdekek és a közigazgatás oldaláról a jogi 
előkészítése a kormányzati munkának így valósulhat meg. 

Szeretnék egy kormánystratégiai központot létrehozni államtitkári vezetéssel, a 
kormányprogramért és a kormányzati programok végrehajtásáért felelős 
államtitkárral. Ebben legalább két csoportot szeretnék működtetni, az egyik a 
szakmai referatúrák intézményrendszere. Bizonyos területeken, például energetika, 
kiemelt figyelmet fogok szentelni a Miniszterelnökségen belül ennek a témának az 
állására. Másrészről pedig szeretném, ha intellektuális értelemben a legerősebb 
csapat itt lenne a Miniszterelnökségen, akiknek az volna a feladatuk, hogy 
Magyarország helyzetét, szerepét, versenyképességét és jövőjét próbálják értelmezni 
annak függvényében, hogy milyenek a társadalompolitikai viszonyok, társadalmi 
adottságok, demográfiai irányok, milyen a konkurencia Közép-Európában, és hogyan 
lehet az ország még versenyképesebb.  

Fontosnak gondolom azt, hogy a vidékfejlesztés a Miniszterelnökségre kerül. 
Egységes európai uniós fejlesztéspolitikai irányítást tervezünk. Ezért ülök most itt, 
hiszen a beszámolómnak a harmadik része, hogy mit tervezek az európai uniós 
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fejlesztések területén, de a vidékfejlesztés, majd legkésőbb az Európai Bizottságnak a 
megalakulása pillanatában az európai ügyek is a Miniszterelnökségre fognak kerülni. 
Tehát vidékfejlesztés, európai fejlesztési pénzek felügyelete és az európai ügyek 
együttesen fognak a Miniszterelnökséghez tartozni. Nem egy ember által felügyelve, 
de egymás mellett fognak funkcionálni.  

Vannak olyan kiemelt témák, mint az informatika koordinációs része, tehát az 
infotechnológia koordinációs része: mire tudja az állam használni az információs 
technológiát a XXI. században, választópolgár és állam kapcsolatában? Mit tud 
szolgáltatni a magyar állam 2014 nyarán, és mit tud majd 2018 nyarán a legkisebb 
magyar településen is az adófizető állampolgárok számára? Ezt a stratégiát itt kell 
meghatározni, a Miniszterelnökségen, mint általában egyébként a kormányzati 
irányokat, stratégiát, kormányzati építkezést ebből a házból, illetve a 
Miniszterelnökségről kell vezényelni.  

Fontosnak tartom, hogy a területi közigazgatás is a Miniszterelnökséghez 
tartozik. Ez jelenti a kormányhivatalokat, járási hivatalokat és az ezért való 
felelősséget, önálló államtitkárság formájában.  

Fontosnak tartom, hogy a magyar bankrendszer átalakításáért is a 
Miniszterelnökség fog politikai felelősséget viselni a kormányon belül. Ez azt jelenti, 
hogy a Magyar Fejlesztési Bank, a takarékszövetkezetekkel kapcsolatos kormányzati 
érdekeltség, illetve a Posta is ebben a portfólióban a Miniszterelnökséghez tartozik. 
Az a célunk, hogy 2018-ra a magyar nemzeti érdek szempontjai alapján jelentősen 
rendezzük át a manapság döntően külföldi tulajdonban lévő bankrendszert. Ennek az 
eszköze lesz ez a csoport. 

Ide fog még tartozni, bármilyen meglepő, az építészet és az építésügy, ami 
összekapcsolódik az európai uniós pénzekkel és általában a fejlesztéspolitikával. Ezek 
egymástól nem elválaszthatóak, mint ahogy a közigazgatás elvi irányítása is a 
Miniszterelnökséghez tartozik. Nekem nagyon fontos feladatot szabott miniszterelnök 
úr, amikor azt mondta, hogy radikálisan csökkenteni kell Magyarországon a 
bürokráciát, az emberek állammal szembeni kiszolgáltatottságát az ügyeik 
intézésében. Ennek vannak építéshatósági, építésszabályozási, fejlesztéspolitikai 
dimenziói. Sokkal egyszerűbben, sokkal könnyebben, sokkal tisztességesebben, 
sokkal átláthatóbban lehessen forrásokhoz jutni és beruházásokat, fejlesztéseket 
megvalósítani.  

A nemzetpolitika szintén a Miniszterelnökséghez kerül, és a kormányzati 
kommunikáció is.  

Ez az, amit ma tudunk, de a miniszterelnök úr június 6-án, a kormányülésen 
fogja a statútum végső állapotát ismertetni a kormány tagjaival. 

A területeket államtitkárok fogják felügyelni, akiket június 10-én fogok 
megnevezni, és velük fogom ezt a munkát csapatmunkában elvégezni. 

Az Alaptörvény nagyon érdekes, mert azt mondja, hogy a kormánynak feladat- 
és hatásköre minden ebben az országban, ami a végrehajtást illeti, kivéve az, amit 
törvény egy másik szervezet feladatává vagy felelősségévé tesz. A miniszterelnök (sic!) 
is pontosan ilyen szerv, hogy minden ide tartozik, minden a feladata és hatásköre, 
kivéve azt, amit a miniszterelnök máshová rendel vagy a kormányzati struktúra 
máshová rendel. (Dr. Józsa István: Elnézést, miniszterjelölt úr! A „ség”-et kihagyta: 
a Miniszterelnökség, és nem a miniszterelnök.)  

 
ELNÖK: Bocsánatot kérek, képviselő úr! Kérem, tartsa be a bizottság rendjét. 

Amikor befejezte jelölt úr (Dr. Józsa István: Csak segíteni akarok.), akkor majd adok 
lehetőséget. Kérem, hogy ehhez tartsa magát. 
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LÁZÁR JÁNOS, a Miniszterelnökséget vezető miniszterjelölt: Köszönöm 
szépen. Ha hibát követtem el, köszönöm szépen a korrekciót. 

Ennek jegyében stratégiai jelentőségű ágazatnak tekintjük az európai 
fejlesztést, aminek több oka is van. Az egyes számú ok az, hogy Magyarországon a 
gazdasági növekedés elengedhetetlen feltétele, hogy fejlesztések legyenek az 
országban. Fejlesztések pedig az elmúlt hét esztendőben és várhatóan a következő hét 
esztendőben is meghatározó módon és formában az európai uniós forrásokból 
lehetnek.  

Amikor átvettem az európai uniós ügyek felügyeletét, akkor azt a programot 
hirdettem meg, hogy a korábbi öncél helyett a közcél legyen a jellemző a pénzek 
osztásánál, és a jövőre nézve is ezt tartom a legfontosabb személyes hitvallásnak: 
öncél helyett közcél érvényesüljön az európai források felosztását illetően.  

A Mezőgazdasági bizottságot részletesen tájékoztattam arról, hogy a 
vidékfejlesztési forrásokat hogyan tervezzük fölosztani.  

Most adnék egy rövid áttekintést e bevezető után arról, hogy az európai uniós 
források vonatkozásában mi a helyzet, ha elnök úr ezt engedélyezi számomra. (Az 
elnök bólint.)  

Az elsődleges tézis az, hogy Magyarország jól tárgyalt, jelentős források állnak 
rendelkezésre a következő hét évben. A kormány úgy látja, hogy ez az utolsó időszak 
Magyarország életében, amikor még az Európai Unió ilyen volumenű forrásokkal 
fogja támogatni Magyarországot. Várhatóan 2021-22 után már nem lesznek ilyen 
nagyságrendű források az ország életében, amit az Európai Unió biztosít. Csak 
zárójelben jegyzem meg ennek alátámasztására, hogy az Európai Unió úgy gondolja, 
hogy autópályák tekintetében már elértük az európai átlagot, sőt úgy gondolja az 
Európai Unió, hogy Budapest infrastrukturális fejlettsége meghaladja az európai 
uniós átlagot, tehát erre forrásokat már nem biztosít. Egyre több témában közelítünk 
az európai uniós átlag eléréséhez. Ezért fontosnak tartom azt, hogy levonjuk a 
tapasztalatokat az előző hétéves ciklusból, és a következő hét év tervezéséről egy 
áttekintést adjak, részben pénzügyi eszközök állása, részben pedig időbeli állás 
szempontjából.  

Nekem kettős a munkám ezzel kapcsolatban. Mert egyrészről le kell zárnom a 
munkatársaimmal közösen a 2007-14 közötti időszakot, ami nem kis kihívás. Miután 
a gazdasági növekedés, a jelen pillanatbani gazdasági növekedés nem elválasztható az 
európai uniós forrásoktól, így nyugodtan mondhatom, hogy a nyakam van azon, 
politikai értelemben, hogy a források kifizetésre kerüljenek 2014-ben, mint ahogy 
kerültek 2013-ban. Elnök úr talán nem véletlenül mondta, hogy 1700 milliárdot 
tudtunk kifizetni 2013-ban, ami nézetem szerint érdemben lendített a magyar 
gazdaságon. Az idei cél 2000 milliárd forintnak a kifizetése; május 30-áig 
600 milliárd forintot fizettünk ki.  

Az európai uniós források kifizetési aránya: 2010. június 1-je előtt heti 
bontásban 5,6 milliárd forint került kifizetésre, 2010 és ’13 nyara között 18,5 milliárd 
forint/hét volt a kifizetés nagyságrendje, és 36,5 milliárd forintra tudtuk fölvinni a 
heti kifizetési átlagot. Ez azt jelenti, hogy Magyarország 2007-13 között 5600 milliárd 
forintot fizetett ki a rendelkezésre álló több mint 8,5 ezer milliárd forintból, ami a V4-
ek átlagában Lengyelország után a második. Lengyelország a rendelkezésre álló 
források 60 százalékát fizette ki, Magyarország körülbelül 53-54 százaléknál tart, 
Szlovákia és Csehország pedig 47-48 százalékos kifizetési aránnyal rendelkezik. A 
legfontosabb felelősség az, hogy a következő másfél esztendőben forrást ne 
veszítsünk, minden pénzt lehívjunk Brüsszelből, és minden pénzt ki is fizessünk. Erre 
2015 végéig van lehetőségünk.  
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Ezzel az adattal egyébként a tagállamok között az utolsó harmadnak az elején, 
a 20-21. helyen vagyunk. Jelen pillanatban problémánk a társadalmi felzárkózással 
kapcsolatos programok finanszírozási ügynemével van, elsősorban a programok 
végrehajtásával. Két kockázati pontot látok ebben a munkában, egyrészt a társadalmi 
programok, a társadalmi felzárkóztatás, másrészt pedig a kórházfejlesztések 
jelentenek a kormány számára egészségügyi problémát. Az várhatóan nagy dilemma 
lesz, hogy hogyan oldjuk meg a kórházak jelen pillanatban álló vagy forráshiánnyal 
küszködő fejlesztéseit. Ez érdemben befolyásolja a kifizethetőséget a következő 
időszakban.  

Ha kasszát csinálunk, akkor azt mondhatjuk, hogy 2007 és 2014 között 150 
ezer munkahelyet hoztunk létre európai uniós pénzek segítségével, 970 ezer személy 
számára fizettünk pénzt vagy biztosítottunk számukra képzést, 26 ezer támogatott 
vállalkozással számolhatunk, 470 kilométer utat építettünk, 2400 kilométer utat 
újítottunk fel, 179 kilométer vasútberuházás valósult meg európai uniós forrásokból, 
500 iskola valamelyikében történt valamilyen típusú felújítás, 23 darab járóbeteg-
szakellátó és mintegy 90 kórházi intézmény felújítására került sor. A 2007-14-es 
időszakban 5600 milliárd forintot fizettünk ki, de a teljes összeget meghaladóan plusz 
10 százalékról döntöttünk, azaz van túlvállalás. Tehát 110-120 százalékos 
nagyságrendű a forráslekötés annak érdekében, hogy a visszaeső programoknak adott 
esetben maradjon keret. Tehát nemcsak hogy kihasználtuk a 100 százalékos keretet és 
arról döntöttünk, hanem még túl is vállaltuk magunkat arra a nem várt pillanatra, ha 
bekövetkezne az, hogy valaki visszaadja a programot vagy nem tudja megvalósítani a 
fejlesztést.  

2014-2020. Ennek a kormánynak 2010 nyarán nem volt arra érdemi 
lehetősége, hogy a 2006-ban megkötött partnerségi megállapodást, amely a 2007-14-
es időszak finanszírozására vonatkozik, érdemben befolyásolja. Mi nem kaptunk erre 
lehetőséget. Tehát a magyar kormány jelenlegi fejlesztéspolitikai döntései a 2006-ban 
megkötött partnerségi megállapodás és operatív programok alapstruktúrája szerint 
megy és működik. A kormánynak tudomásul kellett vennie, hogy Brüsszel csak 
megkötésekkel járul hozzá a korrekcióhoz. Ez azt jelenti, hogy a most meghozandó 
döntéseink, 2014 nyarának döntései eldöntik 2022-ig a források sorsát. Bárki vezesse 
az országot 2018-ban vagy azt követően, valószínűleg nehéz lesz neki ezeket az 
alapstrukturális döntéseket megváltoztatnia.  

Az egyik ilyen alaptézis az európai uniós források jövőjét illetően, hogy mindaz, 
amit elvégeztünk és az előbb felsoroltam, azt hiszem, hogy sikeresnek tekinthető 
minden politikai anomáliával, ellentmondással és kritikával együtt, mégis azt hiszem, 
Magyarország jól teszi, ha a gazdasági versenyképesség növelésére és munkahelyek 
létrehozására fordítja a rendelkezésre álló 6 és félezer milliárd forintot. Az a 
legfontosabb célunk, hogy a következő időszakban ez meglegyen. 21,8 milliárd euró, 
6540 milliárd forint áll rendelkezésre, valamint vidékfejlesztési oldalon 1019 milliárd 
forint.  

Innentől kezdve felteheti az ember azt a kérdést, hogy mikor volt a magyar 
politikatörténetben vagy történelemben olyan időszak, amikor van egy egyértelmű 
társadalmi felhatalmazás, egy világos parlamenti többség, egy stabil, reményeink 
szerint több erős kézzel is irányított kormányzat, és ehhez képest még van több mint 
8 ezer milliárd forint, amit a kormányzat meghatározhat és elkölthet. Erre nem volt 
példa az elmúlt száz esztendőben Magyarországon. Talán az 1905 és 1914 közötti 
mintegy tíz esztendőben volt meg az ehhez fogható fejlődésnek a feltétele politikai és 
gazdasági értelemben. A csillagok ilyen szerencsésen még soha nem álltak együtt. 
Ráadásul függetlenül attól, hogy mit gondolunk a 2006-os döntéshozókról, 
politikailag azonosulunk velük vagy nem, ez teljesen irreleváns, kétségtelen, hogy az 
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elmúlt hét évnek komoly eredményei vannak és komoly tapasztalatokkal is 
szolgálnak.  

A legfontosabb tapasztalat az, hogy a pénzt nem lehet akármire elkölteni, azt 
koncentrálni kell, koncentráltan gazdaságélénkítésre, gazdaságfejlesztésre, 
munkahelyteremtésre, a magyar nemzeti kis- és középvállalati szektor fejlesztésére 
kell fordítani. A legfontosabb döntés, amit a kormány kőbe vésett, hogy a források 60 
százalékát gazdaságfejlesztésre, munkahelyteremtésre fordítja, ezt teszi a magyar kis- 
és középvállalati szektor segítségével, közreműködésével és támogatásával, és csak 40 
százalékot hagy a humán és a reál infrastruktúra fejlesztésére. Ezzel nagy vitánk volt, 
de ezt a tételt lezártnak tekinthetjük. Technikailag mi fog történni? Magyarország 
március elején benyújtotta a partnerségi megállapodást, ami meghatározza az egész 
működés kereteit. Azzal kapcsolatban Magyarország az észrevételekre reagál. A 
kormány jövő héten megvitatja az operatív programokat és lezárja, a partnerségi 
megállapodásból következő különböző operatív programokat beküldi Brüsszelnek. 
Június 24-ig szeretnénk konkrétan rendezni az európai uniós támogatások sorsát, 
ügyét, politikai célját, rendszerét és brüsszeli jóváhagyását.  

Néhány szám. Közlekedésfejlesztésre 1034 milliárd forintot szán a kormány, 
ebből 42 százalék megy vasútfejlesztésre, 29 százalék megy olyan utak fejlesztésére, 
amelyek nemzetközi hálózatokat kötnek össze, például az M8 és az M9 kezdeti 
építésére, az M3-as kikötésére Kárpátalja irányában, Miskolc és Kassa összekötésére, 
az M2-es megépítésére, egy új komáromi híd megépítésére. Környezet- és 
önkormányzati energetikai programra 1117 milliárd forintot szán a kormányzat, 
amely 27 százaléka víz, árvíz, katasztrófavédelem, vízgazdálkodási terület, 32 
százalékát a szennyvízkezelési problémák megoldására fogjuk fordítani, 27 százalékát 
szeretnénk ennek az összegnek lakossági kiadásokra fordítani, ami a lakosság 
energetikai korszerűsítését jelenti. Komoly küzdelmet folytatunk azért, hogy ne csak 
az ipari technológiával épített lakásokhoz tudjunk európai uniós forrásokat 
biztosítani, hanem a más technológiával, más tulajdonosi struktúrával működő házak 
is ilyen forráshoz juthassanak.  

A kkv, a K+F plusz innováció, a foglalkoztatás, a vállalkozói szektor, a széles 
sávú internetkiépítés, a turizmus, a vállalkozói energetika összességében 2718 
milliárd forintot fog kapni a következő időszakban. Ebből a kkv 480 milliárd, a K+F 
512 milliárd, az informatika 168 milliárd, az energia 68 milliárd, a foglalkoztatás és 
képzés 619 milliárd forint, a turizmus 154 milliárd forint, és egy speciális pénzügyi 
alap létrehozása mintegy 714 milliárd forinttal, amely nem vissza nem térítendő, 
hanem visszatérítendő támogatásra fejlesztési alapként fog szolgálni a következő 
időszakban.  

Szeretném tájékoztatni önöket arról is, hogy ezt meghaladóan a települések és 
a megyék javaslatai alapján 1157 milliárd forintot különítettünk el terület- és 
településfejlesztési célokkal, valamint a közép-magyarországi régiónak 269 milliárdos 
fejlesztésre lesz lehetősége. Miután a közép-magyarországi régió, amely Érdet, Pest 
megyét és Budapestet jelenti, az Európai Bizottság szerint elérte az Európai Unió 
fejlettségi átlagát, ezután a korábbiakhoz hasonló volumenű támogatásban 
egyszerűen nem részesülhet. Az emberi erőforrások kérdésére lesz fordítható – ez 
társadalmi együttműködés, befogadás felzárkóztatás, egészségügy, köznevelés, e-
egészségügy és e-oktatás – 885 milliárd forint, a közigazgatás és közszolgáltatás 
fejlesztésére 298 milliárd forint. Erre szükség is lesz, mert úgy ítélem meg, hogy a 
közigazgatás rendkívül lassú, nem szolgálja az ország, a munkaadók és a 
munkavállalók érdekeit, nem polgárbarát és teljesen rossz szellemben működik, ezért 
a közigazgatás felügyelete kapcsán jelenetős személyi és szemléletbeli változásokat 
tervezek. Azt hiszem, hogy ebben a tízéves polgármesteri tapasztalataim is segítséget 
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fognak jelenteni. A rászoruló személyek támogatására, kiemelten speciális 
programokra az Emberi Erőforrás Minisztériuma 30 milliárdot kap, s mint önök is 
tudják, még halászatra is kell költenünk mintegy 13 milliárd forintot, és ehhez jön az 
1019 milliárdos vidékfejlesztési forrás, amiből nem társadalompolitikai célokat 
fogunk megvalósítani, hanem alapvetően úgy gondoljuk, hogy a vidékfejlesztés 
agrárfejlesztést kell jelentsen, három értelemben, a birtokpolitika, a 
támogatáspolitika és az adópolitika tekintetében. Erről tájékoztattam a 
vidékfejlesztési bizottságot. Ez a tartalom.  

A forma. A kormány döntése értelmében január 1-jétől minden irányító 
hatóság, tehát azok a szervezetek, amelyek a döntéseket és a programokat előkészítik, 
a minisztériumokhoz tartoznak. Tehát az a kettősség, hogy van egy Nemzeti 
Fejlesztési Ügynökség, valamint van egy szakpolitikai államtitkárság vagy 
minisztérium, amelyek hét éven keresztül egymással harcolnak, ezért 2014 nyarán 
még van olyan kórház, amelyben négy éve nem kezdődött el az első kapavágás, holott 
négy évvel ezelőtt megszületett a szakmapolitikai döntés, ez a helyzet még egyszer 
nem állhat elő.  

A kormány azért döntött az önálló NFÜ megszüntetése mellett, az NFÜ 
beintegrálásáról a kormányzati struktúrába, egy kiszervezésből egy visszaszervezés 
mellett, mert teljesen improduktív, a kormányzati munkát megbénító, az országra 
nézve káros volt ez a különállás. A szakpolitikus államtitkár és a Fejlesztési 
Ügynökség egymással presztízs-, érdek- vagy értékharcot folytatott, hogy melyik 
kórházban, melyik társadalmi szervezetnél legyen fejlesztés vagy fejlődés. Ezt most 
fölszámoltuk: egy minisztériumi struktúrán belül vannak az emberek. Miniszteri 
felelősség van a különböző fejlesztések technikai megvalósításáért. A 
Miniszterelnökségnek mindenben vétójoga van, illetve ezeknek a pénzeknek az 
irányát, társadalompolitikai irányát a Miniszterelnökségnek központi koordináció 
keretében kell jóváhagynia. Az Európai Bizottság ezt a rendszert levizsgálta, 
támogatta és jóváhagyta.  

Ezt meghaladóan az úgynevezett közreműködő szervezetek, akivel egy 
vállalkozó vagy éppenséggel egy önkormányzat szerződésben áll – MAG Zrt. például, 
vagy más egyéb szervezetek –, azok is beintegrálásra kerültek a miniszterhez. Tehát a 
miniszter kezében minden ott van: a döntéshozáshoz szükséges szakmai tudás, és ott 
van a végrehajtáshoz szükséges képesség. Készség és képesség egy ember kezében 
van. Ha pedig ő hibázna, akkor még mindig itt van a Miniszterelnökség, amely 
kijavítja ezt a tévedést vagy hibát. Ami ezt a közreműködő szervezeti integrációt, 
amely 1800 embernek a kormányzati munkába való visszavonását, bevonását illeti, itt 
ugye folyamatosan, tulajdonképpen politikai meggyőződéssel egybeeső módon, a mi 
politikai családunk meggyőződésével teljesen ellentétes államszervezési metódus 
alapján a fejlesztési pénzek kapcsán mindent kiszerveztek. Mi most mindent 
visszaszervezünk. Én az egyszerű, világos minisztériumi irányítási struktúrában 
hiszek. Nem azért, mert az 1990 előtti világ nagy híve lennék, hanem azt gondolom, 
hogy Magyarország alkotmányos kormányzásának története 1848-tól mind a mai 
napig a minisztériumi, miniszterelnöki felelősség intézményét erősítette és erősíti. 
Tehát nem vagyok híve a háttérintézményeknek, kiszervezéseknek, ügynökségeknek, 
cégérdekeltségeknek, amikor állami feladat ellátásáról beszélünk. Ezért próbálunk 
mindent visszaintegrálni a kormányzati struktúrába.  

A legfontosabb célnak tartom, és ez nyáron fog eldőlni, az első pályázatokat 
október után szeretnénk megjelentetni, nyáron fognak eldőlni azok a kérdések, hogy 
technikailag hogyan lesz az EU-s pénzekhez való hozzáférés. 63 ezer nyertes 
pályázatról beszélünk 2007-13 között, amelyből 43 ezer gazdálkodó szervezet volt, 
többségében vállalkozás. Ezek a vállalkozások 80 százalékban 1 millió eurónál kisebb 
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beruházást valósítottak meg. A mi célunk az, hogy 2 millió eurós beruházásig ne 
legyen pályázat, alanyi jogú legyen a támogatás. A 2 millió eurós beruházás 1 millió 
euró saját erőt és 1 millió eurós támogatást jelent. Úgy gondolom, a magyar kkv-k 
fejlesztési vagy invesztíciós elképzeléseinek ez legalább a kétharmadát fogja érinteni. 
Sokkal egyszerűbb, sokkal kevésbé bürokratikus, sokkal kevesebb vérszívóval 
„megáldott” rendszert szeretnénk létrehozni. Tűzzel-vassal próbálom irtani a 
pályázatírókat, a közbeszerzési tanácsadókat, a projektmenedzsereket, és 
mindazokat, akik az EU-s programoknak a költségoldalán 15-20 százalékkal voltak 
jelen az elmúlt hét esztendőben. Becsléseim szerint 1200 milliárd forint ment arra el, 
hogy tanácsot adjanak az európai uniós fejlesztések kapcsán. Azt tudom mondani, 
hogy a tanácsadó szektor sikeres volt az EU-s fejlesztési pénzek kapcsán, jobban 
megérte tanácsot adni, mint építeni, mert a haszonkulcsa ennek sokkal jelentősebb 
volt. Ezt most szeretnénk az ésszerűség kereteire leszorítani, az ésszerűség és a 
szükségszerűség keretei közé szorítani, hogy az ügyfelek, akik pályáznak vagy akik 
pénzt szeretnének, könnyen jussanak hozzá ezekhez a forrásokhoz. Ez a legfontosabb 
célunk, hogy a forrásokat minél hamarabb eljuttassuk a célcsoportnak, mert azt 
gondolom, hogy az európai uniós forrásoknak a következő négy évben a gazdasági 
növekedésben meghatározó szerepe lesz.  

A kormányzati felelősség a források kifizetéséért a miniszterek mellett engem 
terhel elsősorban, ehhez próbálok megfelelő minőségű munkatársakat gyűjteni. 
Amellett, hogy a kollégáimnak egyrészről le kell zárniuk a 2007-14 közötti időszakot, 
meg kell alapozniuk a ’14-21 közötti időszakot, mindezt tisztességesen kell hogy 
elvégezzék – tehát hogy az öncél helyett a közcél érvényesüljön –, ráadásul 
minisztériumi struktúrában, nem kiszervezett formában, sok esetben kevesebb 
fizetésért, mint amennyit korábban kaptak. És hozzátéve azt, hogy természetesen 
rengeteg vitánk van; vannak színes viták, a Norvég Alap körül zajló vita, és vannak 
sokkal nagyobb jelentőségű, kevésbé színes viták, mint az aszfaltkeverő ügye, ami 
nem kis volumenben befolyásolja a magyar infrastrukturális beruházásokat. Mert az 
időkeret nem teszi már lehetővé, hogy a nehéz ügyeket szóba hozzam, mármint a 
vitákat a fejlesztéspolitikai dimenzióban, de kérdések kapcsán nagyon szívesen 
megteszem ezt. 

Itt egy kis speciális dimenzióra azért világítanék rá, mert politikai jelentősége 
van, ez pedig a határ menti programoknak a sorsa. Engem a saját pártomon belül ért 
támadás azért, hogy miért akarok én a szlovákokkal meg a románokkal 
együttműködni annak érdekében, hogy a szlovák–magyar határ menti 
együttműködésben a pénzek lehívhatóak legyenek. Én azt gondolom, a józan ész 
pénzügyekben mindennél fontosabb, a magyar–román és magyar–szlovák 
együttműködésben vagy bármelyik más határ menti együttműködésben, amiben sok 
pénz lesz az ottani határ menti térségek szempontjából, ez egyébként a legrosszabb 
helyzetben lévő magyarországi megyéket érintő programok, elengedhetetlenül 
szükséges a szlovák és a román kormánnyal való együttműködés. Aminek 
természetesen van pragmatikus oka, hogy a pénzeket mi magunk is le tudjuk hívni, és 
természetesen van felelősségbeli oka is, hogy a pénzlehívás elmaradása vagy 
nehézsége ne csak a magyar kormányzatnak a presztízsokok miatt magához vont 
végrehajtási felelőssége legyen. 

Egy számot, ha megengedik, mondanék még a végén, ami nagyon beszédes, és 
arra vonatkozik, hogy az elmúlt hét év mit hozott és mit tartogat még a következő. 
127 582 pályázat volt az elmúlt hét esztendőben, 15 milliárdos igénnyel. Ebből 
9377 milliárdnyi összeget támogattunk, ami 8832 milliárdnyi EU-s forrást jelent, és 
ebből 5611 milliárdot fizettünk ki 2007-14 között, amiből az utolsó másfél-két 
esztendőben valóban sikerült pénzeket fölgyorsítanunk. 
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Pontosan tudom, hogy a kormányzaton belül kevesen akarnak és kevesen 
szeretnek foglalkozni európai uniós pénzügyekkel, mert ezekből általában csak baj 
szokott lenni. Világosan látják önök is, hogy 2010-14 között az egyébként 
kétharmados parlamenti többséggel rendelkező kormánynak is fölül kellett bírálnia 
az európai uniós pénzek osztásának azt a szisztémáját, amelyet a kontinuitás jegyében 
átvett 2010-ben. Tehát ez egy kényes téma, felelősséget igénylő téma, odafigyelést 
igénylő téma, mert ezen áll vagy bukik adott esetben egy éven belül az ország 
gazdasági növekedése, pénzügyi stabilitása, nem beszélve a likviditásról, hiszen ha az 
európai uniós pénzek nem jönnek, akkor a pályázatokban a magyar államnak kell 
helytállnia. Én ezzel a felelősséggel tisztában vagyok, és igyekszem a legnagyobb 
körültekintéssel, maximális helytállás, tisztesség mellett végezni ezt a munkát.  

Szívesen állok a bizottság rendelkezésére a jövőben, hogy az önök szakmai 
tapasztalataiból merítve és kérdéseikre válaszolva, a tanulságok levonása mellett is 
ezt a munkát el tudjam végezni.  

Köszönöm szépen, elnök úr. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, miniszterjelölt úr. Mint ahogy expozéja elején 

említette, három területről adott nagyon részletes beszámolót.  
Bizottságunk portfóliójából következően bennünket a harmadik érdekelt 

leginkább, az európai uniós források felhasználása. Hiszen ez nemcsak a 
bizottságunkat, hanem a szélesebb közvéleményt is érdekli. Úgy hiszem, az elmúlt hét 
esztendő elegendő leckét adott számunkra, hogy hogyan kell korrigálni ezt a 
rendszert, hogy sokkal zökkenőmentesebb legyen az európai uniós pénzek 
felhasználása, hiszen ezzel nagyobb mértékben javul Magyarország abszorpciós 
képessége. Ezért is köszönjük államtitkár úrnak – jelenleg –, hogy ilyen kiadványt 
bocsátott rendelkezésünkre (Felmutatja:): 63 000 lépés Magyarországon. 
Képviselőtársaim talán még emlékeznek Rockenbauer Pál filmjére a hetvenes 
években, Egymillió lépés Magyarországon. Ez csak 63 ezer lépés, de sokkal testesebb 
és sokkal fontosabb információkat tartalmaz. Valóban óriási számokról van szó. 
Azonban, mint korábban is, most is a magyar kis- és középvállalkozásokat az érdekli, 
hogy hogyan lehet a bürokráciától megszabadulni, ami idáig nyomta ezt az egész 
rendszert. Mindenki Brüsszelre mutogatott, holott sokszor mi szabtunk saját magunk 
számára korlátokat. Ezért számomra nagyon megnyugtató, amit miniszterjelölt úr 
mondott, hogy az elkövetkezendő hét évben alapvetően csökkentjük a bürokráciát, 
felgyorsítandó az európai uniós pénzek felhasználását. Ez nemcsak a kormányzatnak, 
hanem alapvetően a magyar gazdaságnak, s különösképpen a magyar kis- és közepes 
vállalkozásoknak rendkívül fontos.  

Tisztelt Bizottság! Megnyitom a bizottsági ülésnek azt a részét, amelyben a 
bizottság tagjai kérdéseket tehetnek fel. Ki kér szót? Tóth Bertalan képviselő úr!  

Kérdések, észrevételek 

DR. TÓTH BERTALAN (MSZP): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Előre 
elnézést kérek, hogy a korábbi meghallgatáshoz képest most több kérdésem lesz, 
hiszen ahogy a miniszterjelölt úr is elmondta, a Miniszterelnökség rengeteg területtel 
foglalkozik, és sok minden elhangzott, amivel kapcsolatban kérdéseim merültek fel.  

Az első kérdésem az, hogy a kormányprogramért felelős államtitkár mit fog 
csinálni a Miniszterelnökségben, mert kormányprogrammal még nem találkoztunk. S 
nyilván kérdésként felmerül, minden egyes meghallgatáson elmondjuk, hogy nehéz 
úgy miniszterjelölteket meghallgatni, hogy nem tudjuk, a hozzátartozó adott 
szakterületekben milyen elképzelés, milyen irányvonal várható a következő négy 
esztendőben. Csak itt a meghallgatáson szembesülünk a tervekkel és elképzelésekkel, 
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így azonnal kell döntést hoznunk az alkalmasság tekintetében, nincs időnk arra, hogy 
felkészüljünk.  

A másik kérdésem ugyanezzel kapcsolatos. Ahogy ön is említette, 
miniszterjelölt úr, június 6-án a Magyar Közlönyben látjuk majd a statútumot. 
Nyilván ez is megnehezíti a döntést, mert nem tudjuk, hogy melyik minisztérium 
pontosan miért lesz felelős, csak az itteni előadásokból hozzávetőlegesen. S ahogy 
miniszterjelölt úr is mondta, ez még finomodhat, illetve alakulhat a végleges döntés 
tekintetében. Én azt gondolom, hogy sokkal szerencsésebb lett volna a 
kormányprogram idevonatkozó részéről beszélni és azzal kapcsolatban álláspontot 
kifejteni, illetve pontosan tudni, hogy egy-egy minisztériumnak mi a feladata.  

Én köszönöm szépen az önkritikát is, amit megfogalmazott miniszterjelölt úr. 
Egyrészt azokat a terveket, amiket a jó kormányzás kapcsán megfogalmazott. Négy 
évvel ezelőtt is hallottuk ezeket az elképzeléseket a szolgáltató államról, a bürokrácia 
lebontásáról. Ezt önkritikaként veszem. A másik, amit a végén említett, a tanácsadók, 
pályázatírók és tervezők szerepe. Ez egy hatalmas nagy szám, amit említett, az 1200 
milliárd forint. Drukkolok, hogy ebben legyen sikeres, mert azok a tanácsadók, akiket 
ismerek a saját környezetemben, illetve akiket látok, azoknak a kötődésével 
kapcsolatban azért egy-két kérdés felmerült. S itt a Fideszhez való kötődésre 
gondolok.  

A szakmai részre áttérve szeretném megkérdezni az új struktúra, a 
hatékonyság szempontjait. Arról is szeretnék néhány mondatot hallani, hogy ennek a 
rendszernek, a döntéshozatali mechanizmusnak az átláthatósága hogyan alakul, értve 
azt, hogy egy kormánynak joga van ahhoz egy ilyen tervezésnél, hogy eldöntse, milyen 
szervezetrendszerben működteti az európai uniós források felhasználását. Viszont az 
eddigi kormányzati munka transzparenciája nem azt mutatta, hogy az uniós források 
felhasználásánál most kinyílnának a közvélemény előtt a kapuk és láthatnák a 
pénzfelhasználás útját-módját. Arra szeretnék választ kapni, hogy milyen 
módszerekkel, milyen eszközökkel tervezik e munka nyilvánosságának a biztosítását.  

Említette miniszterjelölt úr, hogy a kérdéseknél a komolyabb ügyekre is rátér, 
nem mintha eddig bármelyik mondata ne lett volna komoly. Mi a helyzet az EU-s 
pénzek kifizetésével kapcsolatban? Említette, hogy május 30-ig került sor 
kifizetésekre. E tekintetben most mi a helyzet és mi történik?  

Természetesen kíváncsi vagyok a Norvég Alap pénzeivel kapcsolatos vitára, az 
önök álláspontjára és hogy mire számíthatnak a vagy már pályázatot benyújtók, vagy 
pályázatot benyújtani tervező szervezetek.  

A mostani aktuálpolitikát tekintve a fővárosról szóló törvénnyel, a 
reklámtörvénnyel, a jogvédő civil szervezetek listázásával kapcsolatban azt 
kérdezném, hogy az EU-s pénzek kapcsán is lesznek-e listázások arról, hogy kinek 
milyen kötődése van.  

Említette miniszterjelölt úr, hogy a bankügyek is a Miniszterelnökséghez 
tartoznak, valamint említette a postát és a takarékot. Konkrét kérdésem, hogy sor 
kerül-e a posta privatizációjára az elkövetkezendő időszakban.  

S néhány apróság, ami kicsit a helyi kötődésem és a miatt a szakterület miatt 
érdekel, amellyel eddig foglalkoztam. Az M6-os autópályát nem hallottam a 
felsorolásban. Illetve hol van az az ígéret, amelyet még Németh Lászlóné miniszter 
asszony fogalmazott meg, hogy 500 milliárd forint kerül felhasználásra – ő még 
panelrekonstrukcióról, panelszigetelési programról beszélt. Ön 1117 milliárd forintról 
beszélt, annak a 27 százaléka 300 milliárd forint. Ezek szerint ez nem 500 milliárd 
forint lesz, hanem 300 milliárd. Erre szeretnék majd választ kapni. Köszönöm 
szépen.  
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Józsa képviselő úrnak adom meg a szót.  
 
DR. JÓZSA ISTVÁN (MSZP): Ha már nincs kormányoldali kérdés, mert 

mindent tudnak, akkor én kérek szót.  
 
ELNÖK: Mindennek eljön az ideje.  
 
DR. JÓZSA ISTVÁN (MSZP): Engem meggyőzött a statútum nélkül is a 

miniszterjelölt úr előadása, hogy ő lényegében majdnem mindenre alkalmas. Amikor 
közbeszóltam, akkor a felelősségről volt szó, hogy mindenért a Miniszterelnökség lesz 
a felelős. Itt rögtön egy személyes felelősségről szeretném kérdezni, ugyanis azt 
említette a bevezetőjében, hogy a miniszterelnök úr állította nehéz helyzet elé azzal, 
hogy nincs statútum, de hogy érzi, hogy mi a saját felelőssége abban, hogy nincs 
statútum. Ugyanis jogilag az egy elég furcsa helyzet, hogy az ügyvezető kormány 
persze nem alkothat már ilyen rendeletet, de a parlament alkothatott volna ilyen 
törvényt, hogy legyen egy statútum, ami alapján a miniszterjelöltek alkalmasságát 
meg lehet ítélni. Tehát a személyes felelősségét szeretném kérdezni.  

A másik kérdésem is hasonlóan személyes jellegű. Említette a miniszterelnöki 
elvárásokat. De mi a saját motivációja? Mert ha pikírt akarnék lenni, gondolom, hogy 
nem a vadászat meg nem a szállodázás a személyes motivációja, hanem van egy 
elképzelése az ország építéséről. Örülnék, ha ezt a saját motivációs részt egy picit 
megvilágítaná.  

A következő kérdésem konkrétabb, ez a referatúrák kérdése. Egy fél szó erejéig 
már említette miniszterjelölt úr, és azt is, hogy az energetika is ezen belül lesz. 
Kérdezem, hogyan gondolja a referatúrákat. Illetve az energetikai elképzelést, mert az 
a 68 milliárd, ami itt említésre került, nagyon kevésnek tűnik ahhoz képest, meg a 
szemléletét tekintve is, hisz a szemléletet is kérdezném. Európa alapvetően alternatív 
irányba, zöld irányba megy. Magyarországon nem született meg az elmúlt négy évben 
a megújuló energiatermelést támogató törvény, még csak körvonalakban sincs a 
földhőbányászat, amire Magyarországnak nagyon jó az adottsága. A kétharmados 
többséggel rendelkező kormány alatt is nagyon vékony a földkéreg Magyarországon, 
ez egy helyi sajátosság. Ebben szakmailag nagyon sok lehetőség lenne. És hogy jön itt 
az energiamérleg? Tehát ha van egy minisztérium, amelynek lesz egy energetikai 
államtitkára, akkor ki van előbb? Miért van például olyan elképzelés, hogy a most 
működő paksi blokkok üzemidejének lejárta előtt is lépjen üzembe a Paks II. Nem 
okoz-e ez fölös kapacitást, illetve nem szab-e gátat a zöldenergiák felkutatásának?  

A harmadik kérdésem általános jellegű. Ha jól értettem, azt mondta, hogy száz 
éve nem volt ilyen lehetőség, legutóbb 1905 és 1914 között volt. Az tehát pont száz éve 
fejeződött be. Most pedig száz év után nyílik egy ilyen gazdaságélénkítési időszak. 
Hogy látja a piaci lehetőségeket ehhez? Mert a forrásoldal látszik, de az 
infrastrukturális beruházásoknak volt egy piacélénkítő szerepe is. Ez abban a 
felállásban, amilyen arányokat mondott, hogy fog érvényesülni? Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Csak jelzem miniszterjelölt úrnak, hogy Józsa 

képviselő úr immár harmadszor kérdezi meg a személyes felelősség kérdését, úgy 
Trócsányi, mint Navracsics miniszterjelölt úrtól ezzel kapcsolatban kielégítő választ 
kapott. (Dr. Józsa István: Most várom az igazi választ.) Köszönjük szépen.  

 
BANA TIBOR (Jobbik): Köszönöm, elnök úr. Tisztelt Miniszterjelölt Úr! 

Navracsics Tibor miniszterjelölti meghallgatása alkalmával is említettem, hogy 
kaptunk egy meghallgatási háttéranyagot, ez önéletrajzot tartalmazott, valamint 
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különböző nyilatkozatokat, szemelvényeket, de konkrét koncepcióval ebben nem 
találkozhattunk. Ez nem igazán könnyítette meg a felkészülésünket a bizottsági 
ülésre, a meghallgatásra. Ettől függetlenül örülök annak, hogy igyekezett részletesen 
tájékoztatni minket a minisztérium felépítéséről, feladatköreiről, szerkezetéről. 

A magam részéről a bizottság jobbikos alelnökeként azt nagyon fontosnak 
tartanám a jövőre nézve is – örülök, hogy erről is meglehetősen hosszan beszélt –, 
hogy az uniós források felhasználásának kérdését az előző négy évhez képest 
jelentősebb mértékben tudjuk követni, és részletesebb rálátásunk legyen erre. Nem 
feltétlenül szerencsés az, amikor különböző sajtóhírekből tudunk csak értesülni erről 
a témakörről. Bízom benne, az itt elhangzottak ez irányban talán pozitív jelzéseket 
adhatnak, hogy a Miniszterelnökségtől folyamatosan érdemi tájékoztatást tud majd 
kapni a bizottság. Ezt talán megkönnyíti valóban az a helyzet, ami jelenleg fennáll, és 
amire szintén utalt államtitkár úr, miniszterjelölt úr, hogy új időszakot kezdődik a 
pénzek felhasználásával összefüggésben. 

Az Európai Unió által megfogalmazott állásponttal egy kérdésben – illetve 
nyilván több kérdésben is, de most egyben szeretném jelezni – erőteljesen 
vitatkoznék, hogy az autópályák tekintetében az európai átlagot elértük, Vas megyei 
országgyűlési képviselőként különösen, hiszen egészen pontosan nulla kilométernyi 
autópálya található a megyénkben. Ezért is örülök, hogy az M8-as ügye is itt 
előkerült.  

A minisztérium szerkezetét illetően hallhattunk akár a közigazgatás, akár a 
vidékfejlesztés tervezett szerepéről. Amit én itt nem teljesen látok megalapozottnak, 
az az európai ügyeknek a közeljövőben tervezett tárca alá rendelése. Azt én el tudom 
fogadni, hogy az EU-s források felhasználását egységes szervezetben kell kezelni, 
jelen esetben a Miniszterelnökségnél lenne ez meg, viszont az európai ügyek esetében 
nem érzem a kellő indokokat. Kicsit úgy látom, talán személyi kérdések egyéb 
szempontokat felülírnak. Kíváncsi vagyok, hogy ezen túl más indokok is 
alátámasztják-e azt, hogy ebben a tekintetben ez a terv, ez az elképzelés. Talán meg 
tud győzni arról miniszterjelölt úr, hogy nem csak ez áll a hátterében ennek a 
döntésnek. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Csöbör Katalint illeti a szó. 
 
CSÖBÖR KATALIN (Fidesz): Köszönöm szépen. Először is, miniszterjelölt úr, 

nagy izgalommal és érdeklődéssel hallgattam az expozéját. Számos kérdésem lett 
volna, de szinte mindenre választ kaptunk, úgyhogy nem is értem az ellenzéki 
képviselőtársaimat, hogyan tudnak még kérdést föltenni (Derültség. – Dr. Tóth 
Bertalan: Ez a dolgunk.), hiszen mindent elmondott. 

Manapság, a XXI. században gyors döntésekre van szükség, és úgy gondolom, 
eddig ismerve Lázár János és munkatársai munkáját, nagyon gyorsan és precízen 
végezték az eddigi tevékenységüket. Úgyhogy meggyőződésem, hogy miniszterelnök 
úr jól választott, amikor Lázár Jánost jelölte a Miniszterelnökséget vezető 
miniszternek.  

Úgyhogy ha lehetne, ma is két kézzel szavaznék, de nem kell helyettesítenem 
senkit. (Derültség.) Természetesen támogatjuk a miniszterségét. Ezt kérném, az 
eddigi szavazataikat ismerve, hogy az ellenzéki képviselőtársaink is támogassák 
miniszterjelölt urat.  

Talán egy kérdésem van – mert nagyon sok megkeresés érkezett felém 
vállalkozók részéről –, ha lehet már látni valamit, hogy lesznek-e kedvezőbb és 
kézzelfoghatóbb változások a vállalkozások, a pályázók tekintetében. Vagyis a 
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vállalkozásokat mennyiben fogják érinteni, könnyebben az új megoldások? Ha erre 
kaphatunk valamilyen választ, azt tudom tolmácsolni máris az otthoni 
vállalkozóknak.  

Köszönöm a figyelmet. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Következik Tessely Zoltán alelnök úr. 
 
TESSELY ZOLTÁN (Fidesz): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Nagy 

tisztelettel köszöntöm miniszterjelölt urat. S elsőként: megítélésem szerint is az 
elmúlt ciklusnak az egyik legpozitívabb fejleménye volt, hogy abból a helyzetből, 
amikor 2010-ben az Orbán-kormány átvette a fejlesztéspolitikát, sikerült eljutnunk 
ma odáig, hogy arról beszélünk, hogy a 2007-14-es ciklus minden forrását fel tudjuk 
használni. Ebben államtitkárként óriási szerepe volt, és ezt szeretném megköszönni 
önnek és munkatársainak is, illetve a háttérintézményekben dolgozó kedves 
kollégáinak is. 

Azt szeretném megkérdezni, annak alapján, ami elhangzott az expozéban, hogy 
azok az intézményi átalakítások, amelyekről ön számot adott, hogyan fogják 
befolyásolni a mostani ciklus fejlesztési forrásainak a felhasználását, illetve azok 
lezárását.  

S egy apró kérdés lenne még a jövő tekintetében: a választókerületben, 
önkormányzati szférában is, magánszemélyeknél is óriási problémát okozott, hogy 
sok-sok pályázat utófinanszírozott volt. Van-e olyan cél és terv, ami ezen változtatna? 
Hiszen nagyon sokan nem tudták éppen ezért igénybe venni, merthogy az átmeneti 
likviditást sem tudták biztosítani. 

Köszönöm a figyelmet. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Több kérdés nincs, akkor lezárom a kérdéseket, és 

visszaadom a válaszadás jogát miniszterjelölt úrnak. 

Lázár János válaszai 

LÁZÁR JÁNOS, a Miniszterelnökséget vezető miniszterjelölt: Nagyon szépen 
köszönöm, elnök úr, a képviselőtársaimnak pedig a kérdéseket.  

Ahogy ismernek képviselőtársaim, főleg, aki régebb óta ismer, tudja, hogy 
kényes kérdés nincs, és én minden kérdésre és minden vitahelyzetre szívesen 
reagálok, illetve válaszolok is minden kérdésre. Tehát attól félni, hogy én nem 
válaszolok kérdésre, nem kell, sőt minden kérdés előtt maximálisan nyitottan állok. 

Örülök, hogy Józsa képviselőtársam megkérdezte a személyes motivációt, és a 
személyes felelősséget is abban, hogy a kormányalakítás most hogyan és miképpen 
alakult. Azért örülök ennek, mert ezeknek a dolgoknak a tisztázására a mai 
parlamenti politikai viszonyok között kevés idő jut, holott azt gondolom, azok, akik 
bekerülnek a parlamentbe, főleg most, hogy 199 fős Országgyűlésről beszélünk, vagy 
azok, akik a kormányzat meghatározó pozícióban munkát kapnak, biztos vagyok 
benne, hogy valamit akarnak ebben az országban csinálni. És pártállástól függetlenül, 
bennem él az a hit, hogy nem a személyes egzisztenciális kérdés számukra a 
legfontosabb. 

Én a parlamentet nem célnak, hanem eszköznek tekintem, és a kormányzati 
munkát sem tekintem önmagában célnak, hanem eszköznek tekintem. Én azt hiszem, 
hogy hét megnyert választással a hátam mögött, hogy 27 évesen megválasztottak egy 
50 ezres város polgármesterének, és ezt még megismételték néhány alkalommal, 
valamint az, hogy négyszer megválasztottak parlamenti képviselőnek, ez minden 
személyes hiúságomat maximálisan kielégíti. Tehát én a képviselői, az egyéni 
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képviselői munkát, de a listás parlamenti képviselői munkát is úgy tekintem, hogy ha 
valaki abban éveken keresztül a választók bizalmából megerősítve ott van, az 
valamilyen személyes teljesítményt jelent. Ha a személyes ambíciómat kérdezi, 
képviselő úr, ha még néhány alkalommal megtisztelnek a bizalmukkal, és egyszer úgy 
fejezhetem be a politikai karrieremet, hogy elmondhatom, hogy négyszer-ötször-
hatszor-hétszer megválasztott egy közösség arra, hogy képviseljem az érdekeit, és 
nekem bizalmat szavazott, ennél fontosabb dolog az én politikai pályafutásomban 
nem létezik. Mert a parlamentben a bizottsági munkát, a parlamenti érvényesülést, 
frakcióvezetést is eszköznek tekintettem arra, és nem célnak, hogy az eszményeimet, 
elképzeléseimet megvalósítsam. Erről tudnék órákig beszélni, hogy mit gondolok a 
világról, de nem terhelem meg ezzel, azonban nagyon szívesen egyszer eljövök, és 
megpróbálom megvilágítani azt, hogy amikor az európai uniós források 
fölosztásában, például a vidékfejlesztési forrásoknál beleszólok vagy beleavatkozom 
vagy vétót emelek, akkor azt miért teszem, mondjuk, a vidéken élő lakosság 
érdekében, mert ezekből a döntésekből áll össze egy embernek az eszményképe vagy 
világképe. És én, azt hiszem, elég határozott eszményképpel és világképpel 
rendelkezem, és a parlamenti mandátumot arra használom, hogy a választók rám 
bízott világképét és a sajátomat megpróbáljam megvalósítani. Ettől soha nem riadtam 
vissza, erről a vásárhelyi polgárok, amikor polgármesterük voltam, sokat tudnának 
mesélni. Ennek voltak elszenvedői, mert aktivitásban is elég erős vagyok, és voltak 
haszonélvezői is, mert minden változásnak kész vagyok és képes vagyok az élére állni.  

2010-ben – ha megengedi, a személyes részt még ennyivel kiegészítem – azt 
kérte a miniszterelnök úr, hogy segítsem a munkáját a parlamenti frakció 
vezetőjeként, és ugyanezt kérte ’12-ben és ’14-ben is egy országnak, egy közösségnek a 
megváltoztatásában. Én ebben a munkában azt tartom a legnagyobb intellektuális 
kihívásnak és személyes felelősségnek, hogy az ember meggyőződése, a választói 
meggyőződése, amit képvisel a parlamentben, vagy az a vidék, amelyet képvisel a 
parlamentben, annak a problémái, a nehézségei foglalkoztatják-e, gondolkodik-e 
rajta, akarja-e megoldani, és akarja-e megváltoztatni a világot. 

Rám a miniszterelnök addig számíthat, amíg ebben az országban érdemi 
jelentős változásokra van szükség. Ezt mindenféle személyes hatalmi motiváció nélkül 
mondom. Az természetes, képviselő úr, hogy amikor az ember huszonéves, akkor a 
hatalommal, a politikával vagy a közszolgálattal kapcsolatban sok minden eszébe jut. 
De minél közelebb kerültem a miniszterelnöki munkához, mármint fizikailag láttam 
azt, hogy mit jelent a miniszterelnöki munka, annál távolabb kerültem a gondolattól. 
Minél jobban láttam közelről, hogy mit csinál egy miniszterelnök, annál jobban 
eltávolodott tőlem az a gondolat, hogy én magam ilyesmiben törjem a fejem. Mert 
pártállástól függetlenül mondhatom, hogy 10 millió vagy 13,5 millió ember esetében a 
végrehajtó hatalmat egy személyben képviselni és vezetni emberfeletti felelősséget 
jelent a mai világban, és mindegy, hogy melyik korszakban. Azt hiszem, hogy ez 
minden 1990 utáni miniszterelnökre egyformán igaz. Én tehát ebben sokkal 
óvatosabb vagyok, mert az elmúlt tizenkét évnyi politikai munkám megtanított 
néhány dologra. Nem szeretném bő lére engedni a dolgot, csak érzékeltetni akartam, 
hogy van személyes háttere és motivációja annak, amit csinálok.  

S abban is van személyes felelősségem, ami történik, mert nem titok, a Fidesz-
frakció is pontosan tudja, hogy a miniszterelnök munkatársként tekint rám – talán 
ezt elmondhatom, ezzel nem lépem át a szükséges diszkréció határait –, én pedig a 
meggyőződésemmel, a véleményemmel, a világról alkotott elképzelésemmel 
igyekszem befolyásolni, igyekszem azokat érvényesíteni, vagy igyekszem az ügyek 
menetére hatással lenni. Így amikor arról van szó, hogy a végrehajtó hatalom fölött ki 
és milyen kontrollt kell, hogy gyakoroljon a parlament által, akkor én vállalom azért a 
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felelősséget, hogy a kormányalakítás kapcsán nekem az volt az álláspontom és 
véleményem, hogy a kormány Házon belüli munkamegosztása, a végrehajtó hatalom 
feladat- és hatásköri rendszere nem a törvényhozás ügye. Nem tudom, hogy erről mit 
mondtak azok a miniszterjelölt kollégáim, akik itt jártak előttem, de én vállalom a 
személyes felelősséget azért, hogy nekem az a meggyőződésem, hogy a statútum, az, 
hogy melyik miniszternek mi a portfóliója, milyen felelőssége van, nem a 
törvényhozás felelőssége. Természetesen számon kérhetők akkor, ha a munkájuk 
során hibáznak, de önmagában az, hogy melyik feladat kihez tartozik, nem hiszem, 
hogy a törvényhozás hatásköre lenne, ráadásul a magyar rendszer abban is speciális, 
hogy a parlament a miniszterelnökön keresztül tudja a kormányzati felelősséget 
érvényesíteni. Nem a miniszterek közül egy a miniszterelnök, hanem a 
miniszterelnöknek van kormánya, és ezért a kormányért egy személyben ő viseli a 
felelősséget a parlament előtt 1848 áprilisa óta, és ez a hagyomány szerencsére nem 
szakadt meg az elmúlt néhány száz esztendőben.  

Ennyit a személyes felelősségről és a személyes motivációról, de bármikor 
készen állok elvi jellegű vitára is. Nyilván nem vagyok könnyű helyzetben, mert húsz 
percben kell a témáról referálnom, kell mondanom valamit a bizottságnak, aminek 
valami értelmes része is kellene, hogy legyen, hogy mit is kéne csinálni, ugyanakkor 
meg joggal kéri számon rajtam a képviselő úr, hogy na jó, jó, egyébként meg mit akar 
a világtól. Szívesen jövök el és adok arról tájékoztatást, hogy ezekkel a pénzekkel az 
ország 10 vagy 20 éves jövője szempontjából mi az, amit el szeretnénk érni, vagy mi 
az, amit szerintünk el kellene érni, mik azok a nagy társadalompolitikai célok vagy 
víziók.  

Ez átvezet arra is, hogy milyen programokban gondolkodik a kormány, vagy 
miért van szükség olyan államtitkárra, aki programszemléletet vagy akciószemléletet 
tervez vagy képvisel. Senki nem gondolhatja komolyan, hogy ennek a kormánynak 
nincs programja. Természetesen van a kormánynak politikai programja, ami minden 
szaktémán keresztül érvényesül. Minden minisztertársam politikai programokról 
beszél, legyen szó akár igazságügy-miniszterről, akár külügyminiszterről. Láttam a 
visszajelzéseket, ismerem az általuk elmondottakat, azok mind a kormányzati 
elképzelések részét képezik. Ezt azonban stratégiailag meg kell támasztani, ezért kell 
a kormányzaton belül egy olyan szervezet, amelyik ezt intellektuális értelemben 
megtámasztja. Nagyon fontosnak tartom, hogy a Miniszterelnökségen lehetőséget 
adunk fiatalok számára is, hogy intellektuálisan egy erős csapat legyen, amely képes a 
kormány munkáját, döntéshozatali mechanizmusát szellemi potenciállal, 
javaslatokkal, ötletekkel, XXI. századi megoldásokkal jelentős mértékben támogatni.  

A világban óriási verseny van, Közép-Európában is óriási verseny van 
nemzetek és országok között. Egy ország gazdasági versenyképessége a szellemi 
teljesítményétől nagymértékben függ. A mi országunkban a rendelkezésre álló 
erőforrások nem képesek azt a gazdasági növekedést lefedezni, amire szükségünk 
van, csak az intellektuális hozzáadott többletünk. Ezért nagyon fontosnak tartom, 
hogy a kormánynak kell gondolkodnia olyan megoldásokon, amelyeket részben a 
szükség szül, részben viszont intellektuális értelemben talán versenyképesek 
lehetnek. Tehát szellemi többlet, hozzáadott érték nélkül konvencionális 
megoldásokkal nem lehet megváltoztatni az országot. És ez nagyon sok esetben nem 
pénz kérdése. Én nem azok közé tartozom, akik úgy gondolják, hogy ebben az 
országban nincs pénz. Ebben az országban szerintem van pénz. Ebben az országban 
alapvetően mentalitásbeli és kulturális problémák vannak, és én ezt nagyon súlyos 
gondnak gondolom. A kormányzatnak e tekintetben meg kell próbálnia értékeket 
képviselnie. Foglalkozom ilyen kérdésekkel is.  
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Ami az átláthatóságot és a pályázati rendszert illeti: én annak vagyok a híve, 
hogy minden legyen teljes egészében nyilvános. Tóth Bertalan képviselőtársam 
szakszerűen tette fel a kérdést, hogy akkor hogy is van ez tulajdonképpen, átlátható 
lesz-e a rendszer. Szerintem így tisztább és átláthatóbb lesz a rendszer. Nem hiszem, 
hogy az a rendszer lenne jó, ahol háttérintézményekbe, ügynökségekbe, 
magáncégekbe szervezzük ki az európai uniós pályázatok elbírálását, döntési 
mechanizmusát. Ül valaki valahol századmagával és eldönti, hogy hova menjen a 
pénz, úgy, hogy ez egy magángazdasági társaság, egy piaci érdekeltség vagy valami 
zavaros rendszer. Szerintem, ha ez az államnál van, ha egy minisztériumi 
struktúrában van, akkor sokkal ellenőrizhetőbb, sőt az ellenzék által a parlamenti 
keretek között számon kérhetőbb, mert hogy miniszter visel érte felelősséget, aki 
interpellálható, számon kérhető, vizsgálható, a bizottság napirendjére tűzheti. Úgy 
gondolom, hogy az ellenőrizhetőség szempontjából ez a struktúra sokkal tisztább. Ha 
kiszervezem háttérintézményekbe, ügynökségekbe, kft.-kbe, részvénytársaságokba, 
egy zavaros, az elmúlt hét évre jellemző struktúrába, akkor egészen biztosak lehetnek 
abban, hogy semmit nem fognak abból látni, hogy a pénz hová megy.  

A bürokrácia, amit szánt szándékkal épített fel a kormányzat az európai pénzek 
kiosztása körül valamikor 2006-ban – s ezt nem önöknek címzem kritikaképpen –, az 
a korrupció melegágya. A bürokráciacsökkentés a korrupciócsökkentést fogja 
magával hozni. Minél kevesebb az európai uniós pénzelosztási bürokrácia, annál 
kisebb lesz a korrupció. Ugyanis ha egy nyílt jelentkezési rendszer van egy vállalkozó 
számára, ahol a vállalkozó személyes kreativitásán, teljesítőképességén múlik az, hogy 
képes-e termeléshez vagy a piac fejlesztéséhez pénzt kérni és ez alanyi jogú pályázat 
kérdése, akkor nincs mit elbírálni, nincs mit értékelni, nincs mit tanácsolni, nincs mit 
versenyeztetni. Magyarországon az elmúlt tíz évben, de már az EU előcsatlakozási 
alapoknál is, azt gyanítom, nem véletlenül létrejött egy rendszer, amelyben a rendszer 
jobban járt, mint maga a kedvezményezett. Én ezt nagyon súlyos hibának gondolom, 
mert súlyos milliárdokat veszítettünk ezáltal. Én ezt próbálom felszámolni, illetve 
szükségszerű és ésszerű határok közé tenni.  

A kifizetések. Hogy legyen világos, 2014 januárja óta 600 milliárd forintot 
fizettünk ki június első napjaiig. Tehát a mai napig 600 milliárd forintot fizettünk ki a 
magyar pályázati nyerteseknek. Mi az Európai Unióból kaptunk 1,1 milliárd eurót, 
ami az elszámolási rendszerben nagyon fontos. Itt két dolgot lehet csinálni. 
Egyrészről nyomni kell kifelé a pénzt a pályázati nyerteseknek, másrészről küldeni 
kell befelé Brüsszelbe a számlát, onnan meg hozni kell kifelé a támogatást azért, hogy 
a költségvetés egyensúlya ne billenjen meg. Ha Brüsszelből nem jön pénz, akkor a 
költségvetésnek kell helytállni. Ezt bizonyos keretek között, főleg éven belül a 
jelenlegi költségvetési viszonyok között lehet finanszírozni, mégis az a legkedvezőbb a 
magyar költségvetés szempontjából – és ez érdemben befolyásolja a költségvetés 
likviditását, hiányállapotát és a költségvetés pénzügyi állagát is –, hogy minél 
gyorsabban minél több pénzt tudjunk lehívni Brüsszelből. Ezért volt kardinális 
kérdés, hogy minden vita ellenére, ami minden kormánynak volt, és még nekünk is 
lesz szervezeti és strukturális vitánk a brüsszeli bizottsággal a pénzügyek okán, a 
pénzek folyamatosan jönnek. Tegnap is jött 15 milliárd forint, előtte májusban 
összesen 1,1 milliárd euró, ami 300 milliárd forintot jelent. Ezek a pénzek nagyon 
fontosak a költségvetés likviditása szempontjából.  

Úgy gondolom, hogy megtettünk mindent, amit meg lehetett tenni. Amikor 
2013. augusztus 1-jén átvettem, akkor 500 milliárdnál állt az éves kifizetés, majd 
utána 1700 milliárd lett belőle úgy, hogy 1400 milliárd volt az EU-elvárás velünk 
szemben. Most 2 ezer milliárdot tűztünk ki, ami nagyon ambiciózus cél, de meg lehet 
csinálni és meg is kell csinálni, nincs más választásunk. A 2014-20-as időszakban 
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sokkal egyszerűbb lesz a rendszer, mert a brüsszeli bizottság előírja, hogy mennyi 
pénzt kell éves szinten lehívni. Ha nem hívja le az ember, elveszíti a forrást. Ott nincs 
vacakolás, ott dolgozni kell kőkeményen, és a miniszter, az államtitkár, a helyettes 
államtitkár és a főosztályvezető fog szorulni, ha egyetlenegy napnyi csúszás is van a 
pályázatok kiírása, kihirdetése, a szerződés kötése és a kivitelezések tekintetében. És 
az önök számára, még egyszer mondom, szerintem ez egy sokkal tisztább és 
átláthatóbb rendszer. Ma is jött pénz, mondják itt a kollégáim, ma 600 millió forint 
jött éppenséggel. Mindennap jön valamennyi forrás, tehát folyamatos a pénzügyi 
menetrend. 

Ami a Postát illeti, nem tervezzük a Posta privatizációját. A magyar 
kormánynak világos a célja: a magyar bankrendszeren belül a nemzeti tulajdont 
akarja erősíteni. Az állami tulajdonra brüsszeli korlátok vonatkoznak.  

A takarékszövetkezetekben a kormány óriási lehetőséget lát, a 
takarékszövetkezetekben szeretnénk a vidékfinanszírozást, agrárfinanszírozást, 
zöldfinanszírozást megoldani. Azokat föl kell tőkésíteni, a rossz portfólióikat ki kell 
tisztítani, konszolidálni kell a takarékszövetkezeti rendszert, a Takarékbankon 
keresztül. Ezt a kormány a bankrendszer, a jelen pillanatban piacon lévő 
bankrendszer minden állásával együtt, minden ellenállásával szemben végig fogja 
vinni. Azért kerül a Miniszterelnökségre jó néhány ügy, például ez az ügy, hogy kellő 
nyomatéka, kellő súlya legyen a kormányzaton belül, és hogy ez megvalósuljon. Ha ez 
megvalósul, akkor természetszerűen visszailleszthető a vagyonkezelési kérdéskörbe. 

A Magyar Fejlesztési Banknál pedig egy portfóliótisztításra van szükség, ami 
kényes kérdés. Ma a Magyar Fejlesztési Bank a legnagyobb szállodatulajdonos az 
országban, a legtöbb bedöglött szállodája – már elnézést – a Magyar Fejlesztési 
Banknak van. Egy hotellánc tulajdonosa a Magyar Fejlesztési Bank – mi a fenét 
akarunk ezzel kezdeni? Tehát el kell bizonyos kérdéseket dönteni, szanálni kell azokat 
a rossz döntéseket, a Magyar Fejlesztési Banknál is, ki kell vezetni és végig kell vinni, 
amelyek üzletpolitikailag, nem az elmúlt egy-két évben, adott esetben az elmúlt tíz 
évben helytelenek voltak. 

Az M6-os autópálya határig történő meghosszabbítása – ha erre gondol 
képviselő úr – természetesen szerepel a programban. A közlekedésfejlesztési program 
legfontosabb elemei közé tartozik az autópályák kivitele az országhatárra. Itt lehet 
vitatkozni az Európai Unióval, Magyarország autópálya-ellátottsága jelentősen javult. 
A kormány egyes számú stratégiai célja, hogy minél több autópálya menjen ki a 
határra. Az M3-asnak két határkötési pontját szeretnénk, plusz szeretnénk egyet 
Románia felé is, szeretnénk a szlovák–magyar határra legalább kettőt, egy M3-as és 
egy M2-es átkötési pontot megcsinálni; befejezni vagy megcsinálni, ez kis dolog, de az 
M1-es Pozsony felé hiányzó szakaszát; az M6-os lekötését; Zalaegerszeget be akarjuk 
kötni az autópályába, Kaposvárt is, mert a következő program a megyei jogú városok 
autópálya-összeköttetése. De nem állunk jól, Magyarország szempontjából, mert – ha 
már ideológiát kérdeznek, én nagy Alföld-párti vagyok és Kelet-Magyarország 
fölzárkóztatásának elkötelezett híve – az M44-es megépítéséhez, amely Kecskemétet 
köti össze Békéscsabával, már nem tudunk európai uniós forrást igénybe venni. Az 
alsó hangon számítva is, ez 120 kilométer, ha jól mondom, az 250 milliárd forintba 
fog kerülni. Még ha autóutat építünk, és nem autópályát, akkor is. Tehát nem kevés 
pénzről beszélünk. De elengedhetetlenül szükségesnek tartom Békés megye vagy Bács 
megye keleti része szempontjából. Az M4-es Pest megyei szakasza: az M4-est lehet 
építeni Abony–Fegyvernek között, de nem lehet a Pest megye és Budapest közötti 
szakaszon építeni, mert a központi régióra nem lehet európai uniós támogatást 
igénybe venni. Ezt saját költségvetési pénzből kell megfinanszírozni. 
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Tehát a kormánynak konkrét listája van, amelyet a nyáron nyilvánosságra fog 
hozni, hogy melyek azok a közlekedési beruházások, amelyek meg kell hogy 
valósuljanak. S itt egy jó példa arra, hogy mi a Miniszterelnökség feladata. Azt láttam 
az elmúlt négy esztendőben – és ezt valószínűleg megtapasztalták olyan 
képviselőtársaim, akik már voltak kormányon –, hogy bármit dönt a kormány, 
mégsem az az út épül. Mert az az út épült, amelyet az állami útkivitelezők, felügyelők, 
infrastruktúra-fejlesztők kitalálnak, megterveznek és amit az üzleti érdekek 
kikényszerítenek. Ez volt 1990 és 2014 között. Ezért nem épült meg nagyon sok olyan 
útszakasz Magyarországon, amelynek a társadalmi hasznossága elvitathatatlan lett 
volna, például egy-egy megyének vagy megyei jogú városnak a bekötése, amely 
gazdaságilag a legfontosabb lett volna, és megépült sok minden, ami lehet, hogy jó 
volt az építészszakma, a műszaki értelmiség szempontjából, mert szép munka, és 
lehet, hogy sokat kerestek rajta egyesek, de egyébként nem az volt a legégetőbb vagy a 
legszükségesebb. Mert szerintem csak a parlamenti képviselőknek, a parlamenti 
képviselők által megválasztott miniszterelnöknek, a miniszterelnök által kinevezésre 
javasolt kormánynak van demokratikus legitimációja arra, hogy az ilyen 
fejlesztéspolitikai döntéseket meghozza. Ez a társadalmi kontroll az, amelybe nekünk 
be kell lépni, és azt kell mondani, hogy bocsánat, most eldöntjük 2014-ben, és utána 
ezek a beruházások fognak megvalósulni. 

Energetika. Egy 1117 milliárdos energetikai blokk van az NFM-nél, amelyben 
környezeti és kormányzati energetikai beruházások lesznek. Az NGM-nél lévő 
68 milliárd forint az energetikával foglalkozó vállalkozások támogatására szóló pénz. 
Tehát maga az energetika 1117 milliárdja az NFM-nél van, az energetikai 
államtitkárság fog arra belső szerkezeti javaslatot mondani, hogy azt hogyan és mire 
kell elkölteni, illetve hogyan és mire kell fölhasználni. 

Paks kérdése valószínűleg még jó néhányszor fog előkerülni, hiszen a 
beruházás tervezett indítópontja a beruházás jellege miatt még nagyon messzire van. 
Én azt gondolom, megcáfolhatatlan tény, és a Magyar Tudományos Akadémia 
illetékes tudósai, munkabizottságai az utóbbi hetekben több érdekes dolgozatot is 
publikáltak, amelyeknek a matematikai képletei földi halandó számára – zárójel: 
normális ember számára (Derültség.) – megérthetetlenek (Dr. Józsa István: Nana!), 
kivéve, aki mérnök, igen. Ezért mondtam, hogy földi halandó számára 
megérthetetlenek. Képviselő úr kivétel ez alól. (Derültség.) A földi halandók számára 
megérthetetlenek, de a rezüméje, az összegzése az, hogy a beruházás a jelenlegi 
ismeretanyagunk szerint mindenféleképpen megéri a kormánynak és megéri az 
országnak. Ezt ma már nemcsak a kormány állítja, hanem ajánlom ezeket a 
tudományos publikációkat a figyelmükbe; több számítás, képlet jelenik meg a 
tudomány világában ezzel kapcsolatban.  

Paksot külön fogjuk kezelni, kormánybiztos fogja felügyelni az építkezést. 
Paksnak három dimenziója van jelen pillanatban. Van egy brüsszeli egyeztetési 
mechanizmus, amelyet le kell folytatnunk, ott legalább három tisztázandó kérdés van. 
Ezek: volt-e Magyarországnak joga szerződést kötni Oroszországgal, nemzetközi 
szerződést; hogyan nem lesz a tiltott állami támogatás elvébe ütköző a beruházás; és a 
fűtőanyag-függetlenség hogyan valósul meg? Tehát hogy bárhonnan vehessen a Paksi 
Atomerőmű fűtőanyagot a működtetéséhez. Tegnap technikai egyeztetés volt 
Brüsszelben. Konstruktív, jó hangvételű tárgyalás zajlott tegnap Brüsszelben, és azt 
hiszem, készek és képesek vagyunk meggyőzni a Bizottságot arról, hogy ez Európának 
is kifejezetten jó lesz. Be fogjuk mutatni Brüsszelben azokat a pénzügyi számításokat, 
amelyek a beruházás megtérülését és a magyar energiapolitikában az olcsó energia 
garanciáját jelentik. Nekünk az a véleményünk, hogy Magyarország el fogja veszíteni 
rövid időn belül a versenyképességét, ha az ipar és a gazdaság számára nem lesz olcsó 
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energia. Ez több módon elérhető, úgy, ahogy ön mondta. Ha megépül a két új blokk, 
akkor összességében a magyar energiaszükségletnek csak 50 százalékát fogják ellátni, 
még 50 százalék importra vagy zöldenergiára lesz szükségünk. Tehát az optimális 
esetben is a paksi atomerőművi blokk vagy blokkok a magyar energiaszükséglet 50 
százalékát fedezik. Ezen kívül is szükségünk lesz adott esetben importra, ami 
függőséget jelent, vagy szükségünk lesz zöldenergiára, amiről most folyik az Európai 
Bizottságon belül, mint ön is tudja, nagy vita, az energia-irányelvek tervezetei most 
jelennek meg, és nagy vita van ennek az arányáról. Magyarország nyilvánvalóan el 
fogja mondani a véleményét, és tudomásul fogja venni a döntést. 

Az alternatív energia az energiamixünknek része a mi véleményünk szerint. Mi 
nem értünk azzal egyet, hogy az alternatív energia kizárja az atomenergiát vagy az 
atomenergia kizárja az alternatív energiát. A mi véleményünk szerint ez a kettő együtt 
egymást erősíti és versenyképes lehet.  

Ha Európa nem tud az energiaárakkal versenyre kelni az Amerikai Egyesült 
Államokkal a következő két-három esztendőben, ismertek olyan számítások és 
tanulmányok, amelyek szerint 13 millió európai munkahely van veszélyben, az 
Amerikai Egyesült Államoknak olyan energiaár-fölénye van. Ezért egyáltalán nem 
mindegy, hogy mit fogadunk el Brüsszelben; ez már átvezet arra, hogy miért kerül át 
az európai uniós ügyek vitele a Miniszterelnökségre. 

Az európai uniós ügyek nem két ország közötti kapcsolattartást, nem egy 
nemzetközi szervezet és egy ország közötti kapcsolattartást jelentenek. Amikor 
Magyarország 2004-ben belépett az Európai Unióba, akkor – a magyar 
választópolgárok népszavazásával megerősítve – Magyarország lemondott 
szuverenitásának egy jelentős részéről. Brüsszeli döntések érdemben befolyásolják a 
magyar hétköznapi halandó emberek életét, életkörülményeit és életvitelét. Innentől 
kezdve Brüsszel nem külföld, nem egy szervezet, amelyhez viszonyunk van, hanem mi 
magunk vagyunk. Nem külpolitika, hanem belpolitika.  

Brüsszellel most talán 19 jogvita van folyamatban, és azok mindegyike a 
magyar belvilágot érinti, úgymint pálinkafőzés és sorolhatnám. Ezeknek nem 
külpolitikai, hanem az életünk belső világára vonatkozó relevanciái vannak. Vagy 
olyan stratégiai jelentőségű ügyek, mint az energiapolitika, amelyben az általunk 
képviselt brüsszeli álláspont és a brüsszeli döntés évtizedekre fogja az ország 
versenyképességét meghatározni. Szerintem ez meghaladja egy szaktárca 
kompetenciáját, s úgy gondolom, a miniszterelnöknek arra van szüksége, hogy az a 
tudás, az a szellemi kapacitás, az a kapcsolatrendszer, amit ez az államtitkárság jelent, 
itt legyen a Miniszterelnökségen. Ráadásul, mint ön is pontosan tudja, az Európai 
Tanácsban a miniszterelnökök és nem a külügyminiszterek döntenek. A 
miniszterelnöknek fölkészültebbnek kell lenni európai ügyekben, mint bármelyik 
tárcavezetőnek, mert az ő személyes felelőssége ebben nem kicsi – lásd a most zajló 
napi események –, hiszen az ő személyes felkészültsége a végső döntési fázisban 
érdemben befolyásolhatja az ügyek kimenetelét. Az, hogy Magyarországon mi lesz az 
energiapolitika a következő húsz évben, mi lesz az energiamix, például kézenfekvő 
bizonyítéka annak, hogy erről mégiscsak a kormányzat központjában kell érdemi 
döntést hozni. Ez arra válasz, hogy miért kerül át az európai ügy, és miért nem marad 
a Külügyminisztériumban. Azok az ügyek, amikkel a Külügyminisztériumban dolgozó 
kollégák foglalkoznak, egytől egyig a magyar belvilág szabályozására, működésére, az 
emberek hétköznapi életére vannak befolyással. Ennek tulajdonképpen egy önálló 
minisztériumnak kellene lennie, koordinációs tevékenységet ellátva.  

Elhangzottak a vállalkozásokkal kapcsolatos megjegyzések, hogy a vállalkozók 
terheinek a könnyítése, illetve a piaci lehetőségek hogyan kapcsolódnak össze. Most 
ki fog derülni, hogy mi van a magyar vállalati szektorban intellektuális értelemben és 
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a gazdasági lehetőségeket illetően. A források 60 százalékát, plusz a vidékfejlesztés 
egy nagy részét oda fogjuk tenni a vállalati szektor elé. Nekem is vannak kételyeim, 
kérdéseim és kétségeim a tekintetben, hogy a magyar vállalkozói szektor ezzel hogyan 
tud majd élni. Hány olyan versenyképes vállalkozás van, amelyik a 
termékfejlesztésben, a piacra jutásban, az exportban, a K+F-ben vagy az 
innovációban olyat tud letenni az asztalra, amihez EU-s pénzt tudunk adni. De ez 
mindig nagy dilemma. Most az infrastruktúrát fejlesztjük és azon keresztül növeljük a 
gazdaságot, vagy közvetlenül a vállalatokat fejlesztjük, támogatjuk és azon keresztül 
termelünk annyi jövedelmet, amit utána társadalmi szempontok szerint vissza 
tudunk foglalkoztatni. Az egyik utat kipróbáltuk, és most kipróbálunk egy másik utat, 
amit egyébként Brüsszel most már maximálisan támogat, és Brüsszelben is vannak 
olyan csoportok, amelyek azt mondják, hogy ezt kell végrehajtani. De nekem az a 
személyes véleményem – ha a személyes meggyőződést vagy a realitásérzékelés 
képességét kéri rajtam számon –, hogy nem lesz kis feladat egy vállalkozó számára, 
hogy a Brüsszel által meghatározott paraméterek között pályázatot tudjon benyújtani 
vagy jelentkezni tudjon a források elosztására. Ez kockázatos, és majd meglátjuk, 
hogy ezen a téren valójában mi fog történni.  

Nem az a célunk, hogy utófinanszírozott pályázatok legyenek, hogy 
megnehezítsük a vállalkozások forráshoz jutását. Ez liberalizálva lesz. Az európai 
szabályok sokkal több mozgásteret adnak, mint amilyen bürokratikus korlátokat mi 
eddig felépítettünk. Sokkal nagyobb a lehetőség annál, mint amivel éltünk. Elhittük 
azt a dumát, hogy nem lehet másképp csinálni. Ez egy bürokratikus hozzáállás, 
rendkívül kényelmes és lusta hozzáállás, hogy ha az ember megválasztott, 
demokratikus legitimációval bíró döntéshozóként megkérdez valamit, akkor 
megmagyarázza neki az apparátus, hogy miért nem lehet megcsinálni, és nem azzal 
kezdik, hogy hogyan lehet megcsinálni. No ez az, amit mindenféleképpen meg fogok 
változtatni a közigazgatásban is, még akkor is, ha azt mondta önök közül több 
képviselőtársam is, hogy négy éve is hallotta már a szolgáltató államot meg ezt a nagy 
dumát. Tőlem biztos nem, mert én négy évvel ezelőtt nem ültem itt. Négy év nagy idő. 
Személyi és szervezeti döntéseken keresztül lehet kulturális változásokat elérni a 
magyar közigazgatás rendjében. De annak a központi kormányzati, apparátusbeli 
hozzáállásnak, annak a közigazgatási hozzáállásnak, hogy megmagyarázzák egy 
demokratikus legitimációval bíró döntéshozónak – mindegy, hogy melyik párthoz 
tartozik, mindegy, hogy parlamenti képviselő, mindegy, hogy parlamenti bizottság 
vagy a végrehajtó hatalom vezetője – megmagyarázza az apparátus azt, hogy hogyan 
nem lehet valamit megcsinálni, ott van vége az állam működésének. Azok az emberek, 
akik ezzel kezdik, totálisan alkalmatlanok arra, hogy közszolgák legyenek a XXI. 
században, és ez abszolút versenyképességi kérdés egy modern ország működésében. 
Ebben személyesen nagyon motivált vagyok, elvi és személyi elkötelezettségem van 
arra, hogy ezt megváltoztassam. Mindaddig, amíg ilyen változtatási lehetőségek 
vannak, számíthatnak arra, hogy itt vagyok és igyekszem segíteni, aztán jön a 
vadászat. Köszönöm szépen, elnök úr.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen miniszterjelölt úr expozéját és a kérdésekre adott 

választ.  
Tisztelt Bizottság! Úgy hiszem, a bizottság egyik legfontosabb portfóliója a 

kohéziós alapok stratégiai tervezésének és az európai uniós források felhasználásának 
az ellenőrzése. Az elmúlt ciklusban Cséfalvay államtitkár úr, Csepreghy Nándor és 
Homolya Róbert államtitkár urak többször voltak itt a bizottságunkban és részletes 
tájékoztatást adtak az európai uniós források helyzetéről. Miniszterjelölt urat, illetve a 
munkatársait ezért is szívesen látjuk az elkövetkező időben, sőt azt is mondhatnám, 
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hogy el is várjuk őket a bizottságunkba. A közvéleménnyel együtt bizottságunk tagjait 
is rendkívül érdekli, hogy minél gyorsabb és minél autentikusabb tájékoztatást 
halljunk az uniós pályázatokról, hiszen közös érdekünk az uniós források minél 
hatékonyabb és gyorsabb felhasználása. Ez alapvető kérdés Magyarország 
versenyképességének a növelésében, különösen Közép-Európában. Tehát rajtunk, 
tisztelt miniszterjelölt úr, nem fog múlni.  

Tisztelt Bizottság! Úgy vélem, az expozéból és a válaszokból is kiderült, hogy az 
uniós források felhasználásának a koordinálása jó kezekben van. Csak emlékeztetem 
képviselőtársaimat, hogy Lázár János államtitkár úr 2013 augusztusában lépett 
hivatalba és egy új stratégiát kívánt felállítani, ami lassan meghozta az eredményét. 
Azt is mondhatnám, hogy az uniós források állóvizébe mint egy bedobott kő mozgást 
hozott, és ez azóta is érzékelhető.  

Egy másik példára is szeretnék emlékeztetni. A mi bizottságunkban 2013 
szeptemberében arról szóltak a hírek, hogy 300 milliárd forint forrásvesztés 
következik be. Aztán 2013. szeptember 8-9-én Johannes Hahn regionális politikáért 
felelős uniós biztossal találkozott államtitkár úr, és utána csakhamar elkerültük a 
beígért forrásvesztést. Nem sorolom tovább a példákat, de úgy hiszem, jó 
reménységgel lehetünk a tekintetben, hogy végre tanulva az elmúlt hét esztendő 
rendszerének a hibájából most egy új rendszer sokkal hatékonyabban, sokkal 
gyorsabban fogja felhasználni az európai uniós forrásokat.  

Végül, tisztelt miniszterjelölt úr, egy kicsit hazabeszélvén, mint Tokaj-Hegyalja 
országgyűlési képviselője szeretném megköszönni, hogy az uniós források végre 
koncentrált formában elértek Tokaj-Hegyaljára is, ami bizony az elmúlt 25 
esztendőben nem volt jellemző. A borvidékre a Tokaj-Hegyalja vidékfejlesztési 
program keretében 30, illetve 70 milliárd forint érkezik, amelynek az első része már 
megérkezett. Mindnyájan tudjuk, hogy Tokaj-Hegyalja a magyar mezőgazdasági 
termékek zászlóshajója, ezért külön köszönjük miniszterjelölt úrnak, hogy alföldi 
lévén egy kicsit Tokaj-hegyaljai is lesz. Ez mindnyájunk érdeke. Köszönjük, 
miniszterjelölt úr.  

 
LÁZÁR JÁNOS, a Miniszterelnökséget vezető miniszterjelölt: Elnézést kérek, 

elnök úr, nem válaszoltam a Norvég Alap kérdésére, s még addig szeretnék rá 
válaszolni, amíg a sajtó képviselői jelen vannak. Szándékommal ellentétes módon 
elfelejtettem erre a kérdésre válaszolni, ezt most gyorsan megtenném, nem visszaélve 
elnök úr, illetve a bizottság tagjainak a türelmével.  

A Norvég Alap esetében van egy elvi kérdés, amit tisztázni kell, mégpedig azt, 
hogy közpénzről van magánpénzről beszélünk-e. Ha közpénzről beszélünk, akkor 
minden magyar állampolgárnak joga van ahhoz, hogy tudja, a közpénzzel mi történik. 
Hozzám olyan információk és hírek jutottak el, hogy a norvég kormánynak 
problémája van az állam által irányított Norvég Alap-programokkal, ezért ott 
felfüggesztette a források kifizetését.  

Felelős vezetőként mi mást tehettem volna, mint hogy egy vizsgálatot 
rendeltem el a norvégok által fölfüggesztett, állam által irányított norvég kifizetési 
rendszer vonatkozásában, tisztázandó, hogy most a szervezeti változás, amelyet a 
norvég kormány vitat, amelyet mi 2013 tavasza óta képviselünk, az a szervezeti 
változás javítja vagy rontja a helyzetet, befolyásolja a kifizetéseket, vagy mi történik 
egyáltalán. Ezt a KEHI majd tisztázni fogja. Tehát zajlik egy KEHI-vizsgálat a magyar 
kormány által közvetített norvég pénzek kifizetésének a hatékonyságát, 
átláthatóságát, törvényességét illetően. Azt hiszem, hogy ha ezek a pénzek föl vannak 
függesztve, akkor tisztán kell látnunk, hogy ott most van valami baj vagy nincs.  
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És természetesen szerintem az is közpénz, amit Norvégia a magyar 
választóknak, a magyar polgároknak küld, mindenkinek, és ehhez a 
pénzközvetítéshez vagy pénzkifizetéshez egy civil szervezetet vesz igénybe. Ha ez 
közpénz, akkor úgy hiszem, joga van a kormánynak arra, hogy ebben a kérdésben is 
tisztán lásson. Én azt kértem a norvég kormánytól, és ezt kérem a jövőben is, hogy 
mindaddig, amíg nem tisztáztuk a helyzetet – mert itt kölcsönös vádak vannak, 
amelyek nézetem szerint csak részben állják meg a helyüket –, a kölcsönös vádak 
tisztázása időpontjáig függesszünk föl minden programot, és ellenőrizzünk le 
mindent.  

Számomra érthetetlen és akceptálhatatlan az, hogy a norvég kormány nem 
érdekelt az adatok teljes nyilvánosságában. Megtiltja egy magyarországi kormányzati 
ellenőrző szervezetnek azt, hogy vizsgáljon egy Magyarországon közpénzek 
kifizetésére leszerződött civil szervezetet. Ez elképzelhetetlen! A norvég kormánynak 
nincs olyan joga Magyarországon, mint ahogy a magyar kormánynak sincs joga 
Norvégiában, hogy egy civil szervezetet arra biztasson, hogy letérjen a jogkövető 
magatartás útjáról. Ez súlyos hiba volt nézetem szerint a norvég kormány részéről. 
Szerencsére az Ökotárs Alapítvány munkatársainak a fejében több volt, mert ők 
egyébként a dokumentumokat a KEHI rendelkezésére bocsátották. A KEHI tisztázni 
fogja a helyzetet, és a KEHI-vizsgálat eredményének birtokában leszünk képesek a 
norvég kormánnyal a Norvég Alap közvetítésére létrejött nemzetközi megállapodást 
módosítani.  

2011 óta van probléma – csak nehogy valaki azt gondolja, hogy ez az én 
személyes mániám –, hozzám minden héten jön valaki följelentéssel, mondván, hogy 
a Norvég Alap civilek által közvetített pénzének 30 százalékát tíz szervezet nyerte el, 
másik kétszáz nyert, és ezer másik nem nyert. Az ezer másik jelenti föl a kétszáz, 
illetve a tizenegy nyertest. Mindennap. Én úgy gondolom, ebben a helyzetben a 
tények tisztázása mindenféleképpen fontos feladat és fontos felelősség. Ha ki fog 
derülni a KEHI-vizsgálat eredménye, akkor a norvég kormánnyal nézetem szerint 
gyorsan zárható ennek az ügynek a rendezése. Június 12-én már lesznek szakértői 
egyeztetések, mert nyilván Norvégia is az Európai Unióval olyan megállapodást 
kötött, hogy ezeket a pénzeket kihelyezi Magyarországon; neki el kell számolnia 
Brüsszel felé, tehát számára sem hiszem, hogy ez egy kedvező helyzet lenne.  

Ráadásul van egy másik probléma, hogy a norvég kormánynak van problémája 
a magyar kifizetési rendszerrel, a svájcinak meg nincs. Merthogy ez nem csak Norvég 
Alap, hanem Svájci Alap, sőt Liechtensteini Alap is, és a Svájci Alap szándékából 
Magyarországra érkező, államilag közvetített pénzek kifizetését Svájc nem 
függesztette föl. Az ugyanebben a rendszerben érkező norvég pénzek kifizetését a 
norvég kormány fölfüggesztette. Szeretnék végre tisztán látni, hogy a svájciaknak jó, 
amit csinálunk, a norvégok meg fölfüggesztik. Ráadásul azt sem értem, hogy a norvég 
kormánynak most az a baja velünk – és ezért függesztették fel a kifizetéseket –, hogy 
nem a Miniszterelnökség közvetíti ki a pénzt, hanem a Miniszterelnökség 
tulajdonában lévő Széchenyi Programiroda, egy állami szervezet, ezért függesztenek 
föl kilenc programot és állítják meg a kifizetést. Na de nem nagyon értem azt, hogy itt 
az a probléma, hogy nem a központi kormányzat küldi a pénzt, máshol pedig a civilek 
küldhetik a pénzt. Érthetetlen a számomra, hogy kettős mércével mérnek, amikor a 
kormányról van szó. 

Tehát nekem semmiféle prekoncepcióm nincs. Szeretnék világosan és tisztán 
látni, és arra kérem az Ökotárs vezetőit is, hogy a teljes nyilvánosság előtt tisztázzák a 
helyzetet. Elképzelhetetlennek tartom, hogy felelős, intelligens civil emberek nem 
állnak a nyilvánosság elé, és nem mutatnak meg minden számlát. Ha ott minden 
rendben van, akkor miért nem állnak ki? Miért nem hoznak nyilvánosságra minden 
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adatot és információt? Minden számlát ki a nyilvánosságra, és azonnal megoldódik a 
probléma! Akkor a kormány tévedett, mea culpa, és megpróbálunk újra megállapodni 
a norvégokkal. De először szeretnénk látni, hogy ha közpénzről van szó, ott mi 
történik. Ha magánpénzről van szó, ha van az országban olyan ember, aki azt mondja, 
hogy ez magánpénz, akkor az egy másik jogi struktúra; akkor valóban, a kormánynak 
nincs igaza. De szerintem a közpénz nyilvánossága nemcsak a kormányra vonatkozik, 
hanem minden közpénz kezelőjére vonatkozik.  

Ennyit tudok mondani norvégügyben. Nincs személyes érdekeltségem; nem 
tudok mit kezdeni az asztalomra érkező, egymást följelentő civilekkel – hogy 
mondjam, ez nem a munka kellemes része. Életemben nem voltam kapcsolatban az 
Ökotárs Alapítvánnyal, nem vitatom el azt, hogy ők jó szándékú emberek, tisztességes 
emberek, megpróbáltak becsülettel helytállni. Kitették magukat annak, hogy az 
őáltaluk meghirdetett programok, pályázatok vesztesei jelentős nyomást gyakorolnak 
adott esetben, vagy följelentésekkel, bejelentésekkel élnek.  

Ennyi történt 2011 óta. 
 
ELNÖK: Köszönjük szépen. (Jelzésre:) Egyetlen mondatot engedek meg, a 

vitát ugyanis már lezártuk. Tessék! 
 
DR. TÓTH BERTALAN (MSZP): Köszönöm szépen. Jó lenne, ha Csepreghy úr 

is ezt az álláspontot képviselné, és akkor szerintem hamar tisztázódna ez.  
 
LÁZÁR JÁNOS, a Miniszterelnökséget vezető miniszterjelölt: Beszélek vele. 

(Derültség. – Dr. Tóth Bertalan: Köszönöm szépen.) 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tehát a vitát lezártuk. 

Szavazás a bizottsági támogatásról 

Tisztelt Képviselőtársaim! Szavazást rendelek el. Kérdezem 
képviselőtársaimat, ki az, aki támogatja Lázár János Miniszterelnökséget vezető 
miniszteri tisztségre való alkalmasságát. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) 6 igen. Ki 
az, aki tartózkodik? (Szavazás. – Nincs ilyen.) Ki az, aki ellenzi? (Szavazás.) 3 nem. A 
jegyzőkönyv számára megállapítom, hogy Lázár János Miniszterelnökséget vezető 
miniszteri tisztségre való alkalmasságát megállapította a bizottság. Köszönöm szépen. 

 
LÁZÁR JÁNOS, a Miniszterelnökséget vezető miniszterjelölt: Köszönöm 

szépen. A szavazás kimenetelétől, illetve a szavazatok jellegétől függetlenül 
mindannyiuknak szívesen állok rendelkezésére a következő időszakban is. (Dr. Tóth 
Bertalan: Köszönjük szépen.)  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen, és szaván fogjuk miniszterjelölt urat, az ígéretének 

megfelelően elvárjuk a következőkben. 
Jelentem, a bizottságunk június 6-án, pénteken 10 órakor tartja a következő 

ülését. 
Köszönöm szépen, a bizottsági ülést bezárom. 
 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 16 óra 17 perc)  
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Dr. Hörcsik Richárd 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: Soós Ferenc és Prin Andrea 


