
 

Ikt. sz.: EUB-42/9-3/2022. 

EUB-5/2022. sz. ülés 
(EUB-5/2022-2026. sz. ülés) 

 

J e g y z ő k ö n y v  

az Országgyűlés Európai Ügyek Bizottságának 
2022. június 28-án, kedden 8 óra 45 perckor  

az Országház Bánffy Miklós gróf termében (főemelet 66.) 
megtartott üléséről 



2 

Tartalomjegyzék  
 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a 
napirend elfogadása 5 

Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló T/152. 
számú törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)   
Nemzetiségi napirendi pont  
Uniós napirendi pont 5 

Dr. Czeti András szóbeli kiegészítése 5 

Kérdések, hozzászólások 8 

Dr. Czeti András válaszai, reflexiói 9 

További kérdések, válaszok 12 

Határozathozatal 13 

Az ülés berekesztése 14 

 



3 

Napirendi javaslat  

 
1. Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat (T/152. 

szám)  
(Kormány - pénzügyminiszter) 

Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  
(Vitához kapcsolódó bizottság)  
Nemzetiségi napirendi pont!  

Uniós napirendi pont! 
 



4 

Az ülés résztvevői  

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Dr. Hörcsik Richárd (Fidesz), a bizottság elnöke  
 
Tessely Zoltán (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Balassa Péter (Jobbik), a bizottság alelnöke  
Dr. Tiba István (Fidesz)  
Dr. Juhász Hajnalka (KDNP)  
Bedő Dávid (Momentum)  
 

Helyettesítési megbízást adott 

Csöbör Katalin (Fidesz) dr. Juhász Hajnalkának (Fidesz)  
Riz Gábor (Fidesz) Tessely Zoltánnak (Fidesz)  
Gy. Németh Erzsébet (DK) Bedő Dávidnak (Momentum)  
 

A bizottság titkársága részéről  

Dr. Juhász László főosztályvezető-helyettes  
Dr. Tamás Csaba Gergely bizottsági főmunkatárs  
Nyilas Dániel bizottsági munkatárs  
 

Meghívottak 

Hozzászólók 

Dr. Czeti András főosztályvezető (Pénzügyminisztérium)  
Koranisz Laokratisz görög nemzetiségi szószóló  
 



5 

(Az ülés kezdetének időpontja: 8 óra 45 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

DR. HÖRCSIK RICHÁRD (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Jó reggelt kívánok, hölgyeim és uraim! Az Országgyűlés Európai Ügyek Bizottsága 
ülését megnyitom. Köszöntöm képviselőtársaimat, az Országgyűlés munkatársait és a 
mai napirendi pontunk előadóját, Czeti András főosztályvezető urat! Első teendőnk a 
határozatképesség megállapítása. Az aláírt jelenléti ív szerint a helyettesítésekkel 
együtt bizottságunk határozatképes.  

Képviselőtársaim tegnap megkapták a mai egyetlen napirendipont-
tervezetemet, -javaslatomat a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 
törvényjavaslat részletes vitájára, amelyben a házszabály szerinti 44-45. §-a alapján 
mint vitához kapcsolódó bizottság veszünk részt, de uniós és nemzetiségi napirendi 
pont is, (Koranis Laokratisznak:) köszöntöm nemzetiségi képviselőnket is! 

Tisztelt Bizottság! Szavazásra teszem fel. Ki az, aki támogatja a napirendi pont 
megtárgyalását. Kérem, szavazzanak. (Közbeszólás: Géppel?) Géppel? Nem kell 
géppel. Bonyolult. (Szavazás. – Közbeszólások.) A jegyzőkönyv számára is 
megállapítom, hogy bizottságunk egyhangúlag elfogadta.  

Szeretném megjegyezni azt is, hogy a bizottsági ülésünkre a házelnök úr 
egyetértésével kerül sor.  

Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló T/152. 
számú törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  
Nemzetiségi napirendi pont  
Uniós napirendi pont 

Akkor tehát hozzákezdünk az egyetlen napirendi pont, a Magyarország 2023. évi 
központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat megtárgyalásához. Még egyszer 
köszöntöm Czeti András főosztályvezető urat! 

Tisztelt Bizottság! A költségvetésitörvény-javaslat részletes vitájában vitához 
kapcsolódó bizottságként járunk el, ahogy az előbb említettem. A bizottságunkhoz 
egyetlen képviselői módosító indítvány sem került benyújtásra, ezért mai ülésünkön a 
részletes vita tárgya maga a benyújtott törvényjavaslat. Megnyitom tehát, tisztelt 
képviselőtársaim, a részletes vitát a határozati házszabály 44. § (1) bekezdésében 
foglalt követelményeknek való megfelelés kapcsán. Ilyenkor szokás szerint elsőként a 
napirendi pont előadójának, a törvényjavaslat előterjesztőjének, Czeti András 
főosztályvezető úrnak adom meg a szót, kérem, hogy röviden tegye meg expozéját, 
utána képviselőtársaimnak adom meg a lehetőséget. Tessék parancsolni, 
főosztályvezető úr! 

Dr. Czeti András szóbeli kiegészítése 

DR. CZETI ANDRÁS főosztályvezető (Pénzügyminisztérium): Tisztelt elnök úr, 
köszönöm szépen a szót. Tisztelt Bizottság! Köszönöm a lehetőséget, hogy 
bemutathatom önöknek a törvényjavaslatot. A legfontosabb szemponttal szeretném 
kezdeni, nyilatkozom, hogy a napirenden lévő törvényjavaslat megfelel a házszabály 
44. § (1) bekezdésében meghatározott kritériumoknak.  

A T/152. számú törvényjavaslat Magyarország 2023. évi központi 
költségvetéséről egy főkötetből és két kiegészítő kötetből áll. A főkötet tartalmazza a 
törvényjavaslat szövegét, a törvényjavaslat 11 mellékletét, amelyek közül az 1. melléklet 
fejezetekbe csoportosítva mutatja be a költségvetési előirányzatokat, a 10 másik 
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melléklet pedig a normaszöveghez csatolt részletes kifejtéseket tartalmazza. Ezen túl a 
főkötethez tartozik két kiegészítő kötet, amelyek a költségvetési fejezetek részletes 
indokolásait tartalmazzák.  

A nyolc éve kialakított gyakorlatnak megfelelően a kormány ismét az 
Országgyűlés tavaszi ülésszakán nyújtotta be a következő évi költségvetést, ezzel is 
erősítve a közpénzügyi kiszámíthatóságot és a tervezhetőséget. Az elhúzódó orosz-
ukrán háború miatt most a legfontosabb feladat Magyarország békéjének és 
biztonságának a megőrzése, valamint az ország energiabiztonságának a fenntartása. A 
2023. évi költségvetés legfontosabb tervszámai a 4,1 százalékos gazdasági növekedés, 
a GDP 3,5 százalékában meghatározott hiánycél és mindezek eredményeként a 
költségvetési terv szerint a GDP-arányos államadósság a 2022. évi végi 76,1 százalékról 
2023 év végére 73,8 százalékra fog csökkenni.  

Kérem, engedjék meg, hogy ezek után a bevezető gondolatok után 
részletesebben bemutassam önöknek a költségvetésitörvény-javaslat uniós 
összefüggéseit! A könnyebb áttekinthetőség érdekében az európai uniós költségvetési 
kapcsolatokat a törvénytervezet főkötete a 285. oldaltól kezdődően hét összefoglaló 
táblázatban is bemutatja.  

Az uniós költségvetési kapcsolatok számbavételéhez érdemes a vonatkozó 
előirányzatokat három nagy logikai csoportra felosztani, ezek az uniós kiadások, az 
uniós bevételek és harmadikként az EU-költségvetésbe teljesített magyar 
hozzájárulások. Ebben a tagolásban az első a Magyarországon felmerülő uniós 
kiadások, amelyekre jövőre összesen 3919 milliárd forintot tervezünk. Ennek az 
összegnek a meghatározó része, 3408 milliárd forint a központi költségvetés 
teljesítésében fog megtörténni, ezek között a legnagyobb tételek a kohéziós alapok 
programjai, a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz, valamint a Vidékfejlesztési 
Program, 511 milliárd forint pedig a költségvetésen kívül, a kincstári egységes számlán 
keresztül jut majd el a gazdasági szereplőkhöz, ezek között a legnagyobb tétel az 
agrártámogatásoké, amelyen belül a területalapú támogatások adják a legnagyobb 
összegeket. A költségvetésből kifizetésre kerülő kiadások 2023-ra tervezett összege 
407 milliárd forinttal lesz magasabb, mint a 2022. évi előirányzat, a kincstári egységes 
számlán átvezetett összegek pedig jövőre 22 milliárd forinttal fogják meghaladni az idei 
törvényi értéket.  

A korábbi években megszokott módon az uniós kiadások döntő többségét a 
törvénytervezet 1. mellékletének XIX. fejezetében gyűjtöttük össze. Ennek a fejezetnek 
a napi gazdálkodásáért a területfejlesztési miniszter lesz a felelős. A XIX. fejezeten 
belül a 2. alcím alá kerültek a fejezeti kezelésű előirányzatok, amelyek között 
megtalálható az EU-támogatások felhasználásához szükséges technikai segítségnyújtás 
7 milliárd forinttal; az 5 milliárd forinttal tervezett fejezeti általános tartalék; a 
közvetlen uniós programok támogatása, amelyre a költségvetés 3 milliárd forintot 
különít el; és itt került megtervezésre az alapok alapja, az operatív programok 
hiteltermékeinek és pénzügyi eszközeinek a kiadásai összesen 134 milliárd forinttal.  

A XIX. fejezetben a 3. cím alatt találhatók a központi kezelésű előirányzatok. 
Ebben - hasonlóan a 2022. évi költségvetéshez - az 1. és a 9. alcímek alatt vannak a 
kohéziós kiadások. A ’14-20-as programok még 684 milliárd forint kiadást fognak 
teljesíteni, de ezeket már több mint kétszeres mértékben meg fogják haladni a ’21-27-
es operatív programok kifizetései, mely utóbbiakra 1521 milliárd forintot tervezünk. Az 
OP-k nem hivatalos versenyében a legnagyobb kifizetéseket az új időszaki Terület- és 
Településfejlesztési Operatív Program, a TOP Plusz, valamint a Gazdaságfejlesztési és 
Innovációs Operatív Program, a GINOP Plusz fogja teljesíteni 627 milliárd, valamint 
428 milliárd forint összegben.  
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A központi kezelésű előirányzatok között a 2. és 3. alcímeken tervezzük az 
európai területi együttműködés ’14-20-as és ’21-27-es határ menti programjait. A ’14-
20-as programok már zárnak, ezért a jövő évben a 2. alcímen már csak bevétellel 
számolunk 11 milliárd forint összegben, ezzel szemben az új időszaki programoknál 
egyelőre csak kifizetéseket tervezünk 6 milliárd forint összegben. A 4. és 5. alcímeken 
jelennek meg az EGT finanszírozási mechanizmusok 4 milliárd forintos kiadásai, 
valamint a II. Svájci-Magyar Együttműködési Program 8 milliárd forint kiadási 
előirányzata.  

Ha megyünk tovább a sorban, az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz, a CEF 
’14-20-as és ’21-27-es projektjeit találhatjuk meg, az előbbiekben a 19,6 milliárd forint 
fedezetet nyújt egyaránt a befejezés alatt álló fejlesztésekre és a más tagországokban fel 
nem használt pénzek, az úgynevezett visszahulló vagy reflow forrásokra benyújtott 
nyertes magyar pályázatoknak a kifizetéseire is. A ’21-27-es CEF-projektekre 
beterveztünk 74 milliárd forintot, ez lehetőséget ad majd arra, hogy az új időszaki 
hálózati fejlesztések jövőre is dinamikusan haladjanak előre.  

A 8. alcím alatt találhatók a vidékfejlesztési és halászati programok. A VP-re és 
a KAP Stratégiai Terv vidékfejlesztési intézkedéseire kiadásként összesen 450 milliárd 
forintot terveztünk, ezáltal Magyarország eleget tehet annak a vállalásának, hogy a 
vidékfejlesztés céljaira Európában egyedülálló módon a jogszabályban meghatározott 
adható maximális 80 százalékos nemzeti társfinanszírozást biztosítsa. A ’14-20-as és a 
’21-27-es Halászati Operatív Programok, a MAHOP és a MAHOP Plusz 3 milliárd, 
valamint 1,5 milliárd forint kiadási előirányzatokkal kerültek be a költségvetésbe.  

A ’22. évhez hasonlóan a központi kezelésű előirányzatok között 10. alcímen 
került megtervezésre a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz kiadási előirányzata, 
589 milliárd forint.  

Ezzel szemben a korábbi évekhez képest változást jelent, hogy a XIX. fejezetben 
új 11. és 12. alcímekként megjelentek a Transznacionális és Interregionális 
Együttműködés ’14-20-as és ’21-27-es programjai. Korábban ezek az előirányzatok a 
Pénzügyminisztérium fejezetében kaptak helyet, de a májusban újraalakult kormány 
feladatmegosztásában ezek a programok már nem a pénzügyminiszterhez tartoznak, 
hanem a területfejlesztésért felelős miniszter hatáskörébe kerültek, ezért az ezekre 
tervezett összesen 1,7 milliárd forint kiadási és 0,4 milliárd forint bevételi 
előirányzatok jövőre már itt, a költségvetés XIX. fejezetében kerültek megtervezésre.  

Az eddig felsorolt, a XIX. fejezetbe tartozó előirányzatok teszik ki a központi 
költségvetésből teljesített uniós kiadásoknak a 98,5 százalékát. A fennmaradó 
1,5 százalék pedig a törvénytervezet három másik fejezetében található meg, ezek 
szintén központi kezelésű előirányzatok. E három további hely közül az első az 
Agrárminisztériumhoz tartozó XII. fejezet, ahol a 21. cím alatt 13 milliárd forint 
összevontan tartalmazza az iskolatej- és iskolagyümölcs programokat, a Méhészeti 
Program és a zoonózismentesítési programokat, valamint a termelői értékesítő 
szervezetek, az úgynevezett TÉSZ-ek induló támogatásait. A második ilyen hely a 
Belügyminisztérium előirányzatait összefoglaló XIV. fejezetben a 21. cím, ahol 
24 milliárd forint nyújt majd fedezetet a Belügyi Alapok kiadásaira, ezek az alapok a 
Belső Biztonsági Alap, a Határigazgatási és Vízum Eszköz és a Menekültügyi és 
Migrációs Alap. Végül harmadikként a XVIII. fejezetben, a Külgazdasági és 
Külügyminisztérium előirányzatai között a 8. cím alatt található még további 9 milliárd 
forint uniós kiadás. Ez az előirányzat a Brexit Alkalmazkodási Tartalék terhére 
nyújtható támogatások kifizetésére szolgál majd.  

Ennyit dióhéjban a megjelenő uniós kiadásokról. 
És akkor most nézzük röviden az uniós kapcsolatok másik nagy csoportját, az 

uniós programok bevételi előirányzatait! ’23-ban összesen 2589 milliárd forint uniós 



8 

politikákhoz és programokhoz köthető bevétellel számolunk. Ebből az összegből 
2057 milliárd forint a központi költségvetésbe fog bekerülni, ezeknek a bevételeknek a 
részletes alábontását a költségvetés közvetlen bevételeit és kiadásait összefoglaló XLII. 
fejezetben a 6. és 7. címek alatt található előirányzatokban terveztük meg. Ezeken felül 
511 milliárd forint pedig a kincstári egységes számlán keresztül agrárkifizetések 
ellentételezéseként a központi költségvetésen kívül kerül majd lehívásra.  

Végül a költségvetés uniós kapcsolatainak harmadik nagy csoportját az európai 
uniós költségvetésbe teljesített hozzájárulásaink alkotják. A 2021 közepén hatályba 
lépett EU-sajátforrás-rendelet alapján az uniós hozzájárulásainkat négy jogcímen kell 
teljesítsük. Itt számításba vettük az áfaalapú befizetéseket, a nem újrahasznosított 
műanyaghulladék-alapú befizetéseket és a legnagyobb tételt kitevő GNI-alapú 
kifizetéseket, valamint az ezekhez kapcsolódó korrekciókat. A hozzájárulások 
teljesítésére a makropályában meghatározott árfolyam mellett összesen 604,5 milliárd 
forintot terveztünk, ami a XLII. fejezetben a 37. cím alatt található.  

Ha már megnyitottuk a XLII. fejezetet, akkor meg kell említenem, hogy az uniós 
kiadásokat a magyar költségvetés forintban teljesíti, ezzel szemben az uniós 
költségvetés felé euróban számolunk el, ezért a XLII. fejezet 38. címen a korábbi 
évekhez hasonlóan tervezésre került 690 millió forint az árfolyamkockázat és az EU 
által nem térített kiadások fedezésére.  

Utolsóként megemlítem, hogy az uniós befizetéseinkhez kapcsolódik egy 
visszatérítési rész is, amit a XLII. fejezet 7. címen terveztünk. Ez a jóváírás a 
Magyarországon begyűjtött uniós vámok beszedési költségeinek a megtérítése. Ugye, 
’21-től kezdődően az új sajátforrás-szabályok szerint a Magyarországon beszedett EU-
vámok 25 százaléka maradhat a nemzeti költségvetésben, ezért 2023-ban erre az 
előirányzatra 32,5 milliárd forint bevételt terveztünk, ami 10,5 milliárd forinttal 
haladja meg a ’22-es törvényi előirányzatot.  

Befejezésként hadd mondjak néhány mondatot a nettó egyenlegről! Az uniós 
költségvetési kapcsolatokat egyetlen számba tömörítve úgy is összefoglalhatjuk, hogy 
mi a nettó pozíciós arányunk, tehát hogy a Magyarországra érkező uniós pénzek és a 
magyar befizetések hányadosát számoljuk. A 2023. évben pénzforgalomban összesen 
2589 milliárd forint uniós bevétellel szemben 604 milliárd forint befizetés fog 
teljesülni, ami egy 4,3-szoros nettó pozíciós arányt eredményezhet, a beérkező uniós 
pénzek és a befizetéseink különbsége pedig 1985 milliárd forint lesz, ami a GDP 
2,9 százalékának megfelelő pozitív egyenleg.  

Köszönöm megtisztelő figyelmüket, és hogyha a törvénytervezet tárgyalása 
során esetleg kérdéseik vagy észrevételeik vannak, akkor örömmel állok 
rendelkezésükre.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen a főosztályvezető úrnak a rövid, tömör 

összefoglalást. Azt hiszem, mindnyájunk számára egyértelmű és világos, hogy mivel 
bizottságunk az Európai Ügyek Bizottsága, ezért a költségvetésnek - ahogy a 
főosztályvezető úr is említette - az európai uniós lábát nézzük meg, hogy mennyi forrás 
jut, és mennyi a befizetésünk.  

Tisztelt Bizottság! A vitát megnyitom. Akinek kérdése, véleménye van, jelezze! 
(Jelzésre:) Tessék parancsolni, Bedő Dávid az első!  

Kérdések, hozzászólások 

BEDŐ DÁVID (Momentum): Köszönöm szépen. Szerintem nem lesz meglepő, 
hogy mit fogok kérdezni. Itt, ugye, - most ilyen nagyságrendi számokat mondok - 
körülbelül 2500 milliárdos uniós bevétellel számolnak. Az első kérdésem az - ugye, ezt 
mint egy jövőbeni költségvetést tervezték, ez természetes -, hogy mi lesz akkor, hogyha 
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ezt a költségvetési forrást nem kapjuk meg. Ugye, tudjuk, hogy most is, jelenleg is 
tárgyalnak a Helyreállítási Alapról, illetve a normális költségvetési alapról, hogy ezeket 
a pénzeket megkapjuk-e. Mit fognak csinálni a jövő évi költségvetéssel, hogyha ezek a 
pénzek nem érkeznek meg? Ez az egyik kérdésem.  

A másik kérdésem pedig, hogy tud-e arról felvilágosítást adni, hogy ha jól 
tudom, akkor ez a 2500 milliárd nem a teljes összege annak, amit kaphatnánk jövőre 
az Uniótól, ha jól tudom, nagyjából a fele annak, amivel normálisan számolhatnánk, 
hogyha nem lennének visszatartva ezek az alapok. Ezt, kérem, erősítse meg vagy cáfolja 
meg, hogy mennyi az az összeg, ha a teljes RRF-et és MFF-et nézzük, akkor mennyi 
pénzt kaphatnánk jövőre. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Tisztelt Bizottság! Mivel több felszólalást nem látok… (Jelzésre:) Ja, 

szószóló úr! Tessék parancsolni! 
 
KORANISZ LAOKRATISZ görög nemzetiségi szószóló: Hallottam ezt a 

költségvetést, de nem hallottam arról, hogy az uniós bevételi oldalról a magyarországi 
nemzetiségek tekintetében mire számíthatnak a nemzetiségek a programjaikat 
illetően, hogy lesz-e az Unió részéről valamilyen támogatás. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Tisztelt Bizottság! Mivel több hozzászólást nem látok, még egyszer 

megköszönöm a főosztályvezető úrnak a rövid összefoglalását, és én csak néhány 
számot szeretnék megemlíteni, amit feljegyeztem.  

Nagyon fontosnak tartom, hogy a törvényjavaslat a GDP 3,5 százalékára 
tervezett államháztartási hiánnyal számol, ami - ezt nagyon fontos hangsúlyozni - 
összhangban áll az úgynevezett maastrichti kritériumokra vonatkozó átmeneti 
felfüggesztési szabályokkal, és csökkenést jelent például a 2021. évi 6,8 százalékhoz 
képest, ahogy a főosztályvezető úr is említette.  

Azt is fontosnak tartom megemlíteni, az Alaptörvény adósságfék-rendelkezése 
miatt érdemes megemlíteni, hogy az GDP-arányos államadósság 2023 végére a GDP 
73,8 százalékára csökkenhet a 2022 végére várható 76,1 százalékról, ahogy a 
főosztályvezető úr is említette.  

Fontosnak tartom azt is megismételni, hogy az uniós források tekintetében 
összességében mintegy 2589 milliárd forint jut Magyarországra jövőre mind a 
költségvetésben megjelenő beruházási és strukturális alapok, mind egyéb uniós 
programok, mind pedig a költségvetésen kívüli közvetlen agrártámogatások révén.  

Azt is fontos végül megemlítenem, hogy, ugye, Magyarország hál’ istennek még 
mindig nettó haszonélvezője az európai uniós tagságunknak, és ez lényeges, mert ez 
egyrészt a fejlődésünket is mutatja, talán két-három év múlva már nem nettó 
haszonélvezői, hanem majd nettó befizetői leszünk az Uniónak, talán ezt a helyzetet is 
elérjük.  

Nos, tisztelt bizottság, a vitát lezárom… Bocsánat, még mielőtt lezárom a vitát, 
természetesen visszaadom a szót a feltett kérdések megválaszolására a főosztályvezető 
úrnak.  

Dr. Czeti András válaszai, reflexiói 

DR. CZETI ANDRÁS főosztályvezető (Pénzügyminisztérium): Elnök úr, 
köszönöm szépen a szót. Először megpróbálok arra a kérdésre válaszolni, amit a 
képviselő úr feltett, hogy mi is az a nagyságrend, amit az uniós támogatásból 
Magyarország igénybe vesz, és mi az, ami be fog érkezni, mi az, amit tervezünk. Ha a 
hétéves kereteket nézzük, akkor Magyarország a többéves pénzügyi keret tárgyalása 
során kialkudott keretek beérkezésével számol, tehát azt kell hogy mondjam, hogy a 
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számunkra jogszerűen elérhető forrásokat figyelembe veszi a költségvetés a tervezés 
során. Egyetlen tétel van, amelyben még nem született döntés, ez a Helyreállítási és 
Ellenállóképességi Eszköznek a hitelrésze. Hogy a nagyságrendeket szemléltessem - 
ezek hétéves aggregált adatok -, a hétéves költségvetési ciklusban Magyarországnak 
körülbelül 42 milliárd euró összes forrás áll rendelkezésre, ezen belül egy 9,8 milliárd 
eurós rész az, amely hitel formájában állna rendelkezésre, ha Magyarország úgy 
döntene, hogy ezt igénybe veszi. Ez a döntés egyelőre nem született meg.  

Összehasonlításképpen azt hadd mondjam el, hogy egyelőre mindössze hét 
tagország döntött úgy, hogy az RRF-nek a hitelkomponenséből részesedni kíván, és 
közülük is csak mindössze három ország, Görögország, Olaszország és Románia 
döntött úgy, hogy a hitelkeretét teljes mértékben figyelembe veszi és lehívja. Most 
fontos azt látni, hogy például Görögországnak a GDP-arányos államadóssága 
200 százalék, Olaszország esetében ugyanez a mutató 150 százalékot mutat, Románia 
esetében pedig van egy rendkívül gyors adósságrobbanás, tehát 2019 és ’21 között 
14 százalékponttal ugrott meg Románia adósságmutatója. Azt kell tehát mondjuk, hogy 
egyelőre azok az országok döntöttek úgy, hogy teljes mértékben igénybe veszik a 
hitelkeretet, amelyek a piacról nem tudják vagy nagyon nehéz feltételekkel tudják 
finanszírozni magukat. Magyarország egyelőre elfogadható feltételek mellett jut a piaci 
forrásokból szabad felhasználású hitelekhez. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy az 
RRF-hitelről lemondtunk, a jogi keretek között 2023 végéig van lehetősége egy 
tagországnak jelezni, hogy élni kíván az RRF-hitelekkel.  

Egy új szempont, hogy a Bizottság idén májusban publikált egy új jogalkotási 
javaslatot, ez a REPowerEU javaslat, amelyben - hát, nehéz szavakat találni rá - 
ezeknek a hiteleknek az újrahasznosítására vagy újracímkézésére tesz javaslatot, tehát 
újólag a Bizottság saját maga is azt javasolja, hogy a tagországok az RRF-hitelt ne a 
Covid-járvány utáni gazdasági helyreállításra, hanem inkább egy energetikai átállásra, 
többek között az orosz energiahordozókról való leválásra fordítsák, tehát a Bizottság is 
újabb ötletekkel jön elő, hogy mire is lehetne használni vagy mire kellene használni ezt 
a hitelt.  

Magyarország tehát - hasonlóan a többi meghatározó tagországhoz - egyelőre 
kivár, hogy az RRF-hitelt igénybe vegye. Az összes többi, Magyarországnak jogszerűen 
járó forrást igénybe kívánjuk venni, és az a tervezés szintjén meg is jelenik a 
költségvetésben.  

Ami a források elérhetőségét illeti, azt kijelentem, hogy jelenleg semmilyen 
felfüggesztés alatt nem állunk. A pénzek menetrendszerűen jönnek, és elszámolásra 
kerülnek az Unió költségvetésével, direkt kiírtam, idén az első öt hónapban 
379 milliárd forint átutalás érkezett a költségvetésen keresztül, ez például 188 milliárd 
forinttal több, mint a tavalyi év ugyanilyen időszakában volt. Vagy hogy ezt 
kontextusba helyezzük, az ezzel párhuzamosan a költségvetésen kívül érkező 
439 milliárd forint agrártámogatással együtt idén összesen idáig, az első öt hónapjában 
813 milliárd forintot hívtunk le, ezzel szemben az időarányos befizetéseink 
247 milliárd forintot tettek ki, tehát igazából a bevételeinknek és a hozzájárulásainknak 
az aránya az idei évben is 3,3:1, tehát egy elég kedvező mutató van jelenleg is.  

Amiről viták vannak az Európai Bizottsággal - és ez sokszor az Európai 
Parlamentben is fókuszba kerül -, az a következő időszaki programok és azok tartalma. 
Na most, itt érdemes legalább háromfelé bontani ezeket a tárgyalásokat, vitákat és az 
ezekre vonatkozó programdokumentumokat. Az első az agrár-, vidékfejlesztési 
programok. Ugye, 2023-tól az EU szintjén egy teljesen új rezsim van, ennek az 
elindításához egy átfogó tervben, az úgynevezett KAP Stratégiai Tervben kell 
megállapodni az Európai Bizottsággal. Az erre vonatkozó tervet az Agrárminisztérium 
2021 decemberében benyújtotta a Bizottsághoz, konstruktív tárgyalások vannak, és 
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ahogy a folyamatok alakulnak, jó eséllyel idén nyár végére Magyarország a tagországok 
első csoportjának a részeként meg fog állapodni a Bizottsággal az új időszaki agrár- és 
vidékfejlesztési programokról. Itt megjegyzem, hogy a Bizottság kifejezetten üdvözölte 
Magyarországnak azt az elkötelezettségét, hogy a vidékfejlesztési programok, amelyek 
európai uniós programok, az adható maximális, 80 százalékos társfinanszírozást 
kapnak, tehát Magyarország elkötelezett az európai vezetésű programok mellett.  

A második nagy csoport a kohéziós operatív programok kérdése. Itt egy 
kétlépcsős elfogadási folyamat van, először egy úgynevezett partnerségi megállapodást 
kell kötni, amelyben a főbb keretekben állapodik meg a tagország a Bizottsággal a főbb 
fejlesztési irányokkal, az operatív programok struktúrájával a különböző szakterületek 
közötti pénzelosztásról, majd egy másik lépésben jóvá kell hagyatni a részletes operatív 
programokat. Itt tehát egy kétlépcsős elfogadás van. Most itt együtt haladnak a 
tagországok, egyelőre - ez egy tegnapi adat - kilenc tagország állapodott meg a 
Bizottsággal a ’21-27. évi partnerségi megállapodásról, a másik 18 ország, köztük 
Magyarország még tárgyal a Bizottsággal. A Bizottság ígérete szerint ezen 18 tagország 
partnerségi megállapodásainak körülbelül a fele még a nyár folyamán, a másik fele 
pedig a III-IV. negyedév folyamán lesz elfogadva, tehát minden reményünk megvan 
arra, hogy ezeket a programokat a jövő évtől Magyarország is úgy tudja végrehajtani, 
hogy a menetrend szerinti bevételek is megérkeznek hozzá.  

És akkor harmadik tételként kell beszélni arról, amit, feltételezem, ön a kérdése 
során is feszegetett, a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz vagy ahogy sokan 
ismerik, az RRF kérdéséről. Ugye, itt valóban elhúzódott a vita, és már csak 
Magyarországnak és Hollandiának nincs elfogadott RRF-programja, ugyanakkor azt 
fontos hangsúlyozni, hogy Magyarország elindította ezeket a programokat, a forrásokat 
a hazai költségvetés megelőlegezi. Így sikeresen lezajlottak például a lakossági 
napelempályázatok vagy a közoktatási laptopbeszerzések, ezáltal Magyarország 
menetrendszerűen fel tudja mutatni azokat a mérföldköveket, azokat a zöldpolitikai és 
digitális mérföldköveket, amelyek feltételei annak, hogy a megállapodáson túl 
lehívhatók legyenek ezek a pénzek. Itt is van egy biztató fejlemény, mert az Európai 
Bizottság a májusban publikált országspecifikus ajánlásokban már kifejezetten saját 
maga is fontosnak tartotta, hogy Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi 
Terve elfogadásra kerüljön. Én azt gondolom, hogy ha e mögött az ajánlás mögött nincs 
egy valós szándék, vagy ha valóban lehetetlen lenne a megállapodás, akkor egy ilyen 
országspecifikus ajánlás egy rendkívül cinikus kijelentés lenne a Bizottság részéről, 
amit nem feltételezek, hogy így viselkednének.  

Mindazonáltal - hogy akkor a számok nyelvén is válaszoljak - a Helyreállítási és 
Ellenállóképességi Terv esetében a 2023-as költségvetésitörvény-javaslatban 
394 milliárd forint bevétellel számolunk, ami a tervezett 2589 milliárd forintos összes 
uniós bevételünknek alig 15 százaléka. Úgy gondolom tehát, hogy hiba lenne az ebben 
a 15 százalékban fennálló kockázatokat kivetíteni az összes uniós bevételünkre, és 
bármilyen sarkos kijelentést tenni, hogy ezek nem lennének elérhetők. Úgyhogy a 
Pénzügyminisztérium részéről én a továbbiakban is azt javaslom a tisztelt 
Országgyűlésnek, hogy amikor az uniós költségvetéssel és az uniós forrásokkal 
számolnak, akkor a törvényjavaslatban bemutatott számok szerint számoljanak a 
Magyarországnak jogszerűen járó forrásokkal.  

Ami a nemzetiségeket illeti, az európai uniós források tematikus operatív 
programok mellett kerülnek kialakításra, tehát ilyen címeket olvashatunk, hogy 
Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program, Településfejlesztési és 
Területfejlesztési Operatív Program, Emberi Erőforrások Operatív Program, 
Környezetvédelmi és Energiahatékonysági Operatív Program, tehát a felosztás ilyen 
tematikus. Célzottan olyan elkülönítés nincs ebben a rendszerben, hogy a 
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nemzetiségeknek dedikált források. Ugye, a nemzetiségek jellemzően határ közeli 
elhelyezkedésűek, így talán amiben nagyobb arányban részesednek, azok az európai 
területi együttműködés határon átnyúló programjai, így például a szlovén-magyar vagy 
a szlovák-magyar vagy a román-magyar INTERREG programok, azok fizikailag a határ 
mentén és nagyon sok esetben a nemzetiségek aktív közreműködésével valósulnak 
meg. De azt kell hogy mondjam, hogy ilyen dedikált nemzetiségi program nincs sem a 
2014-es, sem a 2021-27-es programstruktúrában. Köszönöm szépen.  

További kérdések, válaszok 

ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Tessék, Bedő Dániel!  
 
BEDŐ DÁVID (Momentum): Dávid. Köszönöm… 
 
ELNÖK: Dávid, elnézést! 
 
BEDŐ DÁVID (Momentum): Semmi gond, nem ön az első. Köszönöm szépen a 

választ, és tényleg elnézést, hogy további kérdéseket teszek fel, csak szeretném jobban 
megérteni a helyzetet, és ritkán van itt, a Parlament falai között, amikor érdemi 
szakmai választ kapunk egy kérdésre, és ezért megragadom a lehetőséget.  

Szóval ön azt mondja, hogy körülbelül a Helyreállítási Alap, ami körül a 
legnagyobb vita folyik, ugye, az országspecifikus ajánlásokat is figyelembe véve, 
nagyjából a jövő évi költségvetésünknek a 15 százalékát, nagyjából 390 milliárd 
forintot tesz ki a teljes 2500 milliárdból. Szóval ez a 390 milliárd a maximum 
megkapható összeg, amit jövőre igényelhetnénk a Helyreállítási Alapból?  

 
DR. CZETI ANDRÁS főosztályvezető (Pénzügyminisztérium): Ugye, a keretek, 

azok… Ja, bocsánat! Elnök úr, válaszolhatok? 
 
ELNÖK: Bocsánat! Van még több kérdés? (Bedő Dávid: Ez egy ilyen 

beszélgetés.) Bocsánat, nem beszélgetés (Derültség. - Közbeszólások.), tehát, bocsánat, 
ennek megvan a folyamata. Kérem, hogy tegye fel a kérdéseit most a második körben… 
(Bedő Dávid: Akkor most feltettem a kérdésemet, és a válasz után felteszem a 
következőt!) Így van, tehát több beszélgetés nincs. Tessék parancsolni!  

 
DR. CZETI ANDRÁS főosztályvezető (Pénzügyminisztérium): Köszönöm, elnök 

úr. Az uniós forrásoknak ilyen szinten nincs éves allokációja, tehát azt kell látni, hogy 
a Helyreállítási és Ellenállóképességi Alap vissza nem térítendő forrásaira 2020-ban 
volt egy jogszabályi becslése a Bizottságnak, amikor azt mondta, hogy körülbelül olyan 
7,2 milliárd euró lesz Magyarország allokációja, ugye, a körülbelül 42 milliárd eurós 
hétéves keretből ennyi az RRF vissza nem térítendő rész. Furfangosan van 
meghatározva az allokációs szabály, ami 2020-ban csak egy becslés volt, az RRF-
forrásoknak a 30 százaléka egy olyan mutató alapján került végül elosztásra, amely 
figyelembe vette a 2021. évi növekedést is, amelyben Magyarország kiváló teljesítményt 
mutatott, ezért a végső elszámolásban, amit várhatóan egy pár hét múlva publikál az 
Európai Bizottság, Magyarországnak az RRF vissza nem térítendő kerete 5,85 milliárd 
euró. Ez tehát egy hétéves keret, amit 2026-ig tudunk lehívni az Európai Uniótól abban 
az ütemben, ahogy az elfogadott terv alapján Magyarország teljesíti a mérföldköveket.  

Hogyha ezt az 5,85 milliárd eurót valahogy arányosítjuk az évek között, akkor 
kaphatunk egy olyan elméleti összeget, hogy mi az a körülbelüli éves keret, amit 
kaphatunk. Hát most, ugye, ez egy hat éven keresztül lehívható forrás, hogyha ezt a 
durván 6 milliárd eurót én hat év alatt akarom lehívni, akkor körülbelül 1 milliárd euró 
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az, ami az elméleti éves lehívható összegünk, és akkor ezt lebontva a költségvetés 
nyelvére, de nem ezen a matematikai úton eljutva, hanem a program felépítése útján, 
hogy hogyan teljesítjük a mérföldköveket, mik azok a benyújtható elszámolások, mi 
ezzel a bevételeink 15 százalékát kitevő körülbelül 394 milliárd forint bevétellel 
számolunk. Nem tudom, hogy sikerült-e megválaszolnom ezzel a kérdését.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen a képviselő úrnak is a kiegészítő kérdést, a 

főosztályvezető úrnak a világos válaszait.  

Határozathozatal 

Tisztelt Bizottság! Ilyenkor a bizottságunkban szavazás következik. Két kérdést 
fogok feltenni a képviselőknek. Az elsőt szavazásra teszem fel. Ki az, aki támogatja, 
hogy a törvényjavaslat megfelel a határozati házszabályi rendelkezések 44. § 
(1) bekezdésében foglalt követelményeknek? Kérem, hogy szavazzanak. (Szavazás.) 
5 igen. Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.) 1 tartózkodás. És ki az, aki ellenzi? 
(Szavazás.) 2 ellene. Köszönjük szépen.  

A második kérdésem, hogy ki az, aki egyetért azzal, hogy a T/152. számú 
törvényjavaslat részletes vitáját bizottságunk ezennel lezárja, és a vitát összefoglaló 
jelentést nyújtson be. Kérem… (Jelzésre:) Bocsánat, most kapom a jelzést. Kérem, hogy 
a géppel szavazzanak. (Szavazás. - Dr. Juhász Hajnalka: És aki helyettesít, az kettőt? 
- Közbeszólások: Igen.) 5 igen és 3 tartózkodás. Köszönöm szépen.  

Tájékoztatásul szeretném elmondani, hogy amennyiben a mai részletes vitában 
kisebbségi vélemény hangzott el, és a jelentés elfogadása ellen szavazat született - 
márpedig így volt -, akkor kisebbségi vélemény benyújtására van lehetőség. A 
kisebbségi véleményt függelékként kell a jelentéssel együtt a ParLexen elektronikusan 
benyújtani. A szükséges formanyomtatványt eljuttattuk képviselőtársaimnak. Kérem, 
hogy a kisebbségi véleményt legkésőbb június 29-én, szerdán 16 óráig juttassák el a 
bizottságunk titkárságára.  

Azt is megjegyezem, hogy a kisebbségi véleményben csak a mai vitában 
elhangzott kisebbségi álláspont kerülhet megjelenésre.  

Tisztelt Bizottság! Szeretném megköszönni a főosztályvezető úrnak a 
részvételét.  

Tájékoztatom képviselőtársaimat, hogy a bizottság következő ülésére 
előreláthatólag 2022. július 4-én, hétfőn 10 órától kerül sor az Apponyi Albert gróf 
teremben, nagykövetjelölti meghallgatások lesznek zárt ülésen.  
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Az ülés berekesztése 

Köszönöm a részvételt, a bizottsági ülést bezárom. Viszontlátásra! 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 9 óra 27 perc) 

  Dr. Hörcsik Richárd 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Molnár Emese  


