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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 33 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 
bizottságának ülését megnyitom. Köszöntöm képviselőtársaimat, köszöntöm a 
meghívott vendégeinket, a sajtó igen tisztelt képviselőit és köszöntöm a napirendi 
pontok előadóit.  

Első teendőnk a határozatképesség megállapítása. Az aláírt jelenléti ív és az 
eseti képviseleti megbízások alapján bizottságunk határozatképes.  

Képviselőtársaim a törvényi előírásnak megfelelően múlt hétvégén megkapták 
a napirendi ponti javaslatomat. A mai napra két napirendi pont megtárgyalását 
terveztük. Az első: Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 
törvényjavaslat részletes vitája a házszabály 44-45. §-a alapján. A vitához kapcsolódó 
bizottságként járunk el. A napirendi pont előterjesztői a Nemzetgazdasági 
Minisztérium képviselői, Földiák Gergely főosztályvezető úr és Kútvölgyi Attila 
helyettes államtitkár úr. 

A második napirendi pontunk: tájékoztató az Európa 2020 stratégiát 
végrehajtó 2016. évi nemzeti reformprogramról, valamint a 2016. évi 
konvergenciaprogramról. A napirendi pont előterjesztői: Turóczy László helyettes 
államtitkár és Balogh László helyettes államtitkár a Nemzetgazdasági Minisztérium 
részéről. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye 
ezzel kapcsolatban. (Senki sem jelentkezik.) Nem látok ilyen jelzést. 

Szavazásra teszem fel: ki az, aki támogatja a napirendi pontok megtárgyalását. 
Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm szépen. A jegyzőkönyv számára is 
megállapítom, hogy bizottságunk egyhangúlag elfogadta a napirendet. 

Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló T/10377. 
számú törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Az elnök felvezetője 

Tisztelt Bizottság! Hozzákezdünk az első napirendi pont megtárgyalásához, a 
Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat 
megtárgyalásához, amit képviselőtársaim T/10377. számon kaptak kézhez. A részletes 
vitát a házszabály 44-45. §-a alapján folytatjuk le, mint a vitához kapcsolódó 
bizottság.  

Tisztelt Bizottság! A költségvetési törvényjavaslat részletes vitájában a vitához 
kapcsolódó bizottságként járunk el. Bizottságunkhoz egyetlen képviselői módosító 
indítvány sem került benyújtásra, ezért a mai ülésünkön a részletes vita tárgya a 
benyújtott törvényjavaslat.  

Emlékeztetem képviselőtársaimat, hogy az uniós források kapcsán változás, 
hogy 2017-ben már csak a 2014-2020 közötti időszak támogatásai jelennek majd 
meg. A törvényjavaslat sajátossága továbbá, hogy a kormány az Európai Bizottságnak 
benyújtott konvergencia- és nemzeti reformprogrammal együtt készítette el a 
költségvetési törvényjavaslat tervezetét.  

Megnyitom tehát a részletes vitát a határozati házszabály 44. § (1) 
bekezdésében foglalt követelményeknek való megfelelés kapcsán. Elsőként a 
törvényjavaslat előterjesztőjének adom meg a szót, aztán pedig megnyitom a vitát és 
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megadom majd a szót képviselőtársaimnak is. Tessék parancsolni! (Dr. Szájer József 
megérkezik a bizottság ülésére.) 

Földiák Gergely tájékoztatója 

FÖLDIÁK GERGELY (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm a szót. 
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! A 2017. évi központi költségvetésről szóló 
törvényjavaslat benyújtásra került az Országgyűlés részére az Áht. megfelelő 
passzusai szerint. Ez most is a határidőnél jóval hamarabb történt meg. Már a múlt 
évben is így volt, hogy nem ősszel, hanem tavasszal került erre sor. Most is így 
történt. 

A törvényjavaslat sok tekintetben megegyezik a múlt évben benyújtott javaslat 
szerkezete, tartalma szempontjából is. Egy dolgot azonban kiemelnék, ami jelentős 
változás: ez pedig a költségvetés szerkezete.  

A központi alrendszert ez esetben három részre bontottuk: egy hazai működési 
költségvetésre, egy hazai felhalmozási költségvetésre és egy európai uniós fejlesztési 
blokkra, költségvetésre. Tehát ebben a hármas tagozódásban is szerepel a törvényben. 
Illetve ahhoz, hogy ezt létre lehessen hozni, ahhoz az 1. számú mellékletben, azt 
gondolom, ez a törvény magja, lényege, ahol az előirányzatok is szerepelnek, ott is egy 
változást vezetünk be, mégpedig az oszlopok szerkezetében. Korábban kiadás, 
bevétel, támogatás oszlopok voltak. Most nincs támogatás oszlop, kiadás oszlop és 
bevétel van, viszont az kettébomlik: működési kiadás, felhalmozási kiadás, működési 
bevétel, felhalmozási bevétel. Ez a struktúra alapozza azt meg, hogy külön lehessen 
választani a fejlesztést a működtetéstől, és a fejlesztésen belül az uniós, illetve a hazai 
fejlesztéseket.  

A költségvetési politikáról is hadd mondjak néhány szót! Ez továbbra is a 
kormány egyik kulcspolitikája, hiszen a fenntartható növekedést az alapozza meg, 
hogy a költségvetés a megfelelő hiányértékkel rendelkezzen. 2017-re 2,4 százalékos 
hiányt állítottunk be, ez bőven 3 százalék alatt van. Nagyon fontos, hogy a másik 
kulcsmutató, az államadósság csökkentését is azon a pályán kívánjuk tartani, ahogy 
az az elmúlt években is volt. Tehát ehhez szükséges egy 2,4 százalékos hiány, hogy ezt 
a csökkenő adósságot tartani tudjuk 2017-ben is.  

A különböző kockázatokra konzervatív módon terveztünk tartalékokat 2017-re 
is. Központi szinten két jelentős tartalék van: az egyik az Országvédelmi Alap 
előirányzat, a másik pedig a rendkívüli kormányzati intézkedések tartaléka. Múlt 
évben is voltak ezek a tételek.  

Illetve a fejezeteknél fejezeti tartalékot is hoztunk a nem várt eseményekre, 
pontosan azért, hogy a költségvetés kapcsán lehessen tartani a hiányt, adósságokat 
ott lehessen tartani, ha valami rendkívüli dolog történik, akkor is.  

Akkor az általános dolgok után rátérnék az uniós sorokra. Ott először azt 
emelném ki, hogy szabályozási oldalról nincs változás az elmúlt években 
megszokottakhoz képest. Ez azt jelenti, hogy a központi költségvetés most is 
előfinanszírozza az uniós kifizetéseket, tehát ha akár valamilyen felfüggesztés miatt 
vitában vagyunk a Bizottsággal, akár a Bizottság likviditási problémái miatt, ha nem 
érkezik forrás a költségvetésbe, akkor a kifizetéseket ez nem gátolja. A kedvezettek 
ugyanolyan gyorsan megkapják a nekik juttatott támogatásokat, mert a költségvetés 
előfinanszíroz, tehát itt nincs változás.  

Illetve ugyanúgy a XIX. fejezetben vannak a Széchenyi 2020-as programok, 
tehát az európai uniós támogatások magja. Ott ezen belül az előirányzatok között 
szabad az átcsoportosítás, mint ahogy eddig is volt. Ez egy nagyfokú rugalmasságot 
jelent. És ugyanúgy felülről nyitottak ezek az előirányzatok, ahogy az előző években is 
volt, ami azt jelenti, hogyha a kiadások meghaladnák a tervezett összeget, akkor nem 
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kell költségvetést módosítani, hanem a költségvetés tudja kezelni az ilyen helyzeteket, 
akár ha novemberben, decemberben kerülne ilyesmire sor. 

Az uniós programoknál szoktam mondani, hogy a volumene az, ami miatt 
érdemes róla külön beszélni. Komoly hatást gyakorol mind a beruházási rátára, mind 
a folyó fizetési mérlegre, annak az egyenlegére. Tehát ez továbbra is jelentős tétel lesz, 
2017-ben is. 2013-ban, 2014-ben, 2015-ben fokozatosan a 2000 milliárdot közelítette, 
aztán el is érte, meg is haladta a kifizetések volumene. Ez az, amiről úgy gondoljuk, 
hogy 2016-ban, illetve 2017-ben már ugyanilyen 2000 milliárd körüli volumenen, 
afölött fog teljesíteni az uniós programok kiadása. 

Cél a források minél hamarabb történő meghirdetése, a kedvezményezett 
részére felhasználhatóvá válása. Tehát ez az oka annak, hogy már most is ilyen 
tempóban tervezzük a kifizetéseket is.  

Ahogy az elnök úr mondta, 2017 annyiban egy speciális év, hogy már csak a 
2014-2020-as programok fognak kifizetéseket produkálni. A 2007-2013-as program 
kifizetései ebben az évben már nem lesznek. 

Mondok néhány számot, a legfontosabbakat; azért nem akarok túl sok számról 
beszámolni, de a legfontosabbakat mégiscsak megemlítem. Tehát a központi 
költségvetésben megjelenő összes uniós sor tekintetében az összkiadási volumen 
2239 milliárd forint. 2239 milliárd forintot állítottunk be, mint kiadási tétel, ez a 
költségvetésben megjelenő összeg. Ehhez hozzákapcsolódik a központi költségvetési 
társfinanszírozási hányad, ami 694 milliárd forintban került betervezésre. Gyorsan el 
is mondom, látható, talán úgy mondom, hogy nem megszokott, hogy 85 százalék 
bevétel, 15 százalék társfinanszírozás aránnyal került ez most megtervezésre, hanem 
jelentősen magasabb a társfinanszírozási rész, aminek két fő oka van. Az egyik, hogy 
az új periódusban, ebben a 2014-2020-as periódusban a Bizottság sokkal 
szűkmarkúbban bánt az előlegekkel. Az előző periódusban sokkal több előleget utalt 
ide a periódus elején, most ez sokkal szűkebbre van véve. Tehát jobban számít arra a 
Bizottság, hogy a központi költségvetés megfinanszírozza az uniós kiadásokat. 
Úgyhogy ez az egyik oka. 

A másik oka pedig az, hogy a szállító előleggel el lehet számolni a Bizottsággal, 
de más támogatási előleggel nem lehet elszámolni. Arra számítunk, hogy 
támogatásielőleg-kifizetések is lesznek 2017. évben, amiket a költségvetésnek kell 
előfinanszíroznia. 

Hadd mondjam el az összuniós sorok után a Strukturális Alapokon belül a 
Széchenyi 2020-as program kiadási főösszegét is: ez 1882 milliárd forint. Tehát ez a 
tíz operatív program, ami a Széchenyi 2020 programon belül, a Partnerségi 
Megállapodáson belül került jóváhagyásra, létrehozásra; ez fog produkálni egy közel 
1900 milliárdos kiadási számot 2017-ben. 

Egy mondatot mondanék még a költségvetésen kívüli tételekről. Itt a közvetlen 
termelői támogatások a legjelentősebb tétel. Erre 417 milliárd forintot állítottunk be.  

És zárásként az EU-ba történő befizetés értékét is elmondanám. 2017-ben 
összesen 317 milliárd forintnyi befizetést tervezünk teljesíteni az Unió központi 
költségvetésébe. Úgyhogy én ennyit gondoltam elmondani az uniós számokról. 
Köszönöm. 
 

ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Kérdezem az államtitkár urat, hogy 
kíván-e hozzátenni valamit. (Földiák Gergely: Főosztályvezető-helyettes a 
kollégám!) Bocsánat, főosztályvezető-helyettes! Már megelőlegeztem! (Derültség.) 

 
KÚTVÖLGYI ATTILA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem kívánok 

hozzátenni. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! A vitát megnyitom. Akinek 

kérdése, véleménye van, most elmondhatja.(Bana Tibor jelentkezik.) Bana alelnök 
úré a szó elsőként! 

Kérdések, vélemények 

BANA TIBOR (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm, elnök úr. Tisztelt 
Főosztályvezető Úr! Főosztályvezető-helyettes Úr! Tisztelt Bizottság! Az uniós 
forrásokkal kapcsolatban ismertettem a Jobbik frakciójának véleményét a plenáris 
ülésen. Most nyilván nem kívánom ezt hosszabban taglalni, de azért arra szeretnék 
utalni, hogy nagyon fontos lenne a mostani 2014-2020-as időszakban, hogy a 
munkahelyteremtő, gazdaságélénkítő beruházások álljanak középpontban, a 
presztízsberuházásokkal, látványberuházásokkal szemben.  

Hiszen sajnos azt láthattuk 2007-2013 között is, és azóta is a folyamatok ebbe 
az irányba mutatnak, hogy bizony az értelmetlen látványberuházások nagyon nagy 
részét tették ki az uniós pénzek felhasználásának. És itt elég utalnom példaként a 
felcsúti kisvasút ügyére. Tehát ezzel szemben én azt gondolom, az lenne a lényeges, 
hogy olyan módon állítsuk középpontba a gazdaságélénkítő beruházásokat, hogy ne 
az a tendencia folytatódjék, ami eddig jellemző volt. Hiszen van egy nagyon komoly 
vállalás kormányzati oldalról, ami mindenképpen üdvözlendő első hallásra, miszerint 
a források 60 százalékát gazdaságfejlesztésre kívánjuk fordítani.  

És azt is megfogalmazták önök, hogy ez elsősorban a kis- és 
középvállalkozásokhoz fog jutni. Viszont azért szeretnék itt utalni Chikán Attila 
professzor úr véleményére, aki aláhúzta azt, hogy a korrupció lassítja a gazdasági 
növekedést, és ezt számtalan tanulmány alátámasztja. És bizony, ha továbbra is az 
folyatódik, hogy egy nagyon szűk baráti kör fog tudni részesülni ezekből a pénzekből, 
akkor az nem a magyar gazdaság növekedésének és erősödésének az irányába fog 
hatni.  

Tehát a magunk részéről mi mindenképpen figyelni fogjuk ezeket a 
folyamatokat. Kértük is, korábban is, van is erre a kormányzati oldalról ígéret, hogy 
folyamatosan tájékoztatást kapunk az uniós források felhasználásáról. Maga Lázár 
miniszter úr tette meg erre vonatkozóan az ígéretet. Úgyhogy remélhetőleg ez így is 
fog történni, és a jövőben mi mindenképpen ilyen módon fogjuk figyelemmel követni 
az eseményeket az uniós pénzek felhasználásával összefüggésben.  

Amit még a költségvetéssel kapcsolatban ki szeretnék emelni, hogy idén is azt 
látjuk, utalt rá a főosztályvezető úr, hogy nagyban hasonlít a tavalyi költségvetéshez. 
Igen, továbbra is azt látjuk, hogy a propagandacélok, a kormányzati kommunikáció 
elképesztően nagy összegeket emésztenek fel.  

Sajnos múlt héten láthattuk azt az Igazságügyi bizottság ülésén, hogy akár 
házszabálysértő módon is, odébb pakolnak olyan javaslatot, ami abba az irányba 
mutatna, hogy spóroljunk 5 milliárd forintot, gondolok itt a kvótaellenes 
népszavazásra. Itt azt azért aláhúznám, hogy természetesen mi megszavaztuk az erre 
vonatkozó javaslatot múlt héten, hiszen nagyon fontos az, hogy valamilyen módon a 
kvótával, és minden, kvótaszerű megoldással szemben kiálljon az ország. Viszont 
szerintünk meg lehetne spórolni ezt az összeget is, ami a népszavazásra rendelkezésre 
áll. Mi biztosítanánk ehhez a kétharmados többséget, és alaptörvényi szinten lehetne 
rögzíteni azt, hogy Magyarország elutasítja ezt a kvótarendszert és egyébként minden 
hasonló jellegű megoldást is.  

És a másik oldalról pedig meg is tettük a konkrét javaslatainkat. Tehát mi azt 
gondoljuk, csak néhány példát említve, hogy bérlakás-építési programra, vagy éppen 
az alapvető élelmiszerek összességére vonatkozóan az áfacsökkentésre kellene 
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összpontosítani, de magam is számtalan javaslatot nyújtottam be Vas megye, és azon 
belül is elsősorban a körmendi választókerület érdekében. Összességében a Jobbik 
képviselőcsoportja több, mint 800 módosító indítványt nyújtott be, és ezek 
szakmailag megalapozott javaslatok, hiszen minden esetben a megfelelő indokolást is 
melléjük tettük.  

Tehát én nagyon bízom benne, hogy ezek közül jó néhány támogatásra lelhet, 
bár az elmúlt évek során azért erre kevés esetben volt példa, de bízom benne, hogy 
idén ebből a szempontból is változik majd a hozzáállás. Én nagyjából ennyit szerettem 
volna elmondani. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Következik Firtl Mátyás képviselő úr. 
 
FIRTL MÁTYÁS (KDNP): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Csak azért, hogy 

helyére tegyük a dolgokat. Arról szólt az elnök úr is, hogy a mostani bizottsági ülés 
pont az uniós források kérdéskörével foglalkozik. Ott pedig határozottan ki kell 
jelenteni, akár kormányoldalról, hogy az előző uniós forráselosztáshoz képest valóban 
üdvözlendő és valóban fontos az, hogy gazdaságfejlesztésre fogjuk a 60 százalékát 
elkölteni.  

Ez az alapja annak, amikor képviselőtársam munkahelyteremtésről beszél, 
hogyha valaminek a 60 százalékát gazdaságfejlesztésre költjük, az óhatatlanul maga 
után vonja a munkahelyteremtést is. Tehát ezt határozottan le kell szögezni, hiszen 
vagyunk itt néhányan, akik már láttunk néhány költségvetési folyamatot, de láttunk 
uniós forráselosztást is. Azon bizonyos betonba öntése kapcsán a forrásoknak nem ez 
valósul meg, hanem pontosan az valósul meg, hogy ez a kis- és középvállalkozókhoz, 
illetve a gazdaságfejlesztésre jusson.  

Azt is fontos megjegyezni itt, ha már erről tárgyalunk, és ez nagyon pozitív, 
hogy valóban előfinanszírozás történik. A költségvetés különböző nagyságrendű 
forrásokat biztosít arra, hogy amíg az uniós források meg nem jelennek, addig a 
magyar költségvetés finanszírozza meg. Én úgy gondolom, hogy egy költségvetés 
tárgyalásánál ezt is hangsúlyozni kell, hogy a kormány mindent megtesz annak 
érdekében, hogy folyamatosan működjön az uniós források előkészítése, hogy úgy 
mondjuk, mert elő kell finanszírozni. Ebben a szakbizottságban pontosan ez a 
leglényegesebb, hogy ezt ki tudjuk jelenteni, hogy valóban nagy előremozdulás a 
mostani finanszírozási megoldás és az ide rendelt összegek.  

Én bízom abban, azért már elég sokat foglalkoztunk ezekkel a kérdésekkel, 
hogy igenis ha a gazdaságfejlesztésre, a kis- és középvállalkozókhoz valóban 
odajutnak a források, akkor az beindítja azt a gazdaságot, amit mi kívánatosnak 
tartunk, és bízunk benne, önökkel együtt, közösen, mi is azt látjuk fontosnak, hogy ez 
a gazdaságfejlesztés megtörténjen ebben az országban.  

A kvótát én már nem hoznám ide, az egy más dolog. Azt tudom mondani, ezért 
is fontos, hogy minél előbb minél többet tegyünk be, hogy az Európai Unió lássa, hogy 
azokat az eredményeket, amiket itt felsoroltunk, a maastrichti követelményeket is 
csak azóta tudjuk teljesíteni, mióta a kormányzat megfelelő gazdaságpolitikát folytat; 
akkor tudjuk azokat az elvárásokat Brüsszel felé felmutatni, hogy lám-lám, a mi 
gazdaságpolitikánk eredményes.  

Erről szól az, amikor azt mondjuk, hogy valóban sikeres az a gazdaságpolitika, 
amit folytatunk. Egy bizottsági ülésen ezt is el kell tudni mondani, hogy az elmúlt 
időszak ilyen irányú forrásfelhasználásával szemben, ez a forrásfelhasználás sokkal 
nagyobb, jobb kondíciót tud biztosítani a magyar vállalkozások számára és a magyar 
gazdaság számára. Köszönöm. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Engedjék meg, hogy köszöntsem Szájer József 
európai parlamenti képviselőt, bizottságunk egykori elnökét. Tessék parancsolni, 
képviselő úr. 

 
DR. SZÁJER JÓZSEF európai parlamenti képviselő: Köszönöm szépen. 

Miután az elnök úr meghívott, egy nagyon rövid megjegyzést tennék.  
Az elején nem voltam itt, úgyhogy lehet, hogy tulajdonképpen költői kérdés, 

amit fel akarok tenni, ami a hétéves költségvetési terv középső, mid-term 
felülvizsgálatával kapcsolatos, hogy számolnak-e bármilyen módon ezzel. Nyilván 
nem lehet kalkulálni, mert nem tudjuk, hogy mi ez, de azt tudjuk, és Brüsszelben 
látszik, hogy vannak törekvések, különösen befizető országok részéről, hogy a mi 
hátrányunkra csoportosítsák át az ezzel kapcsolatos lépéseket.  

Ez az elkövetkezendő hónapoknak egy elég fontos feladata, ami nem az 
elosztásra vonatkozik, hanem arra, hogy a források hogyan jönnek be. És 
tulajdonképpen nyilván nem volna szerencsés, hogyha olyan forgatókönyvvel 
számolnánk, amely már eleve beépíti ezeket a dolgokat, de jelen pillanatban inkább 
küzdeni kell azért, hogy ezek a források, amiket egyébként annak idején megkaptunk, 
a mid-term-felülvizsgálat akkoriban úgy tűnt, hogy egy politikai kompromisszum 
eredménye, de nem fogják komolyan venni, most viszont egy csomó olyan elem van, 
ami miatt adott esetben eleshetnek források.  

Itt nem elsősorban Magyarországra gondolok egyébként, a hátrányunkra 
vonatkozó dolgokra, hanem az egész térséggel kapcsolatos dolgokra, az automatikus 
kifizetésekre és egyéb hasonlókra. Mondom, a Bizottság foglalkozott ezzel, csak 
szeretném, hogy a keret is valamilyen módon itt legyen, meg valamilyen módon 
jelezzem, hogy Brüsszelben az EP-képviselők küzdenek, mert ebben az ügyben az 
Európai Parlamentnek is vannak kompetenciái. Most éppen a jövő évi bizottsági 
jogalkotási munkaterv kapcsán merültek fel ezek a kérdések az Európai 
Parlamentben. Ez azért izgalmas számomra, merthogy ennek vagyok a Néppárt 
részéről a felelőse. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen, képviselő úr. És köszönjük azt a munkát, amit 

Brüsszelben végeznek. Egyébként mi is árgus szemekkel nézzük az Európai Bizottság 
lopakodó jogalkotási ámokfutását, ha szabad ezt mondanom. Éppen erről fogok 
napirend előtt szólni az Országgyűlés plenáris ülésén. 

Tisztelt Bizottság! Több kérdés nincs. Tisztelt Főosztályvezető Urak! Én a 
plenáris ülésen elmondtam a hozzászólásomban, hogy Magyarország történelmet írt 
abban a tekintetben, ami az elmúlt hétéves pénzügyi ciklusbeli abszorpciós 
képességünket illeti. Ez 100 százalék, plusz ehhez hozzájön 8 százalék, a nemzeti 
kiegészítés.  

Tehát ilyen az Európai Unió történetében kevés országgal fordult elő, 
köszönhetően annak a változtatásnak, amit a polgári kormány még időben meglépett. 
Nyilván azt szeretnénk és azt tervezi a polgári kormány, hogy a következő hétéves 
ciklusban, amiből eltelt már lassan két esztendő, szintén ilyen eredményeket tudjunk 
felmutatni. Ahhoz viszont szükséges, hogy minden esztendőben, így az előttünk lévő 
2017-es évben is, olyan költségvetésünk legyen, amely biztosítja, más szóval: elősegíti 
az uniós források gyors és hatékony lehívását.  

Én nem kívánom ezt még egyszer ismételni, aki érdeklődik, majd elolvassa a 
jegyzőkönyvből. Én két dologra szeretném felhívni a figyelmet. Az egyik, hogy a 
törvényjavaslat által egy rendkívül fegyelmezett fiskális politikát folytat a kormány, 
különösen a GDP 2,4 százalékára tervezett államháztartási hiánnyal. Ez az uniós 
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tagállami kötelezettségünknek, az úgynevezett maastrichti kritériumoknak is 
megfelel, hála istennek.  

Továbbá arra is szeretném felhívni a figyelmet, hogy az Alaptörvény adósságfék 
rendelkezése miatt is ki kell emelnem, hogy a GDP-arányos államadósság jövőre a 
GDP 74 százaléka alá eshet, azaz évről évre fokozatosan csökken. Emellett azonban a 
költségvetés biztosítja azt, hogy a következő évben, tehát a 2017-es esztendőben 
hatékonyan és időben le tudjuk hívni az európai uniós támogatásokat. Ehhez részben 
a magyar költségvetés kiegészítése, kiegészítő lába rendelkezésre áll, és reméljük, 
hogy ez az ütem, amit korábban tudtunk biztosítani az európai uniós források 
lehívásánál, folytatódni fog. Ezt köszönjük szépen a kormánynak. 

Tisztelt Bizottság! Mivel több kérdés nincs, visszaadom a szót Földiák Gergely 
főosztályvezető úrnak. Tessék parancsolni! 

Földiák Gergely válaszai 

FÖLDIÁK GERGELY (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen. 
Szájer képviselő úr szavaira szeretnék reagálni. Valóban így van, ahogy mondta is, 
hogy mi a teljes keret lekötésével számolunk, tehát a 2017. évi költségvetés is úgy 
készült, hogy a teljes keretet el fogjuk költeni. 

Félelmeink nekünk is vannak, mi ugyan messzebb vagyunk az Európai 
Parlamenttől. Félelmeink nekünk is vannak e tekintetben, de abban bízunk, hogy 
azért a félidei felülvizsgálat is egy konszenzusos döntés. Tehát azért nemcsak nekünk 
fontos ez a dolog, hanem más országoknak is, és azt gondolom, hogyha kapunk 
segítséget, akkor fel tudjuk venni a harcot e tekintetben is. Én csak ennyit akartam 
mondani.  

Határozathozatalok 

ELNÖK: Köszönjük szépen. Tisztelt Bizottság! A vitát követően két kérdést 
szeretnék feltenni szavazásra. Az első: ki az, aki támogatja, hogy a mai részletes vita 
főbb megállapításait összefoglaló jelentést fogadjunk el, amelyben megállapítjuk, 
hogy a törvényjavaslat megfelel a határozati házszabály 44. § (1) bekezdésében foglalt 
követelményeknek. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) A jegyzőkönyv számára is 
megállapítom, hogy egyhangú szavazással támogatta bizottságunk. 

A második kérdésem a részletes vita lezárásáról szóló döntéshozatallal 
kapcsolatos. Kérdezem képviselőtársaimat, ki az, aki egyetért azzal, hogy a T/10377. 
számú törvényjavaslat részletes vitáját bizottságunk ezennel lezárja. Kérem, 
szavazzanak! (Szavazás.) 6 igen egyhangú szavazattal bizottságunk támogatta. 

Amennyiben a mai részletes vitában kisebbségi vélemény hangzott volna el és a 
jelentés elfogadása ellen szavazat született volna, akkor kisebbségi vélemény 
benyújtására lett volna lehetőség, de ilyen hála istennek nem történt.  

Tisztelt Bizottság! Szeretném megköszönni a főosztályvezető úrnak és 
helyettesének az előterjesztést, a vitában való részvételt. A napirendi pont tárgyalását 
befejeztük. Köszönöm szépen a részvételt. 

Tájékoztató az Európa 2020 stratégiát végrehajtó 2016. évi nemzeti 
reformprogramról, valamint a 2016. évi konvergenciaprogramról 

Következik a második napirendi pontunk. A második napirendi pont: 
tájékoztató az Európa 2020 stratégiát végrehajtó 2016. évi nemzeti 
reformprogramról, a 2016. évi konvergenciaprogramról. Köszöntöm az előadói 
páholyban Turóczy László helyettes államtitkár urat a Nemzetgazdasági 
Minisztériumból és Balogh Lászlót, a Nemzetgazdasági Minisztérium helyettes 
államtitkárát, úgy is mint bizottságunk tiszteletbeli tagját, hiszen olyan sokszor jön az 



12 

államtitkár úr és megpróbál közérthető módon előadást tartani képviselőtársaimnak 
a konvergenciaprogramról.  

Az elnök felvezetője 

Tisztelt Bizottság! Az európai szemeszter integrált megközelítésének 
megfelelően Magyarország nemzeti reformprogramja és konvergenciaprogramja 
egymásra épülve készült el, és a két dokumentum egy időben, 2016. április 29-én 
került benyújtásra az Európai Bizottság felé. Először az EU 2020 stratégiát végrehajtó 
nemzeti reformprogramról, valamint az uniós célkitűzésekhez hozzájáruló magyar 
nemzeti vállalásokról hallunk tájékoztatót; ezt követően pedig a 
konvergenciaprogram részleteiről.  

Tisztelt Bizottság szeretném bejelenteni, hogy egyéb elfoglaltságaim miatt 
átadom az elnöklést Tessely Zoltán alelnök úrnak.  

 
(Az ülés vezetését Tessely Zoltán, a bizottság alelnöke veszi át. -  

Dr. Hörcsik Richárd elhagyja a termet.) 
 

ELNÖK: Tessék parancsolni, államtitkár úr. 

Turóczy László tájékoztatója 

TURÓCZY LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 
Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Köszönjük szépen a lehetőséget, hogy 
tájékoztatást adhatunk a bizottság számára a konvergenciaprogramról és a nemzeti 
reformprogramról. Ahogy az elnök úr is említette a felvezetőjében, a két programot 
egymással párhuzamosan készítette elő a Nemzetgazdasági Minisztérium, bevonva 
ebbe más tárcákat is, és egy időben nyújtottuk be az Európai Bizottság és az Európai 
Tanács számára. Mind a két program elérhető elektronikus formában mind a 
kormány honlapján, mind pedig az Európai Bizottság honlapján, magyar és angol 
nyelven egyaránt. 

A két program az európai szemeszter rendszerébe illeszkedik, integrált 
megközelítést képviselnek. A két program tartalmi lehatárolása alapvetően úgy 
lehetséges, hogy a konvergenciaprogram foglalkozik elsősorban a pénzügy-politikai, 
makrogazdaság-politikai tervezéssel és előrejelzéssel, illetve a pénzügyi konvergencia, 
a pénzügyi stabilitás, a pénzügyi egyensúly megőrzésére irányuló intézkedéseket 
tartalmazza, míg a nemzeti reformprogram alapvetően a pénzügypolitikán túlmenő, 
fogalmazzunk így talán, hogy reálgazdasági jellegű beavatkozásokat tartalmazza, 
konkrétan azokat az intézkedéseket, amelyek a magyar gazdaság növekedési 
potenciáljának, foglalkoztatásbővítő képességének a javítására, illetve konkrétan az 
Európa 2020 stratégiai célkitűzésekhez való közeledésre irányulnak. A rövid 
felvezetőmben először a nemzeti reformprogramról beszélnék, és utána Balogh László 
kollégám beszélne röviden a konvergenciaprogramról. 

A nemzeti reformprogram, ahogy minden évben, szigorúan követi az Európai 
Bizottság által adott formai és tartalmi kereteket. Meg van határozva, hogy hogyan 
nézzen ki a nemzeti reformprogram tartalomjegyzéke. Alapvetőn két nagy tartalmi 
egységből áll. Az egyik azokat a gazdaságpolitikai, strukturális kihívásokat fedi le, 
amelyeket az Európai Bizottság számunkra a februárban közzétett országjelentésében 
meghatározott. A másik nagy tartalmi egység pedig az Európa 2020 stratégia 
célkitűzéseit tartalmazza, illetve azokat az intézkedéseket, amelyeket a magyar 
kormányzat ezen célkitűzések elérésére, vagy a hozzájuk való közeledés érdekében 
megtett, illetve folyamatban van ezeknek az intézkedéseknek a végrehajtása. 
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Az első tartalmi blokk tehát az úgynevezett nagy gazdasági, társadalmi 
kihívásoknak az összesítése. Ezeket az Európai Bizottság a februári országjelentésben 
határozta meg, öt társadalmi, gazdasági kihívást. Ezek mind olyan területek, amikkel 
a kormány annyiban egyetért, hogy ezek valóban olyan kihívások, olyan területek, 
amelyek fontos tennivalókat tartalmaznak a kormányzat részére is. Nyilván az egyes 
fejezeteken belül vannak hangsúlybeli különbségek. Az adórendszeren belül nem 
feltétlenül ugyanazt gondoljuk fontosnak és kívánatosnak minden esetben, mint amit 
az Európai Bizottság ajánl. Összességében ezért azt gondoljuk, hogy ezek a területek 
jól lefedik azokat a kihívásokat, azokat a feladatokat, amelyek a gazdaságpolitika 
számára jelenleg megfogalmazhatók. 

Az első ilyen kihívás a stabil költségvetés biztosítása, illetve a fenntartható 
államadósság-csökkentés előrevitele. Ezek kifejezetten azok az intézkedések, amelyek 
pénzügyi, makrogazdaság-politikai jellegűek, ezért ezekről nem a nemzeti 
reformprogram számol be első helyen, hanem a konvergenciaprogram. Ezért 
időspórolás céljából ezeken én is átugrom, és majd Balogh László kollégám fog 
ezekről beszélni. 

A második nagy egység a növekedést támogató adórendszer. Erről is, azt 
gondolom, hogy a konvergenciaprogram kapcsán több szó esik majd. Én itt a nemzeti 
reformprogram szempontjából csak annyit emelnék ki, hogy 2016-ban jelentős 
strukturális változás már nem történt az adórendszerben. A korábbi években olyan 
jelentős strukturális átalakulás ment végbe az adórendszerben, aminek az 
eredményeként beállt egy olyan adóstruktúra, egy olyan szerkezet, amiről azt 
gondoljuk, hogy támogatja a gazdasági növekedést. Ennek egyébként az volt a fő 
iránya, hogy a munkát, a jövedelmeket terhelő adóterhek mérséklődjenek, és ahol 
szükséges, a fogyasztási, illetve a forgalmi típusú adók biztosítsák az ily módon kieső 
bevételeket, miután mind a gyakorlati tapasztalatok, mind az elméleti közgazdasági 
kutatások azt mutatják, hogy az ilyen típusú adórendszer támogatja a növekedést.  

Ezért az adórendszerben a mostani átalakítások, amik folyamatban vannak, 
illetve amiket az elmúlt évben a kormányzat végrehajtott, ezek már, hogy úgy 
mondjam, az adórendszer finomhangolására irányulnak. Ilyet emelnék ki, mint 
például a személyi jövedelemadó további csökkentése, hiszen fokozatosan, de tovább 
csökkentjük az egykulcsos személyi jövedelemadó egyetlen kulcsát; illetve azokat az 
intézkedéseket, amelyeknek igen komoly jelentősége van az államháztartás 
egyensúlyának a biztosítása szempontjából, tudniillik amelyek a gazdaság fehérítését 
szolgálják. Itt elsősorban az áfa, illetve a forgalmi adók kikerülésének a meggátolására 
irányuló intézkedések, mint például az EKÁER-rendszer bevezetése, vagy az online 
pénztárgéprendszer bevezetése, illetve a folyamatban lévő kibővítése. 

A harmadik nagy terület, amiről a nemzeti reformprogram beszámol, a 
foglalkoztatás bővítésére irányuló intézkedések. Ez egyben megegyezik az Európa 
2020 stratégiai célkitűzéssel is. A célkitűzés úgy szól, hogy 2020-ig 75 százalékra 
kívánjuk növelni a foglalkoztatási rátát. Ez a 20-64 év közötti korcsoport 
foglalkoztatási rátája, és ez megegyezik az Európai Unió céljával is. (Dr. Szájer József 
távozik a bizottság üléséről.) 

Időarányosan, annak ellenére, hogy ettől a céltól álltunk a legtávolabb 2010-
ben, amikor ezt a célt meghatároztuk, jól állunk a teljesítéssel. A foglalkoztatási ráta 
már a 70 százalékot is megközelítette, és ezzel Magyarország az egyik utolsó, ha nem a 
legutolsó európai uniós országból most már az erős középmezőnybe került át. Ez igen 
jelentős változás. Ha megnézzük a számokat, akkor azt látjuk, hogy a férfiak körében 
már meg is haladjuk az európai uniós célkitűzést. Tehát a férfiak körében a 
foglalkoztatási ráta már 75 százalék fölötti. A nők körében alacsonyabb, ami részben 
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természetes is, részben viszont kijelöli azt az irányt is, amit követni kell a 
foglalkoztatási ráta további növekedése érdekében. 

Annyit érdemes megjegyezni, a korábbi kritikákra is reflektálva, hogy a 
foglakoztatás jelentős bővülése mögött egyre nagyobb mértékben, és most már 
kifejezetten meghatározó mértékben, a magánszektor és a hazai magánszektor 
munkahely-teremtése áll. Tehát nem a közmunkaprogram, nem a külföldi 
munkavállalás, hanem kifejezetten a hazai és belföldi magánszektor által teremtett új 
munkahelyek azok, amik vezérlik a foglalkoztatás bővítését, meghatározó részben. 

A foglalkoztatás javítására irányuló intézkedések között megjelennek 
természetesen a közmunkaprogram hatékonyságának a javítására irányuló lépések, 
amik alatt azt értjük, hogy az a cél, hogy a közmunka egy átmeneti eszköz legyen. Ha 
valaki közmunkaprogramba lép, akkor ott kapjon olyan képzést, olyan lehetőségeket, 
amiknek a segítségével már középtávon is át tud kerülni a tényleges versenypiacra, a 
magánszektor munkaerőpiacára. Ezeket részben képzések segítik, részben pedig 
olyan programok, amelyek a közmunkaprogramból kikerülők foglalkoztatását 
támogatják a privát szektorban; mind hazai forrásból, mind európai uniós forrásból 
támogatjuk ezt a fajta munkahelyteremtést.  

Érdemes talán megemlíteni a kontextus érdekében a munkahelyvédelmi 
akciót. Ez egy hosszú évek óta futó program, amely már szintén egy jól bevált 
struktúrát követ, és már csak a finomhangolása folyik. Ennek a programnak a 
keretében mintegy 900 ezer munkavállalónak a versenyszférában való alkalmazását 
támogatjuk. Igen jelentős a szerepe, elsősorban a hátrányos helyzetű, kevésbé 
képzett, az életkora miatt hátrányos helyzetű munkavállalóknak a foglalkoztatását 
támogatja, és ebbe az irányba folyik a program bővítése. Például a tavalyi évben 
bekerült a kedvezményezett célcsoportok közé a mezőgazdaságban foglalkoztatottak 
köre is, annak érdekében, hogy a jellemzően alacsony képzettséget igénylő 
mezőgazdasági munkák terén is ösztönözni tudjuk a munkahelyteremtést.  

További jelentős intézkedések is megjelennek a programban, részben a most 
már megkezdődő 2014-2020 közötti európai uniós programokból, részben hazai 
költségvetésből is, mint például a gyed extra program kibővítése. Most már a 
kisgyermek féléves korától igénybe vehető a gyed extra program, ami szintén arra 
irányul, hogy a kisgyermekes anyák, ha úgy döntenek, akkor kedvezőbb feltételek 
mellett tudjanak visszatérni a munkaerőpiacra.  

A negyedik fontos területe a magyar gazdaság előtt álló kihívásoknak, 
társadalmi, gazdaságpolitikai kihívásoknak a társadalmi felzárkózás elősegítése. Ez az 
a terület, ahol a 2008-ban kezdődő gazdasági-pénzügyi válság a legmélyebb 
nyomokat hagyta a magyar gazdaságban, a magyar társadalomban. Ugyanakkor ez az 
a terület is, ahol az elmúlt egy-két évben a leglátványosabb fordulat következett be.  

A legutolsó, legfrissebb adatok szerint, amik a 2014. évi állapotot tükrözik, egy 
év alatt 360 ezer fővel csökkent a szegénység kockázatának kitett népesség száma, 
tehát a teljes magyar népességre vetítve 3,6 százalékponttal. Ezzel a jelenlegi szint, 
vagy a jelenleg ismert, aktuális szint gyakorlatilag visszacsökkent a 2008. előtti, tehát 
a válság kitörése, elmélyülése előtti szintre. Ráadásul azt lehet mondani, hogy ez a 
javulás viszonylag széles bázison nyugszik, mind az anyagi deprivációban élők száma, 
mind az alacsony munkaintenzitású családokban élők száma, mind a relatív 
szegénységben élők száma, ha különböző mértékben is, de javul. És ami fontos, hogy 
a legnagyobb mértékben, illetve az átlagosnál nagyobb mértékben javul a 
gyermekszegénység. Tehát a szegénység kockázatának kitett gyermekek száma nem 
3,6 százalékkal, hanem kétszer ekkora mértékben, 7,8 százalékkal csökken. Ez még 
mindig magas, de egy jelentős javulás indult be, ami óvatos optimizmusra ad okot a 
jövőre nézve is. 
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Az utolsó fontos terület pedig, amit a nemzeti reformprogram tárgyal, a 
versenyképes üzleti környezet, tehát az a környezet, ami biztosítja a magánszektor 
fellendülését, illetve a beruházások bővülését. Itt részben beszámol a nemzeti 
reformprogram azokról a konkrét, a gazdaságfejlesztési operatív programból 
finanszírozott beavatkozásokról, amelyek az üzleti környezet javítására irányulnak, 
iparipark-fejlesztés, inkubátorházak fejlesztése, általában az üzleti infrastruktúra 
javítása a kis- és középvállalkozások számára.  

Beszámol az új közbeszerzési törvényről, amelynek számos aspektusa az üzleti 
környezet javítása szempontjából is releváns. Nemcsak maga a törvény 
normaszövege, hanem az is, hogy az új törvényhez kapcsolódóan széleskörű 
tájékoztatási, felvilágosító kampány is indult, workshopok, útmutatók, tájékoztatók 
kiadása, amik segítik a törvény alkalmazását, és egyben csökkentik a törvényt 
alkalmazó vállalkozások adminisztratív terheit is. És egy fontos aspektusa az új 
közbeszerzési törvénynek az elektronikus közbeszerzés elterjesztése is, illetve ennek a 
lefedettségének a bővítése. A cél az, hogy Magyarországon minden közbeszerzés 
alapvetően elektronikus módon is megvalósulhasson, illetve az ezekre vonatkozó 
adatok teljeskörűen elérhetők legyenek elektronikusan.  

Nem részletezem, de szintén ebben a fejezetben számolunk be a közigazgatási 
bürokráciacsökkentésről, ami szintén hozzájárul a versenyképes üzleti környezethez, 
illetve a korrupcióellenes intézkedésekről, a Nemzeti Korrupcióellenes Program 
elfogadásáról, illetve végrehajtásáról. 

Tisztelt Elnök Úr! Én ennyit mondanék el bevezetésként röviden a nemzeti 
reformprogramról. Ha megengedi, elnök úr, akkor Balogh László kollégámat kérném 
meg, hogy a konvergenciaprogramról hasonló szerkezetben beszéljen röviden! 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Tessék parancsolni! 

Balogh László tájékoztatója 

BALOGH LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 
Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő Urak! Tényleg úgy van, hogy 
a konvergenciaprogram és a nemzeti reformprogram csaknem ikertestvérek. Tehát 
óhatatlan némi ismétlés vagy átfedés, bár igyekszem ezeket az ismétléseket elkerülni.  

Az egyik legjelentősebb újdonság, csakúgy, mint tavaly, tényleg az, hogy a 
konvergenciaprogramot úgy sikerült összeállítani, hogy annak kidolgozása 
párhuzamosan zajlott a jövő évi költségvetés kidolgozásával. Ezért nem 
föltételezésekre, nem becslésekre, eredeti elgondolásokra, hanem a tényleges 
költségvetési munkára, előkészítő munkára, a törvénytervezet előkészítése során 
kialakult számszakiságokra tudott támaszkodni. Ez azt is jelenti, hogy maga a 
konvergenciaprogram a korábbi évekhez képest stabilabb alapokra tudott építeni, 
tehát még egyszer mondom: nem feltételezésekre, hanem konkrét számokra. 

Mi a feladata és mi a lényege a konvergenciaprogramnak? Természetesen, 
hogy azt az ívet, amellyel az Európai Unióhoz később, tehát újonnan csatlakozott 
országok egyikeként Magyarország is felzárkózott, ezt az ívet, ami a felzárkózást 
segíti, próbálja bemutatni, egy kicsit visszamenőleg is, és főleg előretekintve. Maga a 
konvergenciaprogram 2020-ig tartalmaz olyan számokat, főbb makrogazdasági 
számokat, amelyek ezt a pályát megrajzolják és amelyek iránymutatásul szolgálnak a 
további felzárkózáshoz. 

Ami a gazdaságpolitikai célokat illeti, nyilvánvaló, az anyag és a 
konvergenciaprogram is onnan indult ki, amit mindnyájan ismerünk, hogy valahol 
2010-ben, a válság talán egyik legmélypontibb évében, egy nagyon súlyos 
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válságkezelő feladat előtt állt a kormány, az ország, és ez a válságkezelés, 
válságmenedzselés sikeresen megtörtént. Majd 2013-tól tudott az ország egy olyan 
pályára lépni, ahol egyre stabilabb, egyre erőteljesebb, egyre robusztusabb növekedés, 
egyre erősebb foglalkoztatási számok, az adósságcsökkentés, az egyre stabilabb 
külgazdasági, tehát külkereskedelmi és fizetésimérleg-helyzet alakult ki. Tehát 
magyarul: stabilizálódott, és nemcsak stabilizálódott a gazdaság, hanem egy erőteljes, 
nagyon robusztus növekedési pályára is tudott lépni.  

2013-2015-ig visszatekintve ez az ív gyakorlatilag töretlen, és az az ív, amit 
2016-2017-től megrajzolunk immár 2020-ig, és a kormány ezt a 
konvergenciaprogramot tudta benyújtani Brüsszelnek, ennek a növekedésnek, ennek 
a dinamikának a folytatását ígéri; ennek a dinamikának a folyatásához szükséges 
föltételeket, intézkedéseket mutatja be.  

Az a szerencsés helyzet van, hogy az elmúlt három év alapjai tényleg jó 
fundamentumokat jelentenek ahhoz, hogy az elkövetkező évek fejlődési pályáját és 
intézkedéseit ezekre lehessen építeni.  

Tényleg nem a teljesség kedvéért, csupán illusztrációképpen néhány elemet 
hadd soroljak fel. Azt gondolom, alapvetően fontos tudni, hogy ebben a növekedési 
ívben, és - ez már elhangzott a költségvetési első napirendi pontnál is, és elhangzott a 
nemzeti reformprogramnál is - tudvalévő volt a kezdet kezdetén is, hogy a 2007-
2013-as és a 2014-2020-as EU-ciklusok között a dolgok természetéből fakadóan egy 
természetes, ha tetszik: hupli van, egy pici visszaesés, egy lassulás, mert természetes 
dolog, hogy egy 7 éves ciklus folyósításait, számláit le kell zárni, a kifutó 
beruházásokat le kell zárni. És van egy természetes szünet, egy pauza, amikor a régi 
pénzek már nem jönnek, új beruházások nem indulnak, az újak meg még nem 
indultak el.  

Ezzel a kormány számolt, a költségvetés számolt, és értelemszerűen a 
konvergenciaprogram is számolt. Tehát 2016-ban mindenképpen egy lassulás volt 
előrevetíthető, bármilyen körülmények között is, mert az EU-pénzek ebben az évben 
értelemszerűen lelassultak.  

A konvergenciaprogram arra is törekszik, hogy persze a lehetőségeken és a 
szabályrendszeren belül némi támogatást nyújtson ezen lassulás kompenzálására, 
ahol persze a kormány lehetőségei nem korlátlanok, de némileg igyekszik ezeket 
kompenzálni. És ha a 2017-es költségvetésben ezt a 2,4 százalékos, a korábbi évhez 
képest tulajdonképpen 0,5 százalékkal megemelt, tehát nem egy óriásival, hanem 0,5 
százalékkal megemelt hiánycélt nézem, akkor ezt a kettősséget látjuk. Ez bőven a 3 
százalékos maastrichti kritériumon belül van, tehát ilyen értelemben a költségvetési 
fegyelem nem sérül, de azt a pluszberuházást, gazdaságösztönzést szolgálja, amely 
ezeket a kimaradó vagy késleltetve érkező EU-pénzeket próbálja, vagy ennek a 
hatását, gazdaságnövelő vagy gazdaságösztönző hatását kívánja némileg 
kompenzálni. 

A gazdaságfehérítésről volt szó. Ezt csak azért tartom fontosnak külön 
megemlíteni, mert nagyon fontos eleme a bevételnövelés oldalon, és értelemszerűen a 
gazdasági élet tisztaságának további fokozása érdekében minden, ami az online 
pénztárgépekkel, az online számlázással, az elektronikus számlázással függ össze, 
vagy az EKÁER-rel, amint erről szó volt, tehát a gazdasági szereplők mind nagyobb 
része minél teljesebb mértékben legyen lefedve, ha tetszik: az ellenőrzés által, ami 
nem kijátszható. Az EKÁER kifejezetten erről szól, hogy azokat az adózási 
bűncselekményeket, azokat az adómegkerüléseket, adócsalásokat igyekezzék kiszűrni, 
ha tetszik: ellehetetleníteni, amelyekkel sajnos a költségvetést az elmúlt években azért 
mégiscsak sikerült sajnálatos módon megrövidíteni, de ennek a lehetőségei azért 
egyre szűkülnek. Ezek komoly beruházásokat igényelnek, komoly fejlesztéseket 
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igényelnek. De azért arról örömmel lehet tájékoztatni, hogy az elmúlt két-három 
évben ebben az ügyben is töretlen a fejlődés és a fejlesztés, és a bevételi oldalon ennek 
kézzelfogható eredményei vannak. 

Ez persze lehetőséget ad, és ez a harmadik dolog, amit szeretnék mondani, az 
adócsökkentésre is bizonyos területeken. Teljes és átfogó adócsökkentés nyilván az 
áfaterületen még nem engedhető meg, nincs meg minderre a fedezet, de a 
leglényegesebb termékekre, a friss tej esetében, a tojás esetében, a baromfihús 
esetében, hogy csak a legjelentősebbeket említsem, ténylegesen komolyabb 
áfacsökkentésre fog sor kerülni. Illetve már ebben az évben a sertéshús áfája szintén 
szerepel aközött, ahol az adócsökkentéssel is lehet kedvezni, egyébként pontosan 
azoknak a felzárkózó, vagy nehezebb helyzetben lévő rétegeknek, amelyeknek a 
fogyasztásában ezek a termékek nagyobb súlyt és nagyobb szerepet játszanak, tehát ez 
nagyobb segítséget jelent számukra.  

Nagyon fontos elem, és ez a következő, az ország sérülékenységének, külső 
sérülékenységének további csökkenése. Azt kell, mondjam, hogy ezen a területen 
nagyon-nagyon látványos eredményeket láttunk, de a látvány ebből a szempontból 
másodlagos, a tényleges súlya a fontos. Tehát magyarul: amikor az 
adósságszerkezetben a korábbi helyzethez képest az ország adósságállományának a 
kétharmada volt devizában denominálva, most a kétharmada forintban van 
denominálva. Ezt a fajta sérülékenységcsökkentő intézkedést nem lehet túlértékelni. 
Ez hihetetlenül fontos. Ma az adósságállománynak több, mint a fele már hazai kézben 
van. Ez nem így volt mondjuk négy vagy öt évvel ezelőtt. Külföldi tulajdonosok, az 
adósság kapcsán külföldi tulajdonosok voltak. Értelemszerű, hogy egy váratlanul 
bekövetkező negatív helyzetben a hazai tulajdon, a forintdenomináció sokkal nagyobb 
biztonságot jelent.  

Nem véletlenül egyébként, és ezt a konvergenciaprogram meg is hivatkozza, az 
igen erős kritikai szemléletéről és magatartásáról ismert Morgan Stanley is az év 
elején Magyarországot úgy emelte ki, mint amely a térségben és egyáltalán a 
feltörekvő gazdaságok között az utolsó öt évben a legjelentősebb mértékben tudta a 
külső sérülékenységét csökkenteni. Hozzáteszem, hogy egyébként ehhez az is 
nagyban hozzájárult, hogy a devizahitelek forintosítása ráadásul jó időzítéssel 
megtörténhetett. Itt is részben a bankrendszer, részben a lakosság devizatkitettsége, 
árfolyamkockázata jelentősen csökkent. Ezekre az intézkedésekre építve ismerteti a 
konvergenciaprogram a leglényegesebb dolgokat. 

Talán nem szólnék most külön a foglalkoztatásról. Nem mintha ez nem volna 
nagyon fontos, de ezt Turóczy László kollégám elég részletesen ismertette. Tehát 
nagyon fontos, hogy közel 600 ezerrel több, 580 ezer fővel több ember van aktívan 
ma a munkaerőpiacon, mint a válság előtt, és ez nagyon-nagyon komoly fejlődés. És 
valóban, ma ott tartunk, és ezt szintén fontosnak tartom megemlíteni, hogy már a 
nemzetközi szervezetek is, beleértve az IMF-et, beleértve az OECD-t, beleértve az 
Európai Bizottságot is, azt gondoljuk, hogy megértette és elfogadja például a 
közfoglalkoztatási programnak azt a speciális vagy többfunkciós jellegét, ami nem 
egyszerűen egy munkaerőpiaci eszköz, hanem valóban a piactól tartósan távol lévő, 
nagyon hátrányos helyzetű, a munkaerőpiachoz vissza nehezen találó emberek 
felkarolásáról szól, munkát ad nekik, és bizony képzéssel, oktatással, tréninggel a 
munkaerőpiaci - idézőjelbe tett- „piacképességüket” próbálja javítani, átsegítve őket 
az elsődleges munkaerőpiacra. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos elem, hogy 
ezt nemcsak mi gondoljuk így, hanem egyre inkább a nemzetközi irányadó 
szervezetek is befogadják.  

A külső környezetről néhány szót. A konvergenciaprogram azt vetíti előre, hogy 
nem egy könnyű és nem egy egyszerű nemzetközi környezetben, külső környezetben 
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kell az elkövetkező évek gazdaságfejlesztését végrehajtanunk. A világkereskedelem 
lassul, változatlanul, ami azért egy új jelenség a második világháború utáni 
időszakban. Tehát minden válság után három-négy évvel később a világkereskedelem 
felgyorsulni látszott. Most van először az, hogy a válságot követő hetedik-nyolcadik 
évben még mindig a lassulással állunk szemben. Kína, Oroszország lassulása sajnos 
ebben komoly szerepet játszik, és az Egyesült Államok gazdasági növekedése sem éri 
el azt az ütemet, mint a válság előtt, az eurózónáról nem is beszélve. Bár itt egy 
nagyon-nagyon fokozatos lassú növekedési gyorsulás látszik, de ennek az üteme 
sokkal alacsonyabb, mint eddig volt. 

Egy olyan országcsoport van, ahol viszonylag dinamikusnak tűnik a növekedés 
az elkövetkező években, és ez Közép-Kelet-Európa, a régió. Nyilván ezzel is érdemes, 
és kell is számolnunk. Ezzel csak azt akartam jelezni, és ezt a konvergenciaprogram 
részletesen kifejti, hogy más ez a külső környezet, mint a válság előtt volt. Kevésbé 
támogató, tehát sok tekintetben olyan megoldásokra és a belső gazdaság tartalékaira 
és mozgósítására is kell számolnunk, amilyenekre korábban nem kényszerített rá 
bennünket a külső környezet.  

Miben látja a konvergenciaprogram a kitörési pontokat? Az egyik ilyen a már 
meglévő fundamentumok mellett az iparstratégia fokozása és talán az a helyzet, 
amelyre egyébként egyrészt büszkék is lehetünk, másrészt pedig a magyar 
nemzetgazdaság, a GDP-alakulás szempontjából fontos is, tehát az autóipar egyfajta 
húzóereje, meghatározó ereje. De jól tudjuk, hogy ez a fajta meghatározó erő, ez a 
fajta dinamizmus a magas technológiák mellett is egyfajta kiszolgáltatottságot is 
jelent. És ezt most talán az első negyedéves GDP-adatok is mutatják. A szokásosnál 
hosszabb leállás, karbantartás két jelentős autóipari cégnél a GDP-számban - részben 
ez, de ennek is fontos szerepe volt - rögtön meg tud jelenni. Ezért a nemrégiben 
kimunkált Irinyi-terv a diverzifikáltabb ipari szerkezetet vetíti előre, ahol nemcsak 
egy iparág, hanem egyéb potenciális ágazatok, gyógyszeripar, vegyipar, olyan IT-, 
infokommunikációs, nyilván elsősorban szolgáltatások, egészségipar és hasonlók 
tekintetében a fejlesztések és a fejlődés, a beruházások ezt a nagyon erős dominanciát 
az autóipar kapcsán részben kompenzálni tudják. 

A fogyasztásnak változatlanul nagy szerepet szán a konvergenciaprogramban a 
kormány a növekedés elősegítése érdekében. Ez érthető is, hisz a magas 
foglalkoztatottság, a reálkeresetek viszonylag jelentős növekedése és tulajdonképpen 
az a perspektíva, ami a fogyasztók, a lakosság részére rendelkezésre áll, 
mindenképpen olyan elem lehet, amely tovább segíti és támogatja a növekedést, 
hosszabb távon is, a rendelkezésre álló jövedelmek szintjén.  

Az építőipari beruházások tekintetében az év elején bejelentett CSOK kibővített 
programnak, tehát ami a lakásépítéseket, a családok egzisztenciális lehetőségeinek a 
támogatását jelenti, amellett, hogy demográfiai vonzatú is, emellett a gazdaság 
növekedése - különös tekintettel az építőiparra -, ilyen célja is van. Magyarországon a 
lakásépítések rekord alacsony szinten álltak, még a tavalyi évben is 8 ezer alatt volt az 
újonnan kiadott építési engedélyek száma. Azt várjuk ettől, hogy ebben az évben 13 
ezer és 2017-ben talán már 20 ezer környékén lehet az újonnan épülő lakások száma. 
Ez, kombinálva az áfacsökkentéssel, a kedvezményes lakásáfával, további növekedést 
serkentő elem lehet.  

A jövő év közepéig még viszonylag alacsony olajárral számolhatunk, és 
természetesen az alacsony olajáraknak, energiaáraknak is fontos szerepe lehet a 
növekedés előmozdításában.  

Végezetül, nagyon sok témáról lehetne beszélni, de két mondatot engedjenek 
meg a bankszektorról, a pénzügyi szektorról is. Tavaly volt az az első év, amikor a 
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rendszerszintű bankjaink többsége már viszonylag jelentős profitot tudott termelni. 
Ha a bankrendszer egészét nézem, akkor is újra profitábilis lett a bankszektor.  

Miért fontos ez? Ez azért fontos, mert szót ejtettünk arról, hogy az EU-pénzek 
ebben az évben kisebb arányban jönnek. Ezt részben költségvetési források 
finanszírozzák, de a gazdasági növekedés akkor lehet teljes és akkor támogatott 
igazán, ha a korábbi hitelezési tevékenység az élet normális körülményei között vissza 
tud állni, és a vállalkozások, a beruházások a pénzügyi piac oldaláról is, tehát a 
bankok oldaláról is megfelelő finanszírozást tudnak kapni. 

Sokáig az volt a panasz, ha tetszik: a kifogás, hogy azért nem élénkült meg a 
nettó hitelezés a bankrendszerben, mert nem tudtak megfelelő profitot termelni és 
kialakítani. Ez a profitábilitás helyre lett állítva, azzal, hogy ez év elejétől a bankadó 
több, mint a felére csökkent a bankok rendszerében. Ez az elem, vagy ez a feltételezés, 
vagy ez a hivatkozás most már nem lehet megalapozott. Azt gondolom, hogy a 
bankrendszernek, egyébként a saját raison d’être miatt is, a gazdaság finanszírozását, 
hitelezését alacsony kamatkörnyezetben, intenzíven meg kell tenni. És arra is 
számítunk, egyébként a bankrendszer is ezzel számol, hogy a bankrendszer nettó 
hitelezési pozíciója megindul, és ez is egy olyan támogató elem lehet, ami a 
növekedést segíteni tudja.  

Itt abba is hagynám. Felhívnám a figyelmet a konvergenciaprogram végén arra 
a táblázatra, amely 2020-ig a főbb makrogazdasági mutatók, a főbb államháztartási 
mutatók tekintetében, az 1., a 2. és a 3. táblázat az államadósság csökkentése 
tekintetében felrajzolja azt az ívet, amivel számolunk. Példaként említem csak meg, 
hogy például az államadósság alakulása számításaink szerint 2019-ben már 70 
százalék alatt, tehát 68,4 százalék lehet, úgy, hogy közben a gazdasági növekedés 
2017-2020 között némileg 3 százalék fölött tud maradni. Nem mennék bele a 
részletekbe.  

Azt kell mondjam, hogy a konvergenciaprogram is kellő konzervativizmussal, 
kellő óvatossággal, a kockázatok mai tudásunk szerint bemért lehetőségeinek a 
felmérésével készült, és ez azért az elkövetkező négy évre bátorító és ösztönző 
perspektívát nyújt. Én azt gondolom, hogy a gazdasági növekedésnek, a 
konvergálásnak további tere van, és ezt a pályát rajzolta fel az európai szemeszter 
keretében a kormány. Amennyiben kérdések vannak, kollégámmal együtt állunk 
rendelkezésre. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Tisztelettel köszönjük a helyettes államtitkár úr beszámolóját. 

Képviselőtársaimat illeti a szó, parancsoljanak! (Bana Tibor jelentkezik.) Bana 
alelnök úr, parancsoljon! 

Kérdések, vélemények 

BANA TIBOR (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm, elnök úr. Tisztelt 
Helyettes Államtitkár Urak! Tisztelt Bizottság! Köszönöm szépen a szóban megtett 
kiegészítéseket. Kezdeném azzal, amire Balogh államtitkár úr utalt, méghozzá a 
márciusi gazdasági mutatók kérdése kapcsán.  

Örülök neki, hogy valóban elismerte, hogy ez egy probléma, hogy az ország 
gazdasága nem áll több lábon, és emiatt a diverzifikáció mielőbbi felgyorsítása 
mindenképpen fontos lenne. Hiszen tényleg láthattuk itt a számokból, hogy 4,6 
százalékkal maradt el az ipari termelés az egy évvel korábbitól; az ipari export 
volumene esetében pedig 4,8 százalékos zsugorodásról beszélhetünk. Tehát fontos 
lenne az, hogy olyan irányban történjenek érdemi lépések, hogy ne legyünk ennyire 
kiszolgáltatva a járműgyártásnak, ahogy azt az államtitkár úr is megfogalmazta.  
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Azt örömmel vettem, hogy az általam már egyébként is leírt kérdésről végül is 
itt az előterjesztésben is őszintén szó esett. Bízom benne, hogy valóban elindulnak ez 
irányba a folyamatok.  

Sok mindenről lehetne beszélni, akár a korrupció témájáról, akár a 
foglalkoztatottsági mutatókról, tehát arról, hogy a közmunkaprogramnak mennyire 
túlzott a szerepe. Én ezeknek a részleteibe nem mennék bele, úgyis ismerik az 
álláspontunkat, viszont a társadalmi felzárkóztatás erősítéséről azért mindenképpen 
szeretnék kérdezni. Ez pedig inkább Turóczy államtitkár úrhoz irányul, hiszen azért 
azt látni kell, hogy számos ilyen irányú kiadás csökkentésre kerül a jövő évi 
költségvetésben. A nemzeti reformprogramban kiemelt célként fogalmazódott meg a 
társadalmi felzárkóztatás szerepe, és ezzel szemben azt láthatjuk, hogy mondjuk 
árvaellátásra 3 milliárd forinttal jut kevesebb, ez közel 10 százalékos visszaesés; 3,5 
milliárd forinttal csökken az özvegyi nyugellátások értéke; de ugyanígy visszaesik a 
rokkantsági rehabilitációs ellátások kerete is, 2,5 milliárd forintos spórolásról 
beszélhetünk ebben az esetben. A családi pótlékra szánt keret is alacsonyabb lesz az 
ideinél 3,2 milliárd forinttal.  

Tehát az lenne a kérdésem, hogy ez a két dolog hogyan is egyeztethető össze, a 
nemzeti reformprogramban lefektetett célok és ezzel szemben az, hogy a 2017-es 
költségvetés számainál ezekkel az adatokkal, visszaesésekkel találkozhatunk? 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen az alelnök úrnak. Néhány kérdést én is szeretnék 

megfogalmazni, elsőként az adórendszer átalakításával kapcsolatosan. A gazdaság 
fehérítése, az EKÁER-rendszer, az online pénztárgépek tekintetében önök kifejtették, 
hogy milyen eredményes volt. Aziránt érdeklődnék, hogy mit vár a kormány a most 
bevezetésre kerülő adózók minősítési rendszerének a bevezetésétől? 

A foglalkoztatással kapcsolatosan a közmunka irányából a magánszektor 
irányába mutató folyamatokat ismertették. Én szeretnék két kérdést feltenni: egyrészt 
az Európai 2020 stratégiában szereplő fiatalok foglalkoztatási helyzetének az 
erősítése tekintetében milyen eredményeink vannak?  

Illetve a szakképzési rendszer tervezett átalakítása ezen foglalkoztatási 
rendszer további javításában milyen szereppel bírhat? Hiszen mi azt érzékeljük 
vidéken, hogy ez egy jelentős probléma. Már nehéz szakképzett munkavállalót találni.  

Ha az Európa 2020 célkitűzéseinek a végrehajtása között az adatokat nézzük, 
akkor nagyon nehéz olyan számot találni, ami az előző évihez képest ne javuló 
tendenciát mutatna. Én a kutatás-fejlesztéssel kapcsolatosan szeretnék feltenni egy 
kérdést, hiszen igen apró az eltérés, 1,41, illetve 1,38, de mégis tudjuk, hogy ez egy 
nagyon fontos ágazat. Érdeklődnék, hogy ez minek köszönhető, és tulajdonképpen 
hogy kell erre tekintenünk?  

Az elmúlt évtized legnagyobb otthonteremtési programja látható a 2017. évi 
költségvetésben, annak a számaiban, 210 milliárd forint tekintetében, ha jól 
emlékszem. Az Európa 2020 stratégia végrehajtását hogyan segíti ezen 
otthonteremtési rendszer támogatása?  

Hasonlóképpen tenném fel a kérdést, hogy szintén a 2017. évi költségvetés 
tárgyalásakor láttuk két nagyon fontos ágazat, az oktatás és az egészségügy 
finanszírozásában, hogy az oktatás tekintetében 270 milliárd forintos, az egészségügy 
tekintetében pedig 167 milliárd forintos többlet pénzeszköz jelenik meg a 2016. évi 
költségvetéshez képest. Ez szintén kérdés, hogy hogyan segíti azon célok 
megvalósítását, amiket stratégiai célként határoz meg a 2020-as program?  

Szintén kérdésként merül fel, hogy az országspecifikus ajánlásokat e két 
program tekintetében, amikről önök tájékoztatást adtak, a napokban várjuk. Mi lehet 
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a változás az előző évek országspecifikus ajánlásaihoz viszonyítva? Tehát mit várunk a 
most benyújtott két program tekintetében, milyen visszhangokat? Köszönöm szépen. 
Akkor átadom a szót önöknek. 

Turóczy László válaszai 

TURÓCZY LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 
Köszönjük szépen a kérdéseket a bizottság részéről. Először Bana alelnök úr 
kérdésére válaszolva, a társadalmi felzárkózás kérdése. Fontos az, hogy egyrészt mik a 
jelenlegi tendenciák. Jelenleg azt látjuk, hogy több intézkedés és erre irányuló 
erőfeszítés eredőjeként, de kifejezetten pozitív tendencia látszik kirajzolódni a 
társadalmi felzárkózás területén, ami persze nem azt jelenti, hogy mindennek nagyon 
kell, hogy örüljünk, de már azt jelenti, hogy egyértelműen pozitív tendencia látszik, és 
már azon a szinten vagyunk, vagy elértük, visszajutottunk arra a szintre, ahonnan a 
válság előtt úgymond indultunk.  

Megmondom őszintén, hogy a jövő évi költségvetés pontos tervezési számait 
nem ismerem, de fontos az, hogy mindazokat az intézkedéseket a maguk egészében 
értékeljük, amik itt ebből a szempontból relevánsak. Már az elővezetésben is 
elhangzott több olyan intézkedés, amik kifejezetten segítik a társadalmi felzárkózást, 
nemcsak a szelektív áfacsökkentés, ahol elsősorban azoknak a termékeknek, 
szolgáltatásoknak csökkentjük az áfáját, amelyek a leghátrányosabb helyzetű, ha úgy 
tetszik: a legszegényebb népesség fogyasztói kosarában a legnagyobb súllyal 
szerepelnek, gondolok itt elsősorban az alapvető élelmiszerekre, fontos itt a 
rezsicsökkentés kérdése is, amit szintén nem szükséges hangsúlyozni, hogy a 
legszegényebb, leghátrányosabb helyzetű társadalmi csoportok számára a 
legfontosabb.  

De ugyanígy érdemes megemlíteni azt is, ami egyébként még a jelenleg 
rendelkezésre álló társadalmi felzárkózási adatokból nem is rajzolódik ki, hogy a 
devizahitelek forintosítása is egy komoly javulást fog eredményezni a frissebb 
szegénységi adatokban, hiszen a felvett hitelek törlesztése egy komoly tényező a 
szegénységi adatok egyik, bizonyos súlyos anyagi deprivációs aspektusában. Ezek 
mind olyan intézkedések, amelyekről azt gondoljuk, hogy momentumot adnak a 
továbbiakban is a szegénység kockázatában élő népesség további szűkülésének. 

És ami a legfontosabb, és hangsúlyozni szükséges, hogy a kormányzat azt a 
megközelítést, ha úgy tetszik: azt a gazdaságfilozófiát követi, hogy a társadalmi 
felzárkózás fő motorja, a fő mozgatórugója a munkahelyteremtés, hiszen a 
szegénységből, ha úgy tetszik, a munkán keresztül vezet ki az út. Úgy gondoljuk, hogy 
az a látványos javulás, ami a foglalkoztatási adatokban már megmutatkozik, és 
aminek az eredményeként már a szegénységi mutatók is javulni kezdtek, tovább fog 
folytatódni, és hogyha több ember dolgozik, a szegény, társadalmi szempontból 
hátrányos rétegekben is növekszik a foglalkoztatás, akkor, ha úgy tetszik: egyre 
kevesebb szükség lesz a célzott támogatásokra, hiszen támogatás helyett munkahelyet 
tudunk kínálni az érintettek számára.  

Tessely alelnök úr kérdéseire néhány gondolat. Az adózói minősítésre lehet, 
hogy Balogh kolléga válaszol.  

A közmunka, illetve a fiatalok foglalkoztatása, a szakképzési rendszer 
átalakítása: azt látjuk, hogy a fiatalok körében a munkanélküliség még mindig 
magasabb annál, mint amit mi szeretnénk. De az is látszik, hogy ebben a körben is 
egy jelentős javulás következett be, ami részben nemcsak annak köszönhető, hogy 
általában is javul a munkaerőpiaci helyzet, hanem annak is, hogy indult több, 
kifejezetten a fiatalok elhelyezkedését javító kormányzati intézkedés. Ezeket részben 
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európai uniós forrásból finanszírozzuk, de nem kizárólag, hiszen magának a 
munkahelyvédelmi akciónak is részben a fiatalok az egyik célcsoportja.  

Talán egy intézkedést érdemes kiemelni, aminek a végrehajtása már 
folyamatban van, ez az ifjúsági garanciarendszer; európai uniós társfinanszírozással 
hirdettük meg. Alapvetően arra irányul, hogy a fiatalok, a pályakezdő fiatalok záros 
határidőn belül vagy munkahelyhez, vagy képzéshez, vagy valamilyen ösztöndíjhoz, 
továbbképzéshez jussanak, magyarul: ne kerüljenek a munkanélküliség helyzetébe. 
Ennek a programnak a végrehajtása már megkezdődött, az eredményeire 
természetesen még várni kell, de optimisták vagyunk, hogy az a javulás, ami már 
megkezdődött, a következő években is folytatódni fog.  

A szakképzési rendszer átalakításáról igazából csak általánosságban. A 
Nemzetgazdasági Minisztérium az elmúlt évben vette át a szakképzési rendszer 
irányítását. Alapvetően azzal a céllal, és a kormánynak ezt a döntését is ez a 
megközelítés határozta meg, hogy a szakképzési intézményrendszer kibocsátását, 
tehát ha úgy tetszik: a végzett szakképzettségű emberek összetételét abba az irányba 
mozdítsuk el, hogy az a gazdaság igényeinek a lehető legnagyobb mértékben 
megfeleljen.  

Sajnos azt lehet tapasztalni, hogy a gazdaság több területén, illetve az ország 
több területén is, bizonyos munkaerő iránti kereslet olyan magas, hogy konkrétan 
munkaerőhiány alakult ki. Ez különösen jól tapintható bizonyos, úgynevezett 
kékgalléros munkakörökben, a képzett szakmunkások körében.  

A szakképzési rendszer átalakításával az a célunk, hogy szakítva azzal az 
egyoldalú megközelítéssel, hogy az egyetlen oktatási cél az legyen, hogy mindenkinek 
diplomája legyen, bizony a gazdaság egészének a munkaerő-igényeit kell megcélozni. 
Fontosnak tartjuk azt, hogy a szakképző intézményrendszer, legyenek azok 
szakközépiskolák vagy szakiskolák, szakmunkásképzők, de olyan fiatalokat 
bocsássanak ki a falaik közül, akik azt a munkaerőigényt ki tudják elégíteni, ami a 
gazdaság szereplőinek irányából a leginkább megmutatkozik.  

Röviden a kutatás-fejlesztésről és az innovációról. Valóban, ez az egyetlen 
olyan célkitűzése az Európa 2020 stratégiának, amely esetében 2014-ben nem 
javulás, hanem egy minimális, 0,03 százaléknyi romlás következett be, tehát 1,41 
százalékról 1,38 százalékra csökkent a kutatás-fejlesztési ráfordításoknak a GDP-hez 
viszonyított aránya.  

Azt gondoljuk, hogy ezt a minimális csökkenést egyrészt annak a fényében kell 
értékelni, hogy a megelőző öt évben gyakorlatilag 1,5-szeres szintre növekedett a 
kutatás-fejlesztési ráfordítások aránya. Ez a 2000-es években jellemzően 1 százalék 
alatti szinten mozgott, tehát az, hogy most már 1,4 százalék körül állunk, az egy igen 
jelentős előrelépés.  

A másik fontos tényező e mögött pedig az, hogy a kutatás-fejlesztési 
támogatások, az európai uniós támogatások jellemzően már a korábbi évben 
felhasználásra kerültek, már a 2007-2013-as években, viszont a 2014-2020 közötti 
támogatások felhasználása csak idén kezdődött meg. Ez alapján mi abban bízunk, 
hogy ez a minimális csökkenés csak átmeneti lesz. És miután 2014-2020-ban több, 
mint kétszer annyi európai uniós forrást fordítunk kutatás-fejlesztésre, mint 
korábban, ez a növekedés újraindul, sőt, fokozódni fog. Minden reményünk megvan 
arra, hogy 2020-ig 1,8 százalékra növeljük ezt az arányt.  

Nagyon röviden utalnék még azokra az intézkedésekre, hogy az új 
otthonteremtés, az oktatás területén végrehajtott intézkedések, az egészségügy és az 
oktatás területén a költségvetés által biztosított többletforrások hogyan járulnak 
hozzá az Európa 2020 stratégiához. Mindenképpen pozitívan, illetve több tényezőn 
keresztül is. Az otthonteremtés, az oktatásügy, az egészségügy mind olyan területei, 
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amik a szélesebb értelemben vett társadalmi felzárkózáshoz, illetve részben a 
foglalkoztatás bővüléséhez is hozzá tudnak járulni.  

Tehát az, hogy a költségvetés ezekre a célokra több forrást biztosít, azt 
gondolom, implikálja azt, hogy ezeken a területeken a következő évben, a következő 
években további javulás lesz majd megfigyelhető.  

Azt hiszem, hogy itt adom át a szót Balogh kollégámnak, aki azokra a 
kérdésekre válaszol, amikre én nem tudtam. 

Balogh László válaszai 

BALOGH LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 
Igyekszem nem kihagyni egyetlen kérdést sem.  

Egy nagyon rövid gondolatra hadd térjek vissza, az autóipar diverzifikálása. 
Azt szeretném leszögezni, hogy természetesen, amikor visszatekintünk 2010-re, 2011-
re, 2012-re, és igen erőteljes válságmenedzselés volt, de jó, hogy itt volt nekünk ez az 
autóipar és az összes többi! Tehát azt gondolom, hogy ez nagyon sokat segített a 
magyar gazdaságnak, részben a helyzet stabilizálásában, részben pedig a dinamizmus 
elérésében. És ne felejtsük el, hogy ez volt az az időszak, amikor például a Mercedes a 
saját kapacitásaival a magyar termelésbe, a munkahelyteremtésbe, az exportba be 
tudott szállni, és soron kívül nagyon gyorsan a harmadik műszakot is be tudta 
indítani, ami foglalkoztatási, nemzetgazdasági szempontból csúcs. Tehát nem 
szeretném az autóipart negatív ténybe beágyazni.  

De ahogy a helyzet stabilizálódik, ahogy egyre, ha tetszik, és szabad ezt a 
kifejezést használni, a relatív komfortérzetünk azért javul, tehát nem napi 
kihívásokkal nézünk szembe, igen, a kormánynak szembe kellett azzal néznie, és 
szembe is nézett azzal, hogy azért, ha hosszabb távon gondolkodunk, más iparágakat 
is érdemes erősíteni. És az az Irinyi-terv, ami az év elején került elfogadásra, 
pontosan ennek a felismerésnek nemcsak az eredménye, hanem egy nagyon részletes 
stratégiát is tartalmaz arra, felméréseket, elemzéseket, számokat, hogy potenciálisan 
melyik az a hét ágazat, amely fejlesztésekkel, iparpolitikával viszonylag hamar 
felhozható olyan szintre, hogy valóban ne az autóipar legyen az egyetlen erős lába, ha 
tetszik, a magyar iparnak. Azt nem szeretném mondani, hogy a magyar gazdaság egy 
lábon áll. Sok lábon áll természetesen, de az iparon belül a legerősebb lába, ez nem 
vitás, eddig az autó volt, a jövőben pedig megyünk előre.  

A következő az adózók minősítése, mit várunk az adózók minősítésétől? Az 
egész adóigazgatás és az egész adóadminisztráció átalakításra kerül, beleértve a 
legegyszerűbb adóeljárásokat is. Egy döntési szint már meg is szűnt, és ez szerintem 
nagyon fontos. A dolognak, azt gondolom, az a lényege, és abból indul ki, hogy a 
magyar vállalkozások nagy része, ha a körülmények adottak, és a kockázatok a másik 
oldalon nagyok, vagy ha tetszik, a szankció lehetősége a másik oldalon adott, akkor 
hajlik arra és hajlamos arra, hogy jogkövető magatartást és tisztességes adófizetői 
magatartást érjen el. Különösen akkor, ha azok az igazgatási elemek, bürokratikus 
eljárások egyszerűsödnek, áttekinthetővé, követhetővé válnak, illetve, ha valamit 
rosszul számolnak ki, az nem nagyon bonyolult, szinte kafkai eljárásokban 
visszaigényelhető, korrigálható eljárást szorgalmaz. Ez a felismerés van a mögött, 
hogy legyen egy olyan pálya, hogy aki jogkövető, tisztességesen fizető, az viszonylag 
rövid idő alatt egy pozitív minősítést és egy gyorsított, egyszerűsített eljárást kaphat. 
És mindazok, akik ennek ellenére se kívánnak jó minősítést, alacsony kockázatú 
minősítést kapni, ott viszont az adóhatóság a teljes arzenállal sújtson le rá, menjen 
utána, szedje be, kérje számon.  

Tehát igazából a cél az, hogy azt a választási lehetőséget megadja, hogy 
tisztességes, jogkövető magatartás, kevesebb bürokratikus kényelmetlenség, sőt, 
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áttekinthetőség, és mindenkinek, aki ebből nem kér, elnézést ezért a kifejezésért, 
annak bizony még a mainál is sokkal szigorúbb számonkérés, és ha kell, az adók 
szigorúbb behajtása. Én egészen biztos vagyok benne, számos európai példa van erre, 
hogy ahogy az adóigazgatási eljárások egyszerűsödnek, az ehhez kapcsolódó 
előnyöket, anyagi előnyöket, mert ezeknek komoly anyagi előnye van, ezeket 
felismerik a vállalkozók széles körben. Az a tömeg, amelyik jó minősítést kap, nagyon 
gyorsan az lesz a döntő és a meghatározó. És nyilvánvaló, azt nem tudjuk kizárni, 
hogy renitens vállalkozók még mindig maradjanak a körben, de meggyőződésem 
szerint ezek száma sokkal kisebb lesz. 

A végén ez azt jelenti, hogy sokkal magasabb adóbevétel van, sokkal 
alacsonyabb behajtási költségekkel, és tipikusan egy „nyer, nyer” helyzet alakul ki, 
ami jó a nemzetgazdaságnak, jó a költségvetésnek, és természetesen jó a 
vállalkozóknak is. Tehát mi ebben hiszünk és bízunk.  

Egy mondattal visszatérnék rá, hogy a fehérítésnél is azért az látszik, hogy az 
online pénztárgépek alkalmazása és az EKÁER együttesen komoly addicionális, a 
GDP szintjén mérhető addicionális bevételekkel jártak eddig is. Arra számítunk, hogy 
ez a jövőben is nőni fog. Persze, ezek beruházást igényelnek részben a vállalkozói 
oldalról, részben az állam oldaláról, de nagyon gyorsan meghozzák a befektetett 
pénzt.  

Országspecifikus ajánlások. A jelenlegi információink szerint 18-án, holnap 
válnak ismertté ezek az ajánlások. Tehát sokkal többet erről nehéz mondani, de azért, 
ha megengedik, egy gondolatot szeretnék önökkel megosztani, ez pedig arról szól, és 
ez némi óvatos optimizmusra is okot ad, ebben az évben, gyakorlatilag az 
országtanulmány megjelenésétől kezdődően és azt követően is, azt tapasztaltuk az 
Európai Bizottság részéről és az ott ezzel foglalkozó kollégák részéről, hogy sokkal 
nyitottabbak voltak, sokkal intenzívebb szakmai párbeszédet volt módunk folytatni 
velük, amely párbeszéd és együttműködés vége a holnap megjelenő országspecifikus 
ajánlás. Nekem szubjektíve az a benyomásom, és talán ezt a velem együtt dolgozó 
kollégák is osztják, hogy sokkal több olyan dolgot sikerült sokkal pontosabban és 
precízebben elmagyarázni, ami első ránézésre esetleg kevésbé érthető. És talán nem 
tévedek nagyot, ha azt mondom, hogy néhány olyan intézkedés kapcsán, ami sok-sok 
kritika tárgya volt, ott a dolgok lényegét sikerült sokkal pontosabban megértetni, 
talán a fogadókészség is nagyobb volt. Tehát van egy attitűdbeli változás a Bizottság 
részéről, és ennek fényében a Bizottság is, azt gondolom, megértette azt, hogy az 
országspecifikus ajánlásoknak akkor van igazi értelme, ha az az ország, amelyikkel 
kapcsolatban ezeket az ajánlásokat megteszik, azonosulni tud részben vagy egészben 
ezekkel az ajánlásokkal, és végre is tudja hajtani. Ez a kettős szándék, a megértetés 
szándéka és a másik szándék a megérteni akarás, és a végén, ha az ajánlás jó, valós 
problémát jól diagnosztizál és erre jó, ha tetszik: recept vagy ajánlás születik, akkor 
valószínűleg nincs akadálya annak, hogy ezek végrehajthatók legyenek, vagy nagyobb 
mértékben legyenek végrehajthatók, mint sok más esetben. 

Tehát ilyen értelemben egy óvatos optimizmust szeretnék megfogalmazni, 
anélkül, hogy tudnám, hogy mi van az ajánlásokban, de azt gondolom, hogy a 
bizottsággal fogunk találkozni akkor is, amikor az ajánlások már ismertek lesznek. Én 
nagyon-nagyon bízom benne, hogy az óvatos optimizmusom nem volt túlzott, de azt 
szeretném a bizottság előtt a jegyzőkönyv számára is még egyszer aláhúzni, hogy a 
Bizottság képviselőivel érzékelhetően más volt ebben a szakaszban az együttműködés, 
mint a korábbi években, pozitív irányban. 
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Az ülés berekesztése 

ELNÖK: Köszönjük szépen a tisztelt helyettes államtitkár urak tájékoztatóját 
és a kérdésekre adott válaszaikat. 

Szeretném megköszönni képviselőtársaimnak, a kollégáknak a munkáját, a 
vendégeknek pedig a figyelmet. Egyben tájékoztatom önöket, hogy a következő, soron 
következő bizottsági ülésünk jövő héten hétfőn, május 23-án, 10 órakor lesz, amikor a 
nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam 
meghatározásával kapcsolatos európai parlamenti és tanácsi rendeletről fogunk 
tanácskozni. Tisztelettel bezárom a mai bizottsági ülésünket. 

 

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 01 perc) 
 

 
 

Tessely Zoltán 
a bizottság alelnöke 

 
 
 Dr. Hörcsik Richárd 

a bizottság elnöke 
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