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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 4 perc) 

Elnöki megnyitó, a napirend elfogadása 

DR. HÖRCSIK RICHÁRD (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban 
ELNÖK: Jó napok kívánok, hölgyeim és uraim! Az Országgyűlés Európai ügyek 
bizottságának ülését megnyitom. Köszöntöm a képviselőtársaimat, a meghívott 
vendégeinket, az Országgyűlés munkatársait, a sajtó igen tisztelt képviselőit. 

Az aláírt jelenléti ív alapján megállapítom, hogy a bizottságunk határozatképes. 
Eseti képviseleti megbízást jelentek be: Farkas Flóriánt képviseli Tessely Zoltán 
alelnök úr, Gyopáros Alpárt Firtl Mátyás, Tóth Bertalant Józsa István.  

A mai napon egyetlen napirendi pontot tárgyalunk meg, ahogyan azt a 
képviselőtársaimnak írásban jeleztem: tájékoztató a 2014-2020-as fejlesztési időszak 
előkészítésének aktuális helyzetéről. A napirendi pont előterjesztője Zsigmondné dr. 
Vitályos Eszter államtitkár a Miniszterelnökség részéről, valamint Dányi Gábor és 
Perényi Zsigmond helyettes államtitkár urak a Miniszterelnökség részéről.  

Kérdezem a képviselőtársaimat, van-e valakinek kérdése, véleménye ezzel 
kapcsolatban. (Senki sem jelentkezik.) Nincs. Akkor szavazásra teszem fel. Ki az, aki 
támogatja a napirendi pont megtárgyalását? (Szavazás.) Köszönöm szépen. A 
jegyzőkönyv számára megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag elfogadta a 
napirendet. 

Tisztelt Bizottság! Napirend előtt szeretném tájékoztatni a képviselőtársaimat, 
hogy kiosztásra került a „Magyarország és az Európai Unió” című pályázat kapcsán a 
2013-as díjnyertes pályázatokat magában foglaló, nemrég megjelent kiadvány. 
Ajánlom képviselőtársaimnak, nagyon hasznos tanulmányok vannak benne. Mint 
ismert, az Országgyűlés elnöke, valamint a külgazdasági és külügyminiszter minden 
évben pályázatot hirdet a felsőoktatási intézmények hallgatói számára „Magyarország 
és az Európai Unió” címmel. A nyertes pályázatok rendszeresen kiadvány formájában 
látnak napvilágot. 

Tájékoztató a 2014-2020-as fejlesztési időszak előkészítésének 
aktuális helyzetéről 

Tisztelt Bizottság! Hozzákezdünk az első napirendi pont megtárgyalásához: 
tájékoztató a 2014-20-as fejlesztési időszak előkészítésének aktuális helyzetéről. 
Tisztelettel köszöntöm az államtitkár asszonyt és a munkatársait, a helyettes 
államtitkár urakat. A tavalyi év során bizottságunk gyakran kísérte figyelemmel a 
2014-2020-as fejlesztési ciklus tervezési folyamatát. Idén februárban is 
napirendünkön szerepelt a 2014-20-as fejlesztési stratégia irányvonalait 
meghatározó, úgynevezett partnerségi megállapodás. A kormány 2014. március elején 
megküldte a partnerségi megállapodást az Európai Bizottságnak, június 11-én pedig a 
2014-20-as fejlesztési ciklus 10 operatív programjából 8 került benyújtásra. Tehát a 
mai ülésünkön az előkészítés jelenlegi helyzetéről szeretnénk egy részletes 
beszámolót meghallgatni.  

Szíves tájékoztatásul megjegyzem, hogy az európai ügyekkel foglalkozó 
bizottságok elnökeinek július 17-18-án megrendezésre kerülő, úgynevezett COSAC-
találkozóján Rómában napirenden szerepel a 2014-20-as európai strukturális és 
beruházási alapok kérdésköre. Tehát, tisztelt államtitkár asszony, bizonyára, akik 
majd kiutazunk a római COSAC-ra, ennél a napirendi pontnál fel tudjuk használni 
mindazt, amit az államtitkár asszony és munkatársai számunkra elmondanak.  

Tisztelt Államtitkár Asszony! Megadom a szót. Kérem, hogy röviden tartsa meg 
expozéját. Ha szükséges, a munkatársait is kérem, hogy egészítsék ki, utána a 
bizottság számára lehetőség adódik a kérdések felvetésére, összegyűjtjük a 
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kérdéseket, és utána visszaadom a szót ismét az államtitkár asszonynak, illetve a 
munkatársainak. Államtitkár asszony, öné a szó! 

Zsigmondné dr. Vitályos Eszter tájékoztatója 

ZSIGMONDNÉ DR VITÁLYOS ESZTER, a Miniszterelnökség államtitkára: 
Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelettel köszöntöm a bizottság tagjait. Ahogy az már 
elhangzott az elnök úr felvezetőjében, Vitályos Eszter vagyok, a Miniszterelnökség 
európai uniós fejlesztésekért felelős államtitkára. Két kollégám kísért el a mai 
bizottsági ülésre, Perényi Zsigmond, aki a nemzetközi fejlesztési programokért felelős 
helyettes államtitkár, illetve Dányi Gábor, aki az európai uniós fejlesztéspolitikai 
koordinációért felelős a Miniszterelnökségen.  

Kérem, engedjék meg, hogy néhány mondatban röviden ismertessem az új 
szervezeti struktúrát, hogy hogyan is működik az európai uniós támogatásokért 
felelős államtitkárság, illetve a héten, jövő hét elején elfogadásra kerülő SZMSZ-ünk 
tervezetével szeretném önöket megismertetni. Az államtitkárságon négy helyettes 
államtitkárság van. A fejlesztéspolitikai koordinációért felelős helyettes 
államtitkárság, amely a tervek szerint 6 főosztállyal működik majd. A 
fejlesztéspolitikai kommunikációért felelős helyettes államtitkárság, amelynek a 
vezetője Csepreghy Nándor úr, itt 2 főosztályunk lesz: az egyik a kommunikációs, a 
másik pedig a tájékoztatási főosztály. A nemzetközi fejlesztési programokért felelős 
helyettes államtitkárság 3 főosztállyal működik majd: lesz egy Bizottsággal történő 
kapcsolattartást elősegítő főosztálya, egy nemzetközi programok főosztály, ahova a 
svájci, illetve a Norvég Alappal kapcsolatos ügyintézés kerül, illetve a határ menti 
együttműködési programok főosztálya. A negyedik pedig a közbeszerzési felügyeletért 
felelős helyettes államtitkárság lesz, amely a tervek szerint négy főosztállyal látja 
majd el feladatait. Az egyik lesz az uniós közbeszerzési felügyeleti főosztály, lesz egy 
hazai közbeszerzési ellenőrzési főosztály, ami a korábbi Nemzeti Fejlesztési 
Minisztériumban működött, a központosított és közbeszerzési szabályozási és 
tájékoztatási főosztályt pedig valószínűleg majd összevonjuk, ez még a jövő. 
Nagyjából így fogunk működni a következő időszakban.  

Hogy visszatérjünk a napirendi pontra, a partnerségi megállapodást a 
kormány március 7-én küldte ki az Európai Bizottságnak, amelyre a Bizottságtól meg 
is kaptuk az észrevételeket. 102 észrevételt küldött vissza nekünk az Európai 
Bizottság, amelynek a nagy része, mondhatni, technikai jellegű észrevétel volt. Ezeket 
időközben mi már elkezdtük átvezetgetni a partnerségi megállapodáson, hogy a 
véglegesen benyújtott változatban már azok az elvárások szerepeljenek, amelyeket a 
Bizottság kért, és amelyeket el is tudunk fogadni.  

Rögtön az első észrevétel azzal kezdődik, hogy a partnerségi megállapodás 
tervezete megfelelő mélységben és a Bizottság állásfoglalásának megfelelő 
szabályozottsággal került benyújtásra, figyelembe veszi azokat az iránymutatásokat, 
amelyeket a Bizottság kért. Jelenleg úgy áll a helyzet, hogy a holnapi nap folyamán 
folytatunk az Európai Bizottsággal egy egész napos tárgyalást, ahol a fennmaradt 
nyitott kérdéseket még átbeszéljük, illetve ott a helyszínen már meg is kezdődik a 
partnerségi megállapodás szövegezése is, tehát ott átvezetjük azokat a kérdéseket, 
amelyekben megállapodás születik a holnapi napon. Körülbelül 30-40 kisebb kérdést 
azonosítottunk be, amelyekre a holnapi napon kerül sor, ezek közül, ami számunkra 
nagyon fontos, az négy politikai szintű kérdés, ezeket majd a későbbiek folyamán 
ismertetem. 

A partnerségi megállapodás keretösszege társfinanszírozással együtt 8520 
milliárd forintot jelent. Ebből a kohéziós alap kerete 2088 milliárd forint, amely 
országos szinten használható fel. A Regionális Fejlesztési Alap, tehát az ERFA és az 
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Európai Szociális Alap, az ESZA keretei 5126 milliárd forintot tesznek ki. Ezek a 
források azok, amelyeket Magyarország kevésbé fejlett régióiban használhatunk fel. 
További ERFA- és ESZA-források 273,7 milliárd forintban jelennek meg, amelyeket a 
fejlettebb közép-magyarországi régióban használhatunk fel.  

Az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap keretösszege 1020 milliárd 
forint, az Európai Tengerügyi és Halászati Alap, az ETHA pedig 15,5 milliárd forint. 
Ezeket a forrásokat még kiegészítik az európai területi együttműködések keretében 
határon átnyúló és transznacionális programjai, amelynek kerete 125,6 milliárd 
forint, illetve egy kisebb támogatási keret a rászoruló személyek élelmiszer-
támogatása, ez 28,2 milliárd forint.  

Ahogy elnök úr is elmondta, benyújtottuk az operatív programokat, illetve az 
operatív programok közül hetet június 7-én. Itt volt egy olyan határidő, hogy a 
partnerségi megállapodáshoz képest három hónapja van a tagállamnak arra, hogy 
benyújtsa az operatív programokat, ezt ezen a határnapon teljesítettük is. Amely 
operatív program benyújtása még hátravan, az a Vidékfejlesztési Operatív Program, 
illetve a Halászati Operatív Program, ez két kisebb. Itt azért nem kerültek még 
benyújtásra a programok, merthogy a statútumrendelet szerint a vidék- és 
agrárfejlesztési terület átkerült a Miniszterelnökséghez, és az újonnan felálló 
államtitkárságnak kell még bizonyos intézményrendszeri végrehajtási dolgokat 
eldönteni az operatív program vonatkozásában. 

Az operatív programok tartalmával kapcsolatban szeretném megkérni 
kollégámat, Dányi Gábort, hogy az egyes szakmai prioritásokról, illetve a 
prioritásokon belül felhasználható összegekről tájékoztassa a bizottságot. 

Dányi Gábor tájékoztatója 

DÁNYI GÁBOR, a Miniszterelnökség helyettes államtitkára: Köszönöm 
szépen. Én elöljáróban annyit szeretnék jelezni, hogy a források felhasználásával 
kapcsolatban a 2014-2020-as időszakban némely szabályt megváltoztatott az Európai 
Unió, tehát a kiadott jogszabályok a tagországokat egy fokozottabb 
teljesítménykényszer irányába tolják. Számos olyan előírást vezettek be, amelyek a 
programokban vállalt indikátorok teljesítését, illetve a források ütemes felhasználását 
teszik szükségessé. Így az új időszakban létezik egy teljesítmény-keretrendszer nevű 
fogalom, ami azért fontos, mert az abban tett vállalásokat 2018-ban és 2023-van 
vizsgálja a Bizottság, és amennyiben itt elmaradásokat tapasztal, akkor nyilván 2018-
ban a források felfüggesztése, 2023-ban pedig pénzügyi korrekció mint szankció van 
kilátásba helyezve. Ezt azért tartom fontosnak elmondani, mert a programozást olyan 
mértékben befolyásolja, hogy mindenképpen a vállalásokat és a programokban 
leírtakat úgy kell megfogalmaznunk, hogy a teljesíthetősége mind időben, mind 
tartalomban a későbbiekben ne sérüljön vagy ne kelljen módosítani.  

Ugyanilyen feltétel az úgynevezett ex ante kondicionalitás, itt előre különböző 
stratégiákhoz köti a Bizottság a források felhasználását, tehát belátta azt, hogy 
önmagában fejlesztési forrást pumpálni e területre nem feltétlenül az egész terület 
hatékonyságát növeli, ha az nem egy stratégiában van, ezért elvárja a tagállamtól, 
hogy bizonyos területeken stratégiákat fogalmazzon meg, ezeket Magyarországnak is 
ki kell küldeni. Van, amit már teljesítettünk, és van, aminek a kiküldése a partnerségi 
megállapodás tárgyalásának a végéig kiküldésre fog kerülni. Illetve, amit még 
megjegyeznék, és szintén pénzügyi felfüggesztéssel, illetve korrekcióval szankcionálja 
a Bizottság: központilag, tehát közös, mind a 28 tagországra kiterjedő 
indikátorrendszert dolgozott ki, tehát vannak olyan, Bizottságtól kapott elvárások 
tételesen megnevezve, számszakilag, amelyek teljesítéséről minden évben az éves 
jelentésben kell beszámolnia a tagországnak, és ha itt nem kap megfelelő információt 
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a Bizottság, akkor szintén felfüggesztheti a kifizetéseket. Ezért fontos - ezt szerettem 
volna elöljáróban megjegyezni -, hogy a programok megvalósíthatósága, illetve a 
forrásfelhasználás ilyen értelemben kötöttebb és szankciókkal terheltebb, mint ebben 
a hét évben. 

A források tekintetében a legnagyobb programunk a Gazdaságfejlesztési és 
Innovációs Program, ez mintegy 2630 milliárd forintot tesz ki a hét évben. 
Magyarország azt írta le a partnerségi megállapodásban, és azt vállalta, hogy a 
források 60 százalékát gazdaságfejlesztésre fogja fordítani, ezért ez az OP a 
legmarkánsabb összegét tekintve. A programban szerepel az innováció, a 
gazdaságfejlesztés, a foglalkoztatás témaköre, és egy nagyon jelentős, 700 milliárdos 
összeggel külön prioritáson allokálta Magyarország a visszatérítendő támogatások 
tételét. Ez azért fontos, mert itt eltérő a tagállamok gyakorlata. Vannak olyan 
tagországok, ahol keverik a különböző típusú támogatásokat egy-egy prioritáson. Mi 
most éppen ebben a témában vagyunk egy nyitott kérdésben még a Bizottsággal, akik 
folyamatosan növelni szeretnék a visszatérítendő támogatások arányát, illetve 
bizonyos területeken nem teszik vagy nem kívánják lehetővé tenni a vissza nem 
térítendő támogatás alkalmazását. Az a céljuk, illetve az az elvárás, hogy csak 
visszatérítendő támogatásokat adjuk bizonyos területeken, mint például, mondjuk, 
foglalkoztatásnál. 

A gazdaságfejlesztési programban - ahogy az előbb mondtam -, van ez a kkv-
finanszírozási, tehát a klasszikus gazdaságfejlesztési láb, ennek az összege 470 
milliárd nagyságrendileg; van egy innovációs láb, tehát K+F+I láb, ez szintén 500 
milliárdos nagyságrend; van egy infokommunikáció és informatikai láb külön kiemelt 
ágazatként, ez egy 130 milliárdos nagyságrend. Az energiahatékonyság, energetikai 
láb 67 milliárdos és a foglalkoztatás 620 milliárdos tétel.  

Bekerült egy turizmus tétel 150 milliárddal, ami szintén tárgyalásokat igényel 
még a Bizottsággal. Ők abszolút nem támogatják azt a típusú turizmust, amikor csak 
szálláshelykapacitás-bővítés van. Tehát az az elképzelése a Bizottságnak, hogy 
Magyarország turisztikai szálláshely tekintetében több kapacitást már ne fejlesszen, a 
szálláshelyek minőségének, a csillagszám-növelésnek, ha szabad ilyen egyszerűen 
fogalmazni, illetve az attrakcióval, tehát valamilyen turisztikai szolgáltatással 
együttesen valósulhat meg szálláshely-finanszírozás. Illetve itt is, mint minden más 
esetben, alapvetően térségi gondolkodást várnak el a tagországtól. Ezenkívül van a 
pénzügyi eszköz, amit már említettem, 700 milliárdos nagyságrendben. Ez a 
gazdaságfejlesztési program felépítése jelenleg.  

 
ZSIGMONDNÉ DR. VITÁLYOS ESZTER, a Miniszterelnökség államtitkára: 

Bocsánat, csak egy dologgal szeretném kiegészíteni a kolléga urat. Az operatív 
programokból adható támogatásintenzitás, ez az összes operatív programra igaz, attól 
függ, hogy jövedelemtermelő-e a projekt, illetve versenyszabályozás alá esik-e a 
tevékenység. Ha a projektek beruházás jellegűek, akkor a regionálisan adható 
maximális mértékük határozza meg, hogy mekkora lehet egy-egy területen a 
támogatásintenzitás. Ezekről egyelőre még nem tudunk beszélni. 

 
DÁNYI GÁBOR, a Miniszterelnökség helyettes államtitkára: A következő 

program, amelyről… (Dr. Józsa István közbeszól.) 
 
ELNÖK: Bocsánat! A képviselőtársam az utolsó mondatot szeretné még 

egyszer! (Dr. Józsa István: Kérem, ismételje már meg a pénzügyi keretről az utolsó 
mondatát!) 
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DÁNYI GÁBOR, a Miniszterelnökség helyettes államtitkára: A pénzügyi 
eszközök nagyságrendje mintegy 700 milliárd forint. Ez a pénzügyi eszköz a 
visszatérítendő támogatások… (Dr. Józsa István: Hetes?) Hetes! Hétszáz milliárd. 
Megértem a kérdést, mert most ebben az időszakban 200 milliárdos nagyságrend volt 
a visszatérítendő támogatások összege. Ezek felhasználásában, kihelyezésében 150 
milliárdnál tartunk.  

Ez egy nagy kihívás lesz Magyarország számára, illetve egy óriási változás lesz a 
támogatási térképen, mert lesznek olyan területek, és ezt próbáltam előbb jelezni, 
ahol nem adhatunk vissza nem térítendő támogatást, tehát rá kell állnia a magyar 
vállalkozásoknak arra a gondolatra, hogy visszatérítendő. Nyilván ennek több formája 
van, a hitelgaranciától kezdve a kockázati tőkén keresztül a sima hitelkonstrukción át 
a visszatérítendő és vissza nem térítendő eszközök együttes alkalmazása, tehát 
ezeknek a kombinációjából kell kitalálnunk azt a támogatási portfoliót, amely a 
gazdaságfejlesztésben megvalósul. De igen, ez egy jelentős érdemi változás az előző 
időszakhoz képest. 

A két területi programról beszélnék néhány szót a következőkben. Van a 
Terület- és Településfejlesztési OP-nk, amit TOP-nak szoktunk hívni, és van ennek a 
közép-magyarországi lába. Az államtitkár asszony említette, hogy az ERFA és ESZA-
forrásokra olyan szabály van, amely azt mondja, hogy az a régió, amely eléri az uniós 
átlag 75 százalékát, ezen forrásokból csak korlátozottan vehet igénybe, hiszen a 
Bizottság fő elve, hogy felzárkóztatás tekintetében próbálja ezeket a forrásokat most 
orientálni. Ezért elég kötött mandátum van, illetve kötött számadataink vannak, 
amelyet a Bizottság már jóváhagyott még a partnerségi megállapodás előtt tavaly 
decemberben. Ez azt mondja, hogy 274 milliárd forint lehet a közép-magyarországi 
rész. 

Ennek az a problémája, és itt is még folyamatosan egyeztetések folynak, hogy 
ebből kell finanszírozni a közép-magyarországi régió területén megvalósuló területi 
hatású, vagy közép-magyarországi hatású projekteket, illetve vannak olyan országos 
projektjeink, amelyek az ország egész területén kifejtik hatásukat. Ott kötelező 
allokálni közép-magyarországi részt. Tehát, mondjuk, egy Országos 
Mentőszolgálatnál 70-30 arányban kell hogy beletegyünk közép-magyarországi pénzt, 
ami ezt az egyébként is korlátos keretet tovább csökkenti. A jelenlegi tudásunk szerint 
a Közép-Magyarországon elkölthető 274 milliárd forintnak a fele az, amely nagyjából 
az országos projektek közép-magyarországi lábát fogja kitenni. A másik része az, ami 
a klasszikus, ha szabad így mondani, területi projektek megvalósítását eredményezi.  

A területi OP nagyságrendje, ami a 6 konvergenciarégióról szól, 1130 milliárd 
forint. Ez egy elég szerteágazó program. Ez is az egyik problémája vele a Bizottságnak, 
amit még le kell velük egyeztetnünk. Gyakorlatilag minden területet, az 
energiahatékonyságtól, a foglalkoztatáson keresztül, az egészségügyi és szociális 
beruházásokon át a gazdaságfejlesztésig támogatta a programot különböző 
allokációkban. Ezen most részleteiben nem mennék végig, mert tényleg egy teljesen 
szerteágazó nagyságrend. Annyit talán, hogy a 40 százaléka ennek a pénznek a 
gazdaságfejlesztés, nagyjából 20-18 százalékos rész a vidék népességmegtartó 
képességével foglalkozik, energetikával szintén 20 százalékos rész, helyi közösség és 
szolgáltatás fejlesztése 8 százaléknyi rész és egy városintegrált fejlesztés. Ezt CLLD-
nek nevezi a bizottsági új jogszabály. Ez mintegy 4 százalékos rész. És a 
humánfejlesztések 11 százalékos rész. Lehet, hogy a kerekítésekből nem jön ki 
pontosan a szám, de nagyságrendileg ezek azok az irányok, amelyekre a területi 
operatív program fókuszál.  

A következő az Emberi Erőforrás-fejlesztési Program. Ez 906 milliárd forintos 
nagyságrend. Nyilván itt van egy jelentős csökkenés, az előző időszakban TÁMOP-nak 
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és TIOP-nak hívtuk ezt a két programot. Ez a gazdaságfejlesztési döntés eredménye, 
amiért az allokációja nagy részét gazdaságfejlesztésnek nevezzük. Nyilván más 
területeken mérsékelni kellett magunkat. E 906 milliárdos tételnek egy nagyobb része 
a társadalmi befogadást célozza. Ez a Bizottság elvárása. Tehát ez is egy kvázi külső 
feltétel. Konkrét számszaki előírások vannak, hogy a teljes allokáció hány százalékát 
kell egy tagországnak társadalmi befogadásra költeni. Ez a költés nálunk majdnem 
kizárólag, nagy részben az EFOP-ban valósul meg. Nyilván, ahogy előbb említettem, 
van a területi programban is olyan forrás, amely ebbe az irányba hat, de 
elsődlegesként a humán OP az, amelyik ezt teljesíti. Ez nagyságrendileg 50 százaléka 
a teljes forráskeretnek. Ebben nyilván van ERFA típusú, tehát az építéseket lehetővé 
tevő infraberuházások, illetve van egy jelentős ESZA-típusú, tehát 
szolgáltatásfejlesztést biztosító forrás. Ebbe a prioritásba tettük be az egészségügyi és 
helyi ellátásokat, a helyi oktatási kérdéseket. Ennek a programnak a szerkezete 
mindig úgy épül fel, hogy van egy téma, amit finanszíroz az ERFA, Regionális 
Fejlesztési Alapból és Szociális Alapból is, amit az előbb mondtam.  

A következő nagy blokk az oktatás témaköre. Ez egy 40 százalékos, 42 
százalékos tétel. Itt is van egy pénzügyi eszköz még ezenkívül, ami visszatérítendő 
támogatásokat takar csak humán területen. Ennek a mértéke 1 százalék, tehát nem 
egy jelentős tétel. Ez nagyjából a humán programunk. 

A közlekedésfejlesztési program szintén kevesebb pénzből gazdálkodik, mint 
az előző 7 évben. Itt a keretösszeg 1135 milliárd forint nagyságrendileg. 
Viszonyításként az előző 1900 volt. A közlekedésben egy elég markáns változás, hogy 
azt az elvet, amit már ’13-ban is a Bizottság vallott, most elég erősen érvényesíti is, 
mégpedig azt, hogy helyi érdekű közlekedési fejlesztéseket nem szeretne támogatni. 
Tehát abban érdekelt, hogy az európai adófizetők pénzéből olyan utak épüljenek, ami 
országon átível. Tehát alapvetően a TEN-T hálózatok finanszírozására ad pénzt. Ami 
még fontos, hogy a közút és az úthálózat tekintetében is mértékletességre inti a 
tagországot, és inkább vasúti típusú beruházásokban gondolkodik; nyilván 
áruszállítás az elsődleges prioritás a Bizottság részéről. Ennek megfelelően kell 
összeállítanunk, és itt is még vitában állunk, illetve eltérő álláspontunk van a 
közlekedésfejlesztésről. A jogszabály lehetővé teszi azt, hogy amennyiben azt igazolja 
a tagország, hogy a TEN-T hálózathoz való kapcsolódású úthálózat-fejlesztést 
szeretne végezni, de az nem TEN-T úton valósul meg, azaz bekapcsol különböző 
településeket az európai hálózatba, akkor az megfelelő gazdasági alátámasztottság 
mellett finanszírozható. Ezt mi próbáljuk érvényesíteni, még végeredmény nincs 
ebben a kérdésben. 

A felosztás a programon belül: 26 százalékos rész a TEN-T úthálózat-
fejlesztésre, közel 40 százalékos a vasúti hálózat fejlesztésére, 18 százalékos 
nagyságrend van a fenntartható városi közlekedés tekintetében, a közlekedési 
rendszerek energiahatékonyságának javítására egy 17 százalékos nagyságrend. Tehát 
ez a közlekedési program belső szerkezete, az előbb említett nehézségekkel, tehát a 
vasúti költések, illetve a nem TEN-T utak finanszírozhatóságában küzdünk vagy 
állunk még vitában. 

Az energetikai program nagyságrendje 1117 milliárd forint. Itt is egy közel 300-
330 milliárdos csökkenés van az előző kerethez képest. Egy elég jelentős tétel, egy 
308 milliárdos tétel a vízgazdálkodás, vízrendezés, csapadékvíz, ivóvíz, árvíz, tehát a 
vízmegtartó képesség, illetve a vízhasznosítás kérdésköre, ez az 1. prioritás a 
programban, ez 27 százalék nagyságrendileg. A következő tétel 33 százalékos 
nagyságrenddel, ami mintegy 370 milliárd forint, az ivóvíz, szennyvíz kérdésköre. Ez 
egy áthúzódó téma az előző időszakból. A tervek szerint ezzel a forrásmennyiséggel a 
teljes derogációs kötelezettség megvalósítható, és Magyarország teljes területén az 
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egészséges ivóvíz és a szennyvíz elvezetése ezzel nagyjából a hét év végére rendbe 
tehető.  

A hulladékgazdálkodás hozzávetőleg 10 százalékos nagyságrend, a 
természetvédelem 30 milliárd forint, az energiahatékonyság növelése, a 
klímaváltozással kapcsolatos energetikai kérdések szintén jelentős, 26 százalékos 
tétel. Tehát a jelenleg ismert energiahatékonysági pályázatok folytatása ebből 
előrevetíthető. Talán ez az a terület, amely a legvitamentesebb vagy legegyértelműbb 
a környezetvédelem területén, tehát ez az, ahol a legbiztosabbak vagyunk az 
álláspontunkban.  

A következő tételt a benyújtott operatív programok közül - és ez az utolsó - úgy 
hívjuk csúnya névvel, hogy KÖFOP, ez a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés 
Program. Ez az a központi program, amely a 4 százalékos technikai segítségnyújtás 
forrásának a terhére került kialakításra, talán egy januári vagy decemberi 
kormánydöntés eredményeként. Ennek a célja egyrészt, hogy az egész 
intézményrendszer működéséhez szükséges és az Unió által biztosított, úgynevezett 
technikai segítségnyújtásból finanszírozza a működtetést. Ez ennek a programnak az 
egynegyede, a teljes költésünk 1 százaléka, ami nagyságrendileg 67 milliárd forint. 
Ezenkívül a közigazgatás- és közszolgáltatás-fejlesztésnek van egy informatikai 
szolgáltatásokat és informatikai fejlesztéseket tartalmazó lába, ez szintén két 
prioritásban van a programban ugyanúgy, ahogy a humán programnál már 
említettem, ERFA- és ESZA-típusú források, de a kettő együttes értéke mintegy 170 
milliárd forint. Ez gyakorlatilag a 2007-2013-ból ismert elektronikus közigazgatás 
programnak, tehát az EKOP-nak a továbbvitele, nyilván egy más fókusszal. Itt 
alapvetően az az elvárás mind hazai, mind bizottsági oldalról - itt egyeznek az 
álláspontjaink -, hogy olyan fejlesztések valósuljanak meg, amelyek közvetlen 
lakosság-, illetve vállalkozói elérést biztosítsanak, tehát ne háttér-infrastrukturális 
fejlesztésekre kerüljön a forrás felhasználásra.  

Szerettünk volna ebből a programból oktatási infrastruktúrafejlesztést is 
végezni, tehát épületek fejlesztését, ezt a Bizottság nem engedte. Az az állítása - és ez 
egy elég erős jelzés volt -, hogy nem enged ilyet a programban szerepeltetni, sem 
kollégium, sem iskolaépület nem lehet, még ha közszolgáltatási célú, akkor sem.  

A 3. és 4. prioritása ennek a programnak közel 60 milliárd forint értékben az 
egészségügyi, oktatási és szociális terület közigazgatás-szervezési feladatainak 
ellátáshoz kapcsolódó feladatok. Ez az, amit gyakorlatilag nevezhetünk ÁROP-
vonatkozású vagy -tartalmú programnak. Itt olyan területi kérdések, illetve 
szakigazgatási kérdések megoldásáról van szó, hogy ha bizonyos helyeken, mondjuk, 
ellátási hiányok vannak, vagy ellátási többletek vannak, akkor oda fejlesztési pénzeket 
tenni azzal a céllal, hogy ez egy kiegyenlített dolog legyen országos szinten, illetve, ha 
valahol valamilyen szakigazgatási folyamatban további eljárási, szervezési, 
jogszabály-alkotási kérdés van, akkor az ehhez szükséges háttérerőforrás vagy 
infrastruktúra meglegyen. Nagyjából ez a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés 
Program. Ha van kérdés a programokkal kapcsolatban, nyilván nagyon szívesen 
válaszolunk.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Képviselőtársaim! Megadom a szót 

képviselőtársaimnak, akinek véleménye, kérdése van, most felteheti, elmondhatja. 
(Dr. Józsa István jelentkezik.) Józsa képviselő úré a szó. 

Kérdések, hozzászólások, válaszok 

DR. JÓZSA ISTVÁN (MSZP): Köszönöm, elnök úr. Nagyon gyors tempójú volt 
ez, aki a dallamát ismeri a dolognak, annak is mondott újdonságot. Az egyik, amit 
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kérdeznék, gazdaságpolitikai természetű. Szép vállalás ez, hogy 60 százalék 
gazdaságélénkítésre menjen. Amit mondott összeg, az minek a 60 százaléka? Hogy 
becsülik azt az abszorpciós képességet, piaci hátteret, amire vonatkozóan végül is a 
Magyar Nemzeti Bank növekedési programja már adhat bizonyos támpontot? 
Ugyanis a magam részéről maximálisan egyetértek, hogy fejlesztési forrásokat a 
gazdaságba kell pumpálni, csak hogyan, ha nem tud hasznosulni. Tehát a piaci 
oldalára szeretnék rákérdezni, hogy mit látnak ebből. 

A másik csiklandósabb, mert politikai nyilatkozat hangzott el, de önök szakmai 
megközelítést adtak: ez a közép-magyarországi 75 százalékos fejlettség. Itt 
összegszerűen be van határolva, hogy kétszázvalamennyi - ennyit írtam fel, 274-et 
mondott helyettes államtitkár úr -, és ennek a fele országos programok 
társfinanszírozásához kapcsolódik. De ami marad, az fordítható-e például olyan 
közösségi közlekedési ügyekre, mint a főváros közlekedése? Nem akarom, hogy 
cáfolja a főnökét, aki állítólag lehúzta a 3-as metró finanszírozását, én csak az elvi 
részére szeretnék rákérdezni, hogy beleférhet-e egy ilyen típusú dolog az ablakba, 
vagy milyen megközelítés kell ahhoz, hogy beleférjen. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Firtl Mátyás jelentkezik.) Firtl Mátyás képviselő 

úré a szó. 
 
FIRTL MÁTYÁS (KDNP): Elnök Úr! Tisztelt Államtitkár Asszony! Helyettes 

Államtitkár Urak! A gazdaságfejlesztés - ahogy az előbb elhangzott Józsa képviselő 
úrtól - gyakorlatilag áthatja az összes fejlesztési forrást. Én Nyugat-Dunántúlról jövet 
teszem fel a kérdést, mert érdekelne, hogy mondjuk, a TEN-T fejlesztésbe belefér-e az 
M85-ös út fejlesztése határon átívelő módon. Vagy ha nem, akkor mégiscsak össze 
kell tudni kapcsolni azzal, hogy ez maga is gazdaságfejlesztést szolgál; vagy mondjuk, 
a GYSEV kétvágányosítása - hogy mondjak megint egy nyugat-magyarországi példát -
; jó, hogy most a vasút prioritásban előbbre van, de hogy lehet összekapcsolni azokkal 
az elvárásokkal, hogy szintén gazdaságfejlesztést is jelent? 

Továbbá a turisztika területén is mondják, hogy szállásfejlesztést nem, de ha 
összekapcsoljuk - most megint csak a mi példánkat hozom -, mondjuk, az egész 
Nyugat-Dunántúlon, nem egészen, csak Győr-Moson-Sopron megyében az Esterházy-
fejlesztés vagy esetleg egy Széchenyi-fejlesztés véghezviteléhez kapcsolódóan 
mégiscsak kell szállásbővítés. A pályázatokat majd e szerint fogják önök 
megfogalmazni? Tehát hogy benn tudjuk tartani azt a gondolatot, hogy ez 
gazdaságfejlesztés is, részben turizmusfejlesztés? Ezen belül kapcsolható ez, amit az 
előbb megfogalmazott, hogy igazán a szálláshely-kapacitás nem bővíthető, de 
mégiscsak valahogy, hogy mondjam, kiskapu lesz-e a lehetőségben, hogy miként 
tudjuk összehozni a kettőt? Ez nagyon fontos kérdés lenne számomra. Továbbá az 
egészségügyi fejlesztéseknél is számomra nagyon fontos lett volna úgy összehangolni 
az egészségügyi fejlesztéseket, hogy valóban a közlekedésre felfűzött módon 
fejlesztjük a kórházakat, mert ha egy autóút mellett 8 kórházat fejlesztünk, nem 
biztos, hogy azt úgy kellene végrehajtani, mert 10-15 percen belül elérhető a másik is. 
Ez lett volna az első. 

Másrészt a NEFE dolgában szeretnék még kérdést feltenni. A nemzetközi 
fejlesztéspolitika nem az, amire én gondolok, tehát hogy Afrikában, egyéb 
területeken… (Perényi Zsigmond: Az Külügyminisztérium!) Bocsánat. Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Több kérdés nincs. Tisztelt Államtitkár Asszony! 

Egy rövid kérdést engedjen meg. A múlt héten került sor a visegrádi csoport „Európa 
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növekedési motorja” című konferenciájára, ahol Bana alelnök úrral vettünk részt a 
bizottságunk részéről, és ahol a visegrádi 4-ek miniszterelnökei mellett jelen volt… 
(Dr. Józsa István: Én is voltam! A 4-ek mellett én is ott voltam!) Bocsánat, Józsa 
képviselő úr is ott volt, jelentem, bizottságunk képviseltette magát egészen 
markánsan. Tehát a négy visegrádi miniszterelnök mellett jelen volt Barroso 
bizottsági elnök úr és Hahn biztos úr is. Emlékszem, az előadások közül megragadott 
mindaz, amit a lengyel miniszterelnök úr az expozéjában mondott és kiemelte, hogy 
Lengyelország és Szlovákia érte el az elmúlt tíz évben, vagyis az uniós források 
felhasználása óta a legnagyobb gazdasági növekedést, ha összehasonlítjuk a visegrádi 
4-ek növekedésével. (Dr. Józsa István: A csatlakozás óta!) A csatlakozás óta, az új 
fejlesztési időszak előkészítése során. Kérdezem, került-e sor valamifajta informális 
egyeztetésre a visegrádi négyek között, tudniillik vannak közös projektjeink, határon 
átnyúló projektjeink például, és mindig a korábbi 7 éves tervezési programban 
komoly akadályt jelentett, hogy nem ért össze a két program például Szlovákia és 
Magyarország között. Ebben van-e valami egyeztetés különös tekintettel például a 
lengyel tapasztalatokra?  

A másik kérdésem, amit az elmúlt időszakban, a tervezés időszakában már 
többször lehetett hallani és különösen a kis- és közepes vállalkozások érdeklődtek, 
hogy hogyan is alakul a pénzügyi eszközök, például a kedvezményes hitelgarancia s a 
többi alkalmazása, a rendelkezésre álló források hány százalékára vonatkozhatnak 
ezek, ahogy Józsa képviselőtársam kérdezte. Korábban nagy probléma volt, hogy a 
legtöbb projekt utófinanszírozású volt, tehát 10 százalék előleg folyósítva lesz-e, és ha 
lesz, milyen formában. A másik probléma volt az önerő kérdése. Nagyon sok 
vállalkozás el sem tudta kezdeni a pályázatot, hiszen nem volt - ha szabad ezt a szót 
használnom - partiképes egy-egy banknál és bizony ez megakadályozta, hogy 
egyáltalán a pályázatot meg tudja valósítani. Az információnk az, hogy a kormány egy 
felülről nyitott úgynevezett 5-6 száz vagy 700 milliárd forintos alapot szeretne 
létrehozni kamatmentes hitelként. Ez után érdeklődöm, hogy van-e már kiforrott 
vélemény ezzel kapcsolatban. 

Még egy kérdésem van a térségemet illetően. Borsod-Abaúj-Zemplén 
megyében a Sátoraljaújhely és Mezőzombor vasútvonal villamosítása mindig 
lemaradt, mert nem voltunk rajta az úgynevezett TEN-folyosón. Konzultálva a MÁV 
vezetésével talán most lehetőség lesz arra, hogy ezt a villamosítást, ha a MÁV a 
programjába felveszi, ebben a ciklusban el lehet végezni. Tudom, ez egy nagyon apró 
kérdés, de számomra nagyon fontos, hogy ennek utánajárjunk. 

Végül szeretném elmondani azt is, hogy az elkövetkezendő időszakban, amíg 
nem lesz százszázalékos a partneri megállapodás, szeretnénk többször az ősz 
folyamán meghívni államtitkár asszonyt és munkatársait, hogy tájékoztassanak 
bennünket, hiszen bizottságunk statútumai között van a kohéziós alapok 
felhasználásának ellenőrzése. Úgy érzem, fontos az, hogy a bizottságunkon keresztül a 
közvéleményt megfelelő időben tudjuk tájékoztatni. 

Köszönöm szépen. Ha több kérdés nincs, visszaadom a szót az államtitkár 
asszonynak, illetve munkatársainak. (Senki sem jelentkezik.) Köszönöm szépen. 

 
ZSIGMONDNÉ DR. VITÁLYOS ESZTER, a Miniszterelnökség államtitkára: 

Néhány kérdésre visszatérve, én a V4-gyel kapcsolatos közös gondolkodásra 
szeretnék reflektálni. A múlt heti V4-es találkozót megelőzően volt egy technikai 
szintű egyeztetés a V4-országokkal, ahol a kollégáink részt vettek és ott több olyan 
kérdésben tárgyaltak a V4-es szakértőkkel, amelyek számunkra is fontosak, illetve 
olyan tapasztalatokat meg tudtak egymással osztani, amelyek még mind a partnerségi 
megállapodás még nyitott kérdéseiben, mind az egyes operatív programok 
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tekintetében fontosak lehetnek. Úgyhogy azt tudom mondani, hogy igen, van ilyen 
szintű gondolkodásunk.  

Ami a határ menti programokat illeti, ott egyelőre az intézményrendszer 
kialakításának a tárgyalásai vannak folyamatban. Ott az őszre kell majd 
megfogalmazni azokat a határ menti programok tartalmát illető kérdéseket, 
amelyeket majd a helyettes államtitkár úr fog letárgyalni. 

Visszatérve a budapesti kérdésre, a tudomásunkra jutott fejlesztési listán 27 
olyan projekt szerepelt, amely 50 millió eurónál nagyobb támogatást jelentett volna, 
vagyis igényelt volna. Ez egészen biztosan nem fog tudni megvalósulni. A kohéziós 
alap keretei terhére viszont környezetvédelemmel, energiahatékonysággal, illetve 
közlekedéssel kapcsolatban lesznek olyan források, amelyekre Budapest is jó eséllyel 
pályázhat.  

Az önerőalap kérdése számunkra is nagyon fontos, és azt hiszem, a jövő zenéje, 
hogyan lesz megvalósítható. Mi azt szeretnénk, hogy folytatódjon mindenképpen az 
önerő alap. Átadom a szót a kollégámnak a többi tartalmi kérdés tekintetében. 

 
DÁNYI GÁBOR, a Miniszterelnökség helyettes államtitkára: Köszönöm szépen. 

Ha szabad, a közlekedési területtel kezdem, mert két kérdés is volt. Ha egyedi 
projektekbe most nem is mennék bele, de az egyik fő elem, amelyet holnap 
szeretnénk a Bizottsággal egyeztetni, és ebben például a V4-országokkal közös 
álláspontunk van, az az, hogy amennyiben egy komplett térségfejlesztési program 
része, aminek van gazdaságfejlesztési, foglalkoztatási hatása, akár van klímapolitikai 
hatása - nyilván egy elkerülő út esetében van ilyen, mert rövidebb idő alatt halad át az 
autó a két végpont között, közlekedésbiztonsági szempont, hogy nem kell lámpákkal, 
gyalogosátkelőkkel találkoznia -, akkor ilyen logika mentén próbáljuk elérni, hogy 
erre forrás allokálható legyen a közlekedési programból. Ez az, ami, nem azt 
mondom, hogy a kiskapu, de jelenleg jogi lehetőség, amit egyeztetnünk kell velük. A 
szlovák példa azt mutatja, hogy nekik már sikerült ebben eredményeket elérni, tehát 
felvettük velük a kapcsolatot és nyilván erre támaszkodva és ezzel is kiegészítve az 
érvrendszerünket, próbáljuk még ezt beletenni a programokba. Tehát a helyi érdekű, 
vagy térségi jelentőségű út, illetve vasúthálózat tekintetében ezt tudom mondani, 
hogy ez még ilyen értelemben nem egy lezárt ügy. Konkrét projektek ügyében nyilván 
most még nem tudok reagálni.  

A közép-magyarországi kérdés nagyon összetett ügy. Itt is vannak közös 
érdekeink a V4-es országokkal. Van egy az úgynevezett 15 százalékos átjárhatóság 
vagy rugalmassági szabály, amin még mindig megy a vita a Bizottsággal. A legutolsó 
álláspontjuk szerint egy írásos útmutatót fognak kiadni a tekintetben, hogy hogyan 
kell ezt valójában értelmezni. Itt arról van szó, hogy ha a projekt nem a fejlett 
régióban valósul meg, akkor a kevésbé fejlett régiókra allokált forrás 15 százaléka 
elkölthető lenne a fejlett régióban is.  

Egyszerűbben fogalmazva: van egy 100 egységes projekt, abból 15 százalék 
közép-magyarországi régióban is felmerülhet, nyilván ez egy olyan projekt, ami két 
régiót is érint, ekkor erre az országos jelentőségű projektre nem kell közép-
magyarországi pénzt elhasználnunk, hanem most megy a vita azon, hogy ezt a 15 
százalékot bele kell-e érteni a közép-magyarországi allokációba, vagy nem kell 
beleérteni. Illetve megy azon a vita, hogy a Bizottság úgy értelmezi, hogy a 
konvergenciarégiós rész, tehát a 75 százalék összessége nem haladhatja meg az oda 
allokált források 15 százalékát, tehát itt nagyon sokféle értelmezés van. Ez a 
legrosszabb a tagországok számára, de a jelenlegi álláspontunk szerint ez az az 
érvelés, amit ők alkalmaznak, tehát ők pont az ellenkező hatással értelmezik a 15 
százalékot. Itt is azt mondják, amit már az előbb említettem, hogy a kevésbé fejlett 
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régiókra kellene fordítanunk a nagyobb forrásösszeget, és a 15 százalékos szabály 
valójában arról szól, hogy korlátozza azt, hogy a konvergenciaforrások mekkora része 
használható fel egyébként ilyen, területeken átnyúló projektekre. Nem tudom, ez így 
világos volt-e, de ez egy elég bonyolult kérdés, és ebben még tárgyalásban vagyunk, és 
itt is közösek az érdekeink a V4-ekkel. 

A másik fontos kérdés, hogy van egy 3 százalékos szabály, ami azt mondja, 
hogy egy tagország dönthet úgy, hogy a kevésbé fejlett régiókra allokált forrásainak 3 
százalékát felhasználja a fejlett régióban, szíve joga, hogy 3 százalékot áttegyen. Ha 
végignézzük azt, amit az előbb elmondtam, hogy mely programok milyen forrásokhoz 
jutnak a két időszak vonatkozásában, akkor, ha 3 százalékot még elvennénk ezektől a 
programoktól, akkor tovább növelnénk azt a gap-et, ami a két időszak közötti 
finanszírozása volt bizonyos területeknél, és pont azokat a területeket érintené, 
amelyek egyébként így is kevesebb forrást kaptak a gazdaságfejlesztési vonzat miatt. 
Ezért ez a 3 százalék így egy nehéz kérdés. 

De nem is ez a legnagyobb probléma a 3 százalékos szabállyal, hanem az, hogy 
azt mondja a Bizottság, hogy amíg a kevésbé fejlett régiókban a tagországi 
hozzájárulás 15 százalék kell hogy legyen, tehát 85:15 az osztozás a fejlesztési források 
tekintetében, addig, ha ezt a 3 százalékot Közép-Magyarországon költjük el, akkor ott 
már 50 százalék, mert a közép-magyarországi forrásoknál az a szabály, hogy fele-fele 
a finanszírozás a tagország és a Bizottság között. Ha kiszámoljuk a 3 százalék 85, 
illetve 50 százalék közötti különbségét, akkor mintegy 100 milliárdos nagyságrendet 
látunk, amit a hét év alatt pluszban bele kellene tenni a költségvetésbe a források 
felhasználása tekintetében. Tehát egy költségvetési és különböző ágazatok 
szakpolitikai kérdése együttesen ez a Közép-Magyarország mit finanszíroz, és 
mekkora a finanszírozási képessége kérdés.  

Hatvan százalékot költünk gazdaságfejlesztésre - van-e piac, hogyan számítunk 
a felhasználásra? Ez a 60 százalék egy érdekes szám, mert ha megnézzük a mostani 
hétéves program forrásfelhasználását, és azt szeretnénk nyomon követni, hogy száz 
forint beérkező forrásból hány forint kerül a végén gazdasági szereplőhöz és hány 
forint az államhoz, akkor az látjuk, hogy 82-83 százalék, tehát 100 forintból 82-83 
forint a végén ma is gazdasági szereplőhöz kerül, vagy úgy, hogy közvetlenül 
gazdaságfejlesztési programokból kedvezményezett, vagy úgy, hogy állam, 
önkormányzat által megvalósított projektekben szállítóként közbeszerzés útján 
elnyert forrásból dolgozik. Ergo abban biztosak lehetünk, hogy 8200 milliárd forint 
82 százalékának megfelelő gazdasági teljesítőképesség fejlesztéspolitikára 
rendelkezésre áll Magyarországon, mert ez az elmúlt hét évben is megvolt. Tehát 
ebből a megvilágításból a 60 százalék felhasználását nem látom ilyen szempontból 
kritikusnak, nyilván egy más csatornán fog eljutni, mint ha állami projektben 
dolgozna, de ez a direkt vállalkozási támogatás, azt hiszem, hogy ez a 
gazdaságpolitikai cél. Tehát ilyen szempontból én nem látok problémát. 

Felmerült az előleg kérdése, az önerő, hogy visszatérítendő támogatásokat 
hogyan használunk föl. Nyilván a kevert konstrukció, tehát, amikor visszatérítendő és 
vissza nem térítendő forrásokat együtt adunk egy pályázatban, ez, nem azt mondom, 
hogy standard eszköz kell hogy legyen, de mindenképpen egy jelentős térnyerést kell 
hogy kapjon az előző időszakhoz képest, azzal a korláttal - és ez szerintem nagyban 
jellemzi a magyar vállalkozók lehetőségét, illetőleg kockázatvállaló képességét -, hogy 
olyan kiírások voltak a 2007-2013-as időszakban, hogy fel kell venni valakinek, ha 
pályázik, egy egységnyi visszatérítendő forrást, és két egységnyi vissza nem térítendőt 
vehet fel hozzá. Minden pályázat úgy nézett ki, hogy éppen annyi visszatérítendőt 
vettek föl, amennyit minimálisan kötelező volt. Tehát a visszatérítendő forrás felé 
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való hajlandóság nagyon alacsony. Nyilván ennek rengeteg oka van, ebbe most nem 
mennék bele.  

A mondanivalóm lényege az, hogy ebben az eszközben valamilyen optimális 
arányt kell kitalálni arra, hogy még olyan kedvező feltételeket tudjunk biztosítani, 
hogy a sima hitelhez képest egy gazdasági előnyt jelentsen egy kevert konstrukciójú 
pályázaton elérni, viszont ebben az arányban a visszatérítendő források nagy mértéke 
miatt el kell mennünk a kockázatvállaló képesség széléig. Nem tudom, így 
egyértelműen fogalmaztam-e, de ebben itt egy jelentős változás lesz.  

A projektfinanszírozás tekintetében nyilván a visszatérítendő források egy 
része lehet a projektet finanszírozó, önerőt finanszírozó hitel vagy projektbiztosítékot 
finanszírozó hitel vagy projektet biztosító garanciakonstrukció. Itt arra kell figyelni, 
hogy mivel ez a piacinál kedvezőbb lesz, a piaci és a támogatott konstrukció közötti 
összeg beleszámít a támogatásintenzitásba. Tehát, ha azt mondjuk, hogy valahol 60 
százalékos támogatásintenzitással tudunk valamit adni, és a 60 százalékos vissza nem 
térítendő részt igénybe szeretné valaki venni, akkor nem használhat fel hozzá 
támogatott pénzügyi eszközt, mert az már nem fér bele a 60 százalékba. Vagy azt kell 
mondani, hogy akkor ő csak 50 százalékos intenzitás mellett kéri a vissza nem 
térítendőt, és vesz egyébként hozzá igénybe uniós forrásból finanszírozott, 
kedvezményes, akár garanciát, akár hitelt, de mindenképpen a 
támogatásintenzitásnál figyelemmel kell erre lenni, tehát ott ez a keresztmetszet vagy 
feltételrendszer van, erre majd figyelnünk kell az egyes felhívásoknál. 

Kórházak, ráhordó hálózat, útfejlesztés kérdése. Ez a Közigazgatás- és 
Közszolgáltatás-fejlesztés Program egyik kimondott célja. Tehát egyik kimondott célja 
az, hogy a párhuzamosságokat - tehát ahol van busz és vonat - felmérje, hogy 
melyikre van szükség, kihasználtság, fenntarthatóság szempontjából mit tudunk 
nyújtani, akár iskoláknál: van alsó tagozat, nincsen, hogy van az utazás megoldva, 
akár kedvezményes Volán, akár kedvezményes MÁV, ha van személyautó, tehát hogy 
milyen közlekedési módokat lehet választani. Tehát, ha úgy mondhatom, felismertük 
ezt a problémát, és pont ennek a megoldására kérünk most forrásokat ebben a 
programban a Bizottságtól. Ebben is egyébként vitában állunk. Ők azt gondolják, és 
az az érvrendszerük, hogy ezeket a tételeket annak a szakpolitikának kellene 
megoldani, ahol éppen van, de éppen az összehangolás miatt ezt nem tudja megtenni. 
Szerintem itt talán könnyen túl fogunk jutni a közös megértésen, mert nem egy 
sarkalatos vagy bonyolult kérdésről van szó.  

Ha jól látom, mindenre válaszoltam. Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Köszönjük a válaszokat. (Dr. Józsa István 

jelentkezik.) Tessék parancsolni, kettő perc! 
 
DR. JÓZSA ISTVÁN (MSZP): Elnézést, nem elégített ki egészen. Azt értem, 

hogy nincs aggálya ezzel a 60 százalékkal, de akkor minek a 60 százaléka? Akkor mi 
ez a politikai cél?  

 
ELNÖK: Tessék parancsolni! 
 
DÁNYI GÁBOR, a Miniszterelnökség helyettes államtitkára: A 60 százalék 

kapcsán lényegében az a döntés, hogy az összes Magyarországra érkező uniós forrás 
60 százaléka közvetlenül gazdaságfejlesztésre menjen. Tehát 7400 milliárd szorozva 
0,6-tal, az a 60 százalék, amit gazdaságfejlesztésre kívánunk fordítani. Ez áll egyrészt 
a gazdasági programból, áll a TOP-ból mint területi programból, áll az EKOP-ból, 
mint Magyarország gazdaságfejlesztési lábából, és áll még a vállalkozások 
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energiahatékonyságából, tehát a környezetvédelmi programból, a környezet és 
energia operatív programban lévő gazdaságfejlesztési lábból. Ezekből adódik össze ez 
a 60 százalék. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Megfelel, képviselő úr? (Dr. Józsa István: Meg, 

meg!) Köszönjük. Örülök.  
Tisztelt Bizottság! Szeretném megköszönni az államtitkár asszonynak és 

munkatársainak, hogy eljöttek és beszámoltak a 2014-20-as fejlesztési időszak 
előkészítésének aktuális helyzetéről. Úgy hiszem, hogy a magyar polgárokat az 
Európai Unióval kapcsolatban leginkább ez a projekt érdekli, a partnerségi 
megállapodás, hiszen ebből épülnek utak, vasutak, ebből gyarapodik az ország és 
valóban ez gyökeres szakítás az elmúlt 7 évvel, hogy a 60 százalék KKV-k a 
gazdaságfejlesztésre direktbe fognak megjelenni. Remélem, hogy az elkövetkezendő 7 
év alatt ez láthatóvá is válik, s éppen ezért kérjük az államtitkár asszonyt, hogy 
maradjunk szoros kapcsolatban az államtitkárságával, hiszen bennünket érdekel, a 
bizottságunk egyik statútuma a kohéziós alapok ellenőrzése. Éppen ezért szeretnénk 
mindent megtenni, hogy ezek az információk minél hamarabb eljussanak az érintett 
partnerekhez. Köszönöm szépen, hogy eljöttek.  

Tisztelt Bizottság! Az Európai ügyek bizottsága több ülést ebben a rendkívüli 
ülésszakban előreláthatóan nem tart. Megköszönöm a képviselőtársaimnak a 
munkáját. Tájékoztatásul mondom az államtitkár asszonynak, hogy összement a 
bizottságunk, hiszen korábban 20 fölött volt a létszám, és hatalmas teremben, a Nagy 
Imre teremben ültünk össze, most kis családias társaság lettünk, de azt hiszem, ez 
nem akadályoz meg bennünket abban, hogy továbbra is hatékonyan működjünk. 
Köszönöm szépen. 

 
ZSIGMONDNÉ DR. VITÁLYOS ESZTER, a Miniszterelnökség államtitkára: 

Szólhatok még egy szót? 
 
ELNÖK: Örömmel hallgatjuk. 
 
ZSIGMONDNÉ DR. VITÁLYOS ESZTER, a Miniszterelnökség államtitkára: 

Annyit szeretnék csak mondani, hogy a legközelebbi ülésen reményeink szerint akkor 
találkozunk, amikor lesz elfogadott partnerségi megállapodása az országnak. Hiszen a 
miniszter úrtól eléggé ambiciózus célkitűzésként kaptuk, hogy július hónapban le kell 
zárni a partnerségi megállapodást, illetve nyár végén, ősz elején - ki hogy értelmezi 
ezt, bízunk a vénasszonyok nyarában - meg kell jelentetni az első pályázati 
felhívásokat is. Úgyhogy eléggé nagy munkának nézünk elébe a nyáron. Reméljük, 
arról tudunk beszámolni, hogy ez a munka már be is fejeződött, amikor legközelebb a 
bizottság elé jövünk. Köszönjük szépen a meghívást. 

Elnöki zárszó 

ELNÖK: Köszönöm szépen. A bizottsági ülést bezárom. 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 3 perc)  
  

Dr. Hörcsik Richárd 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: Nánásiné Czapári Judit és dr. Lestár Éva 


