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külön jegyzőkönyv készült - folytatása.  

A nyílt ülés kezdetének időpontja: 13 óra 16 perc.) 

Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló T/15381. 
számú törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

DR. HÖRCSIK RICHÁRD (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban 
ELNÖK: Folytatjuk a bizottsági ülésünket a 3. napirendi pont megtárgyalásával, 
amely Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat, amit 
képviselőtársaim T/15381. számon kaptak kézhez. A részletes vitát a házszabály 44-
45. §-a alapján mint a vitához kapcsolódó bizottság tesszük meg. 

Köszöntöm bizottsági ülésünkön Földiák Gergely főosztályvezető urat a 
Nemzetgazdasági Minisztérium részéről, aki már nagyon sokszor részt vett bizottsági 
ülésünkön, valamint Kútvölgyi Attila főosztályvezető-helyettest a Nemzetgazdasági 
Minisztérium részéről.  

Tisztelt Bizottság! A költségvetésitörvény-javaslat részletes vitájában vitához 
kapcsolódó bizottságként járunk el. A bizottságunkhoz egyetlen képviselői módosító 
indítvány sem került benyújtásra, ezért a mai ülésünkön a részletes vita tárgya a 
benyújtott törvényjavaslat. A törvényjavaslat sajátossága továbbá, hogy a kormány az 
Európai Bizottságnak benyújtott konvergencia- és nemzeti reformprogrammal együtt 
készítette el a költségvetésitörvény-javaslat tervezetét.  

Megnyitom a részletes vitát a határozati házszabály 44. § (1) bekezdésében 
foglalt követelményeknek való megfelelés kapcsán. Elsőként a törvényjavaslat 
előterjesztőjének adom meg a szót, aztán képviselőtársaimnak adom meg a 
hozzászólás lehetőségét.  

Szeretném megjegyezni, hogy a törvényjavaslat által vázolt, fegyelmezett 
fiskális politika - különösen a GDP 2,4 százalékára tervezett államháztartási hiánnyal 
- uniós tagállami kötelezettségünknek, az úgynevezett maastrichti kritériumoknak is 
megfelel. Továbbá az Alaptörvény adósságfék-rendelkezése miatt is érdemes 
kiemelni, hogy a GDP-arányos államadósság jövőre a GDP 70,5 százalékára eshet, 
azaz évről évre fokozatosan csökken.  

Tisztelt Főosztályvezető Úr! Megadom a szót, tessék parancsolni! 

Földiák Gergely tájékoztatója 

FÖLDIÁK GERGELY főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): 
Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Igen, az államháztartási 
törvény vonatkozó paragrafusainak megfelelően a kormány elkészítette és benyújtotta 
a parlament részére a 2018. évi központi költségvetésről szóló törvényjavaslatot. Ezt 
korábban egyeztette a Költségvetési Tanáccsal is. A törvény szerkezete megegyezik 
azzal, ahogy ezt a ’17. évi törvény kapcsán is tettük. Ott volt egy változtatás, aminek a 
lényege, hogy a központi alrendszer három részre tagozódott, három főösszegről 
szavaz majd az Országgyűlés, egyfelől a hazai működési kiadások költségvetése, 
másfelől a hazai beruházások kiadási-bevételi összege, illetve az uniós fejlesztésekre 
van külön egy szám, egy érték, tehát ilyen szempontból változatlan a törvény 
szerkezete.  

A gazdaságpolitika célja 2018-ban - hasonlóan a ’17. évihez - továbbra is az, 
hogy fenntartható gazdasági növekedés legyen, ehhez alapvetően a foglalkoztatást 
kívánja a kormány erősíteni, növelni, illetve a versenyképességet gondolja javítani. 
Ehhez kapcsolóan a központi költségvetésnek vagy a költségvetési fiskális politikának 
a célja - ahogy elnök úr mondta -, hogy 2,4 százalékos GDP-aránnyal tervezzük az 
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államháztartás hiányát EU-s módszertan szerint, és ez biztosítja az államadósság 
csökkenését. A maastrichti kritériumok szerint 70 százalék fölött lesz még egy kicsivel 
2018-ban, de a gazdasági stabilitási törvény alapján már 70 százalék alatti értékre 
csökkenne. 

A költségvetés konzervatív módon lett tervezve. Itt gondolok arra, hogy a nem 
várt hatások, kockázatok kezelésére Országvédelmi Alap került létrehozásra, 
rendkívüli kormányzati intézkedések tartalékára lett beállítva egy összeg a 
költségvetésben, és fejezeti tartalékok is vannak. Tehát azt gondolom, hogy ilyen 
szempontból van egy biztonsági háttere is a költségvetésnek.  

Néhány költségvetési politikai területet kiemelnék. Egyfelől a családok 
támogatását tartjuk ilyennek a családi kedvezményeken keresztül, illetve az 
otthonteremtési programon keresztül. Ez a politikának egy markáns eleme, illetve a 
munkahelyteremtés, ahol a közfoglalkoztatottaknak az elsődleges munkaerőpiacra 
való integrálása egy fontos célja a ’18. évi költségvetésnek.  

Az általános dolgok után rátérnék az uniós vonatkozásokra. Elsőként azt 
említem, hogy a sajtóban is sokszor olvasni, köztudott dolog, hogy az uniós források 
60 százalékát gazdaságfejlesztésre kívánta a kormány fordítani. Most már a pályázati 
kiírások is megjelentek, ebből is most már kiolvasható, hogy ez a 60 százalék 
teljesíthető cél. Ez is a foglalkoztatást, tehát a GDP-növekedést segíti, erősíti. 

A költségvetés végrehajtása szempontjából egyfelől azt szeretném elmondani, 
hogy a legfőbb szabályok változatlanok. Itt gondolok arra, hogy továbbra is az uniós 
kifizetéseket, a kedvezményezettek felé történő kifizetéseket a központi költségvetés 
először megelőlegezi, tehát támogatásból finanszírozza, egy ütemmel később, az uniós 
források rendelkezésre állását követően kerül be a költségvetésbe a bevételi láb is. Az 
is változatlan, hogy elég rugalmasak az átcsoportosítási szabályok az uniós fejezeten 
belül. Az is változatlan, hogy továbbra is felülről nyitott sorok az uniós sorok. Egy 
változás viszont van, ami technikai változás, azon belül egy fontos technikai változás 
véleményem szerint, az, hogy a bevételeknek, tehát az uniótól érkező transzfereknek a 
költségvetésbe behozatala ’18. január 1-jétől már nem az uniós fejlesztések fejezetbe 
fog történni, hanem az úgynevezett XLII. fejezetbe, ami a Nemzetgazdasági 
Minisztériumnak egy központi kezelésű előirányzata. El is mondanám, hogy mi ennek 
az oka vagy mi ennek a lényege. Tehát a kiadások ugyanúgy a XIX. fejezetben vannak, 
mint eddig, tehát a kifizetési vonalat ez nem érinti, viszont mind az előző 
programozási periódusnak, tehát a 2007-13-as periódusnak is az volt a tapasztalata, 
mind - ahogy látjuk - a 2014-20-as periódusnak a megváltozott módszertanát, amivel 
a Bizottság kezeli a tagországok átutalásigénylését, abból is az következik, hogy 
kevesebb likviditás fog rendelkezésre állni az uniós programok finanszírozására. Az 
előző periódusból is tudjuk, hogy volt olyan év, nem is egy, amikor a Bizottságnak az 
év utolsó negyedévében lényegében nem volt forrása, és minden tagországnak meg 
kellett előlegeznie, vagy az adott kedvezményezettjeinek meg kell előlegeznie a 
kiadásokat. Azt is tudjuk, hogy volt, amikor Magyarország és más tagország is az 
Bizottsággal konfliktusba keveredett, és auditügyek miatt nem utalt vagy 
fölfüggesztette az utalásokat a Bizottság, és emellett azt látjuk, hogy a ’14-20-as 
periódusban kevesebb előleget utal már a tagországoknak, így Magyarországnak is, és 
éves ciklusok vannak, ami azt jelenti, hogy még a kifizetett támogatásnak is egy 
bizonyos részét nem finanszírozza, hanem először elszámoltatja, van egy 
hosszadalmasabb elszámolási folyamat, és utána utalja a tagországnak a járó 
támogatást. Ezek mind oda vezetnek, hogy valószínűleg nagy különbség lesz a 
kiadásokhoz járó bevétel tényleges beérkezése és az igénye között.  
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Ezért gondoltuk azt, hogy 100 százalékban támogatásból tervezzük meg az 
uniós kifizetéseket, és egyébként, amikor meg megérkeznek ezek a bevételek, akkor 
már nem az uniós fejezetbe mennek, ahol már megkapták támogatás formájában 
ezeket a pénzeket, hanem a XLII. fejezetbe. Azt gondoljuk, ez adminisztrációt is 
csökkent, és még rugalmasabb a rendszer, tehát semmiképpen nem lesz összefüggés 
aközött, hogy egy elszámolás mennyi időt vesz igénybe a Bizottság részéről. 

A számokra is rátérek. A Széchenyi 2020 program a legmarkánsabb része ’18-
ban is a kifizetéseknek. 2016-ban - bár a zárszámadási folyamat még csak most 
kezdődik nálunk, de látjuk, tudjuk - is jelentős összegű kifizetések történtek ezen a 
programon. ’17-re is egy magas számot terveztünk, ugyanezt gondoljuk ’18-ra. Tehát a 
lényeg, hogy ’16-17-18-ban már utazósebességgel zajlik a Széchenyi 2020 programok 
kifizetése. Ez azt jelenti, hogy a központi költségvetésben megjelenő összes uniós 
kiadásra 2418 milliárd forintot terveztünk, tehát közel 2500 milliárd forintot. Ez 
körülbelül a GDP 5 százaléka. Összehasonlításképp mondom, hogy ’17-ben 2239 
milliárdot terveztünk, tehát valamivel kisebbet terveztünk idénre, mint amit 
tervezünk ’18-ra, de azért nagyságrendileg ezek hasonló összeget. A 8 operatív 
programra, amik úgy mondom, hogy klasszikus kohéziós politikás operatív 
programok, 1973 milliárd forint kiadást gondoltunk, ez is egy emelkedés a ’17. évi 
tervekhez képest, de a lényeg az, hogy közel kétezer milliárd forint kiadást gondolunk 
reálisnak ’18-ra.  

Még meg szeretném említeni a vidékfejlesztési, illetve a halászati operatív 
programokat, ezekre 260 milliárd forint kiadást terveztünk, és meg szeretném 
említeni a központi költségvetésen kívüli EU-támogatásokat; itt az agrárpiaci 
támogatásra, közvetlen termelői támogatásokra gondolok, ezekre 425 milliárd forint 
kiadást gondolunk. Úgyhogy ez a magja, a különbség meg apróbb uniós 
programokból tevődik össze. 

El szoktam ilyenkor mondani, hogy befizetünk is az Unióba, tehát nemcsak 
kapunk pénzt, hanem befizetési kötelezettségünk is van, ezt az EU-hozzájárulások 
soron tesszük meg. 2018-ban 310 milliárd forintnyi befizetést gondolunk, ami azt 
jelenti, hogy a GDP 1 százalékánál egy kisebb összeg, körülbelül 0,7 százalék körüli 
érték.  

Én ezt gondoltam röviden elmondani a költségvetésről. Köszönöm. (Tukacs 
István távozik az ülésről.) 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen főosztályvezető úrnak. A vitát megnyitom. Akinek 

kérdése, véleménye van, most elmondhatja. (Jelzésre:) Bana alelnök úré a szó. Tessék 
parancsolni! 

Kérdések, vélemények 

BANA TIBOR (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm, elnök úr. Tisztelt 
Főosztályvezető Úr, Főosztályvezető-helyettes Úr! Tisztelt Bizottság! A Jobbik nem 
támogatja a költségvetés tervezetét, ezt az általános vitában már kifejtettük. Rengeteg 
módosító indítványt is benyújtottunk, megjelölve azt, hogy honnan csoportosítanánk 
át ezeket az összegeket, bízva benne, hogy ezek közül legalább néhány, akár az 
átfogóbbak, akár azok, amelyek adott térségre vonatkoznak, támogatást nyerhetnek.  

Kimondottan az uniós részével kapcsolatban a költségvetésnek én azt 
szeretném elmondani - és kicsit árnyalnám az itt elhangzottakat -, hogy úgy 
értékeljük, úgy értékelem, hogy továbbra is az tapasztalható, hogy a kiemelt projektek 
nagyon gyorsan mennek, másik oldalon viszont a kis- és középvállalkozások 
fuldokolnak a bürokrácia mocsarában, és azt láthatjuk, hogy ők nem tudnak 
érdemben hozzájutni a forrásokhoz. Egyébként is a pályázatok vonatkozásában 
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nagyon komoly csúszásokról beszélhetünk, akár a vidékfejlesztési pályázatokról 
beszélünk, számtalan ilyen jelzés érkezett hozzám kistelepülési polgármesterektől 
például. S amikor a 60 százalékos célkitűzés is felmerül, az, hogy a 
gazdaságfejlesztésre ennyi fog jutni az uniós forrásokból, akkor azért érdemes 
mellétenni azt, hogy ez egy nagyon szűk körhöz kerül, tehát egyáltalán nem mindegy, 
hogy ezeknek a pénzeknek a kiosztása milyen módon zajlik. Mi azt gondoljuk, hogy 
ezzel szemben egy érdem- és értékalapú elosztás lenne az, ami helyénvaló. A TOP-os 
pályázatok kapcsán is egyébként például azt tapasztalhattuk, hogy éppen a 
kistelepülések nem tudtak ebből megfelelő mértékben részesülni, és például nálunk 
Vas megyében, ahol én indulok a jövő évi választásokon ugyanúgy, mint ’10-ben és 
’14-ben, azt tapasztalhattuk, hogy hátrányba kerültek ezúttal is a falvak, 
kistelepülések.  

Tegnap volt éppen itt az Országgyűlésben egy, a vidékről szóló vitanap, és ott is 
hangsúlyozta a Jobbik frakciója, hogy sokkal nagyobb figyelmet kellene szentelni a 
vidéki Magyarországnak, és sokkal inkább támogatni kellene a falvak, kisvárások 
lehetőségeit, mert azt láthatjuk - és az egész költségvetésre ez igaz -, hogy a fővárosra 
és a megyeszékhelyekre arányaiban is több pénz jut, mint a vidéki Magyarországra, és 
a falvakban élők ilyen szempontból is hátrányban érezhetik magukat.  

Még hosszan sorolhatnám, nyilván az általános vitában elhangzottakat nem 
szeretném még egyszer megismételni, de ezek azok a legfőbb indokok, amelyek miatt 
nem fogjuk támogatni a költségvetést. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Józsa képviselő úré a szó. 
 
DR. JÓZSA ISTVÁN (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Elvileg a bizottsági 

vita a módosítókról kellene hogy szóljon; nekünk sincs olyan jellegű módosítónk, ami 
közvetlenül ehhez a bizottsághoz tartozna, ha csak az nem, hogy Őrmezőn nem épült 
meg a zajvédő fal, miközben uniós pénzből intenzívebbé vált a vasúti forgalom a 
Kelenföldi pályaudvaron hála a vasút-korszerűsítésnek és az elővárosi forgalom 
növekedésének. Erre én adtam be módosítót, és nagyon szeretném, ha észrevennék az 
illetékesek, hogy miközben örvendetes, hogy az elővárosi forgalom többszörösére nő, 
ugyanakkor az eddig meglévő kerítést is lebontották, így most a szélső lakóházak és a 
vasúti sín között körülbelül 50-60 méter távolság van, és a néhány csenevész bokron 
kívül az égvilágon semmi nincs; mondjuk, még az a közút van ott, amin az autóbusz 
közlekedik, de ez sem a csendet növeli, hanem inkább a zajt. Tehát én nagyon 
szeretném, ha valami összhang kialakulna, hogy ha előnyét érezzük az uniós 
fejlesztéseknek egyik oldalon, az elővárosi közlekedés fellendítése oldalán, akkor 
legalább az e mentén élők életfeltételei se romoljanak, hanem kapják meg a megfelelő 
védelmet az életükhöz. 

A másik, amit mondani szeretnék - ez is alapmondása az MSZP-nek -, hogy 
véleményünk szerint igazságtalan ez a költségvetés, mert az elmúlt hét évben 
bebetonozott igazságtalanságokat tovább konzerválja. Erről természetesen nem a 
jelen lévő kormányhivatalok tehetnek, mert ők leckét kapnak, hogy hogyan írják meg 
a költségvetést, de tény, hogy olyan jövedelemátcsoportosításokat eredményez a 
költségvetés-politika, ami mindenképpen a társadalom többségét rosszabb helyzetbe 
hozza. Ezt nem ellensúlyozza az elmúlt rövid időben tűzoltásszerűen végrehajtott 
bérfejlesztés sem, mert 6-7 év alatt rendkívül nagy lemaradás adódott.  

Egy számot szeretnék mondani, amit a napokban olvastam szakmai 
publikációban: míg Magyarország az ismert és realizált uniós lehívások mellett az 
utolsó, válság előtti békeévhez képest összességében 5 százalékkal tudta növelni a 
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GDP-jét, addig, mondjuk, Lengyelország az utolsó békeévhez képest 30 százalékkal 
növelte a GDP-jét. Tehát, amikor nagy elismerésekkel illeti a kormány önmagát, azért 
meg kell nézni, hogy milyen lehetőségek vannak.  

Különösen az uniós kohéziós politikára koncentrálva az országon belüli 
egyenlőtlenségekre is szeretném felhívni a figyelmet. Tehát amire kohéziós politika 
címszó alatt ezeket az uniós pénzeket kapjuk, annak az elfogadott hivatalos 
indikátorok szerint is csak igen mérsékelten érvényesül az országon belüli 
felzárkóztató hatása, tehát elképzelhető, hogy ezt a költségvetéssel, illetve más 
kiegészítő módszerekkel is erősíteni kellene. Köszönöm, elnök úr.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, van-e még valakinek kérdése, 

véleménye. (Nincs jelzés.) Nem látok ilyet. Visszaadom a szót a főosztályvezető úrnak. 

Földiák Gergely válasza 

FÖLDIÁK GERGELY főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): 
Köszönöm szépen. Elhangzott, hogy csúszás van a pályázatoknál, és ennek negatív 
hatása van. Én azt gondolom, illetve érzékeljük a saját bőrünkön is, hogy egy nagyon 
ambiciózus munkatervet fogadott el a kormány ’17. évre is, meg múlt évre, ’16-ra is, 
amiben az szerepel, hogy idén március 31-ig 100 százalékban ki kell írni az összes 
operatív program összes pályázatát, és ez a cél teljesült. Tehát azt gondolom, hogy 
más tagországokkal összehasonlítva is jól állunk. Természetesen, ahogy megvan a 
kiírás, még egy csomó munka hátravan, le kell szerződni az összeget; 85 százalékos 
leszerződési arányt tűzött ki célul a kormány, ami szintén egy nagyon ambiciózus 
szám. Tehát, ha sikerül tartani, akkor azt gondolom, hogy más tagországokhoz képest 
is gyorsan történik majd az uniós források felhasználása.  

Azt gondolom, hogy ez nekünk is furcsa, meg az irányító hatóságnak is, hogy 
ennyire ambiciózus célok vannak, de ha igazából belegondolunk, rendkívül logikus is 
ez, hiszen ha sikerül ezeket tartani, akkor nem arról fog szólni 2021-22-23., hogy 
tűzoltásként próbáljuk elkölteni az uniós forrásokat, hanem akkor már teljes erővel az 
új programozási periódusra lehet koncentrálni. Tehát én azt gondolom, hogy ez az 
irány egy jó irány.  

Elhangzott, hogy a gazdaságfejlesztés 60 százaléka egy szűk körre 
koncentrálódik. Én azt gondolom, hogy ha a kedvezménytípusokat az ember 
megvizsgálja, akár költségvetési kedvezményezettek, akár önkormányzati 
kedvezményezettek vagy privát kedvezményezettek, valamennyi kedvezményezett-
típus, aki kaphat uniós támogatást, részesül ezekből a támogatásokból.  

Elhangzottak a falvak szerepe. Falvakra leginkább a vidékfejlesztési program 
biztosít támogatásokat, de persze a városokban jelentkező támogatásoknak is, azt 
gondolom, pozitív hatása van a falvakra, akár munkahelyteremtés által, ha nem is az 
adott faluban, de a szomszédos városba települ egy vállalkozás, akkor ennek van 
pozitív hatása a kisebb településekre is.  

Elhangzott az uniós politikák szerepe a felzárkóztatásban. Az uniós politikák 
egy markáns szegmense pont arról szól, hogy fel kell zárkóztatni az országot, és ennek 
jegyében egészségügyre, oktatásra is jelentős összegeket allokál a kormány, tehát elég 
komoly egészségügyi, oktatási fejlesztések is megvalósulnak már ’18-ban is a tervek 
szerint, ami reményeink szerint az egyenlőtlenséget is csökkenteni fogja. Köszönöm. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Lezárván a vitát két szavazást 
rendelek el. Az első szavazás a következőképpen szól. Kérdezem képviselőtársaimat, 
ki az, aki támogatja, hogy a mai részletes vita főbb megállapításait összefoglaló 
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jelentést fogadjunk el, amelyben megállapítjuk, hogy a törvényjavaslat megfelel a 
határozati házszabályi rendelkezések 44. § (1) bekezdésében foglalt 
követelményeknek. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Hat igen. Ki az, aki tartózkodik? 
(Szavazás.) Egy tartózkodás. Ki van ellene? (Szavazás.) Egy ellenszavazat. (Dr. Józsa 
István: Kettő, mert helyettesítek.) Bocsánat, kettő. Köszönjük szépen. 

A következő teendőnk a részletes vita lezárásáról szóló döntéshozatal. 
Kérdezem képviselőtársaimat, ki az, aki egyetért azzal, hogy a T/15381. számú 
törvényjavaslat részletes vitáját bizottságunk ezennel lezárja. Kérem, szavazzanak! 
(Szavazás.) Egyhangú.  

Szeretném képviselőtársaimmal tájékoztatásul közölni, hogy amennyiben a 
mai részletes vitában kisebbségi vélemény hangzott el, és a jelentés elfogadása ellen 
szavazat született, akkor kisebbségi vélemény benyújtására van lehetőség. A 
kisebbségi véleményt függelékként kell a jelentéssel együtt a ParLexen elektronikus 
formában benyújtani. A szükséges formanyomtatványt eljuttattuk 
képviselőtársaimnak. Kérném, hogy a kisebbségi véleményt legkésőbb holnap, azaz 
május 24-én 16 óráig juttassák el a bizottsági titkárságra. A kisebbségi véleményben 
csak a mai vitában elhangzott kisebbségi álláspont kerülhet megjelenítésre. 
Köszönöm szépen a részvételt, tisztelt főosztályvezető úr, főosztályvezető-helyettes úr. 
További jó munkát kívánunk! Jövőre is visszavárjuk. (Földiák Gergely és Kútvölgyi 
Attila távozik az ülésről.)  

Tisztelt Bizottság! A következő, egyben utolsó napirendi pontunk egy 
tájékoztató. Engedjék meg, hogy kiváló alelnökömnek átadjam az elnöklést, mert 
nekem el kell utaznom. (Dr. Józsa István: Most jöttél meg!) Ilyen az élet, az elnök 
élete ilyen.  

Megköszönöm képviselőtársaimnak az aktív részvételt, további jó munkát 
kívánok!  

Jövő héten nem találkozunk, a messzi távolból majd üzenünk, hiszen Máltán 
lesz COSAC, Bana alelnök úrral megyünk. Köszönöm szépen. Átadom az elnöklést. 

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

 

Tájékoztató az Európa 2020 stratégiát végrehajtó 2017. évi nemzeti 
reformprogramról, valamint a 2017. évi konvergenciaprogramról  

ELNÖK: Tisztelettel köszöntöm a bizottságot. A 4. napirendi pontunkra térünk 
át: tájékoztató az Európa 2020 stratégiát végrehajtó 2017. évi nemzeti 
reformprogramról, valamint a 2017. évi konvergenciaprogramról. Az európai 
szemeszter integrált megközelítésének megfelelően Magyarország nemzeti 
reformprogramja és konvergenciaprogramja egymásra épülve készült el, és a két 
dokumentum egy időben, 2017. május 3-án került benyújtásra az Európai Bizottság 
felé. Először az Európa 2020 stratégiát végrehajtó nemzeti reformprogramról, 
valamint az uniós célkitűzésekhez hozzájáruló magyar nemzeti vállalásokról hallunk 
tájékoztatót, azt követően pedig a konvergenciaprogram részleteiről.  

Mai előterjesztőink Turóczy László és Balogh László, a Nemzetgazdasági 
Minisztérium tisztelt helyettes államtitkárai. Át is adom a szót. Parancsoljanak! 

Turóczy László tájékoztatója 

TURÓCZY LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 
Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Köszönöm a lehetőséget, hogy az 
NGM részéről a nemzeti reformprogramról beszámolhatok a bizottság előtt. Ismert a 
műfaj a bizottság és a bizottság tagjai számára is, minden évben ismétlődő 
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gyakorlatról van szó. Ebben az évben május 2-án nyújtottuk be együtt a 
konvergenciaprogrammal az éves nemzeti reformprogramunkat. A program 
struktúrája és tartalma - ahogy megszokhatták - követi az európai uniós 
sztenderdeket, tehát azt a szerkezetet, amit a módszertani útmutatójában a Bizottság 
megfogalmazott. Ennek megfelelően tartalmaz egy rövid makrogazdasági kitekintést, 
amely azonban semmilyen többletinformációt nem tartalmaz a 
konvergenciaprogramhoz képest. Tartalmazza azokat az intézkedéseket, amelyek a 
Bizottság év elején publikált országjelentésében megfogalmazott legfőbb gazdasági-
társadalmi kihívásokra reflektálnak, illetve tartalmazza azokat a lépéseket, 
kormányzati programokat és intézkedéseket, amelyek az Európa 2020 stratégia 
keretében kitűzött célok elérésére, megvalósítására irányulnak. 

A dokumentum elérhető a honlapon, mindenki számára áttanulmányozható. 
Maga a program nem annyira hosszú, 30-40 oldal, de tartozik hozzá egy igen 
részletes és hosszú táblázat, amely az intézkedéseket konkrétan és részletesen is 
tartalmazza. 

Elnök úr, ha megengedi, a bizottság számára két területről beszélnék, egyrészt, 
hogy mik azok a legfontosabb gazdasági kihívások, amelyekre a nemzeti 
reformprogram reflektál, utána pedig röviden említést tennék az Európa 2020 
stratégia keretében vállalt célkitűzések megvalósulásáról.  

A legfontosabb gazdasági-társadalmi célkitűzésről. Alapvetően a kormányzat 
abból indul ki, hogy miután a gazdaságot, a gazdasági növekedést, illetve a 
közpénzügyeket sikerült konszolidálni és stabilizálni, és megteremtettük a gazdasági 
növekedés stabil makrogazdasági kereteit, a figyelem egyre inkább a növekedés 
minőségi, versenyképességi feltételeinek a javítására irányulhat, amit egyébként 
Magyarország nem egyedül ismert fel, hanem ez egy európai uniós tendencia is, hogy 
a versenyképesség, a termelékenység javítása, tehát a növekedés nem mennyiségi 
dimenzióinak, hanem minőségi dimenzióinak a javítása az a fő forrás, amellyel a 
gazdasági növekedést a jövőben a jelenlegi szinthez képest is tovább lehet gyorsítani. 
Ez azt is jelenti, hogy a növekedési modellünkben el kell mozdulni egy magasabb 
hozzáadott értéket előállító növekedési modell felé, hosszabb távon alacsony bérekkel 
nem lehetünk versenyképesek - rövid távon igen, hosszabb távon kevésbé -, a 
gazdaságtörténet nem ismer olyan országot, amely úgy hajtott volna végre sikeres 
fenntartható felzárkózást, hogy az kizárólag a költség-versenyképességre épült volna.  

Ebből a felismerésből adódik az, hogy a legfontosabb gazdasági kihívásnak 
kormányzati részről jelenleg a versenyképesség javítását érezzük. Ennek három 
dimenziója is megjelenik a nemzeti reformprogramban: a versenyképes adórendszer, 
a versenyképes üzleti környezet és a versenyképes munkaerő biztosítása a gazdaság 
számára. Ezek egyébként megjelennek a Bizottság értékelésében is, és abszolút 
egyetértünk a Bizottsággal abban, hogy ezek olyan területek, ahol a versenyképesség 
javítható és javítandó. 

Ami a versenyképes adórendszert illeti: nem szeretném részletesen ismertetni 
a megtett intézkedéseket, de nagyon fontos, áttörésszerű előrelépést jelent az a 
többéves bérmegállapodás, illetve az ahhoz kapcsolódó adócsökkentési program, 
amelynek az eredményeként már idén 5 százalékponttal csökkent a szociális 
hozzájárulási adó, a következő években pedig tovább fog csökkenni az előre 
meghirdetett menetrend szerint. Ez jelentősen növeli a hazai munkaerő 
foglalkoztatásának a költség-versenyképességét. Ehhez hasonlóan a társasági adó 
csökkentése, az egykulcsos 9 százalékos társaságiadó-kulcs bevezetése is javítja a 
versenyképességet. Emellett - nem felsorolva az összes adóintézkedést - még talán azt 
érdemes kiemelni, hogy a kisebb vállalkozások adminisztrációját radikálisan 
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egyszerűsítő, választható adónemek, a kata és a kiva esetén is további könnyítések, 
egyszerűsítések történtek, amelyek az érintett vállalkozások számára vonzóbbá, 
könnyebben választhatóvá teszik ezeket az adónemeket.  

A második terület, amit kiemelnék, a versenyképes üzleti környezet. Itt szintén 
számos lépésre került sor, első helyen említeném a Nemzeti Versenyképességi Tanács 
megalakulását, amely márciusban történt meg. Ennek a fórumnak az a célja, hogy egy 
olyan intézményesített fórumot biztosítson, amelyen a kormány, a tudomány és a 
privát szféra képviselői, szakmailag felkészült képviselői alaposan és konstruktív 
módon meg tudják egymással vitatni a versenyképességi kihívásokat, illetve az ezek 
kezelésére elképzelhető kormányzati lépéseket.  

Ez a Versenyképességi Tanács kétféle idősíkon tűzött ki célokat saját maga 
számára. Rövid távon azt a célt tűzte ki, hogy azokat a lépéseket, amelyeket könnyen 
lehet azonosítani a versenyképesség javítása területén, és gyorsan meg is lehet 
valósítani, tehát ahol tudjuk, hogy mi a probléma, tudjuk, hogy hogyan kell 
megoldani, és ez a megoldás könnyen meg is valósítható, itt a szükséges lépéseket 
tegyük meg minél hamarabb. Ennek eredményeként már a kormány előtt van számos 
jogszabály-módosítási javaslat, amelynek eredményeként egyes jól körülhatárolt 
területeken kis lépésekben, de mégis érezhető mértékben fog javulni a hazai üzleti 
szabályozás versenyképessége, például a cégalapítás területén, például a 
csődszabályozás területén, például az építési engedélyezés vagy a villamos hálózatra, 
általában a közműhálózatra csatlakozás területén lesz egyszerűbb és részben olcsóbb 
is a vállalkozások működése.  

Nem részletesen felsorolva, de fontos megemlíteni azt is, amiről az előző 
napirendi pont keretében is már szó esett, hogy a versenyképes üzleti környezet 
részeként tekintünk arra is, hogy a 2014-20 közötti uniós források meghatározó része 
gazdaságfejlesztésre, azon belül pedig kis- és középvállalkozások fejlesztésére irányul. 
Ezen belül megjelenik természetesen a vállalkozások beruházásának az ösztönzése, de 
megjelenik a vállalkozások hálózatosodásának az elősegítése, illetve az üzleti 
infrastruktúra, a szorosabban vett üzleti környezet fejlesztése is. A GINOP, a 
gazdaságfejlesztési és innovációs operatív program keretében immár az összes 
felhívás meghirdetésre került, tehát ezek a pályázati támogatási források a kis- és 
középvállalkozások számára meghatározó részben már elérhetők. 

Harmadsorban pedig a versenyképes munkaerő területét emelném ki, ugyanis 
itt érezhető leginkább az, hogy egy minőségi változás történt a magyar gazdaságban 
az elmúlt nem is túl sok évben. A foglalkoztatás jelentős növekedése, illetve a 
munkanélküliség ezzel párhuzamos csökkenése mellett a gazdaság és az ország egyre 
több területén jelentkezik a magánszférában a munkaerő hiánya, illetve megfelelően 
képzett munkaerő hiánya. Ennek érdekében számos intézkedés történt és program 
indult, vagyis annak érdekében, hogy megfelelően képzett munkaerőt tudjunk 
biztosítani a gazdaság számára, elsősorban a meglévő tartalékok mobilizálásával.  

Ilyen tartalék például a közmunkaprogram, ahol célul tűzte ki a kormány azt, 
hogy az átmenetileg közmunkaprogramban részt vevők számát csökkentsük 
körülbelül 220 ezer fős szintről 150 ezer főre, ezzel már megnöveljük az elsődleges 
munkaerőpiacon megjelenő munkaerő-kínálatot, és ezáltal több munkaerő áll 
rendelkezésre a vállalkozások számára. Ezt oly módon kívánja a kormány elérni, hogy 
jobban szűrje a közmunkaprogramba bekerülő személyeket olyan módon, hogy 
például, akinek szakképzettsége van, az már ne a közmunkaprogramban találja meg 
vagy keresse a saját megélhetését, hanem az elsődleges munkaerőpiacon. 
Hasonlóképpen a fiatalok esetében is: nem a fiatalok, a 25 év alattiak számára szól a 
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közmunkaprogram, az ő számukra speciális munkaerőpiaci programok állnak 
rendelkezésre.  

Egy másik példa, amit megemlítek, hogy miután a munkaerő-tartalékok, 
meglévő tartalékok jelentős részben nem ugyanabban a földrajzi megoszlásban 
helyezkednek el, mint a munkaerő-kereslet, egész konkrétan az ország fejletlenebb 
északkeleti részében vannak jelentős tartalékok, miközben erre a munkaerőre 
leginkább Nyugat-Magyarországon vagy Közép-Magyarországon lenne szükség, ezt a 
munkaerő mobilitásával is tervezzük oldani, részben munkásszállások, nem is a 
hagyományos értelemben vett munkásszállások, hanem inkább szolgálati lakások, 
munkások számára lakhatás biztosításával, erre külön program indult, illetve a 
vállalkozások ez irányú tevékenységét ösztönözzük, részben pedig a munkavállalók 
munkába járását külön intézkedésekkel próbáljuk ösztönözni, konkrétan az 
adómentesen adható költségtérítés összegét megemeltük, ezáltal elősegítve a 
munkaerő mobilitását, az ingázással való munkába járást. 

Ami az Európa 2020 stratégia keretében kitűzött célkitűzéseket illeti: minden 
területen pozitív fejleményekről lehet beszámolni, mégis ezek közül most csak kettőt 
emelnék ki. Az egyik a foglalkoztatás területe, ahol immár többedik évben ki lehet és 
szerintem ki is kell emelni, hogy igen jelentős javulás következett be, olyannyira, hogy 
jelenleg az Európa 2020 stratégia keretében vizsgált korcsoportban a hazai 
foglalkoztatási ráta már meghaladja az Európai Unió átlagát, már 71 egész néhány 
tized százalékon áll a foglalkoztatási ráta, miközben a kitűzött cél, amit 2020-ig kell 
elérni, 75 százalék. Itt tehát azt lehet megállapítani, hogy bár igen messzinek tűnt 
még 6-7 évvel ezelőtt ez a kitűzött cél, de ennek a megvalósítása időarányosan jól 
halad, és minden remény megvan arra, hogy 2020-ig el is érjük ezt a 75 százalékos 
célkitűzést.  

A másik fontos terület pedig, ahol a korábbi években még nem tudtunk pozitív 
fejleményekről vagy látványos pozitív fordulatról beszámolni, de idén már igen, ez a 
társadalmi felzárkózás területe. Itt Magyarország azt a célt tűzte ki saját maga 
számára, hogy 20 százalékkal csökkentse 2020-ig a szegénység vagy társadalmi 
kirekesztettség kockázatában élők számát. Ez három mutatóból áll össze: a relatív 
jövedelmi szegénység, az anyagi depriváció, illetve az alacsony munkaintenzitás, tehát 
a munkanélküli családban élés jelzi ezt a problémát. Itt áttörésszerű javulás 
következett be az elmúlt évben, mintegy 200 ezer főt sikerült kiemelni a 
szegénységből, illetve az azzal kockáztatott társadalmi helyzetből.  

Ennek köszönhetően az az létszám aki ezen mutatók egyikébe beleesik, tehát 
akit szegénységben élőnek vagy annak a kockázatával sújtottnak minősít a statisztika, 
jelenleg már elmarad a gazdasági válság előtt mért szinttől is, és ami még fontosabb, 
hogy mind a három dimenzióban, tehát mind a relatív jövedelmi szegénység, mind az 
anyagi depriváció, mind a munkaintenzitás tekintetében egyöntetű javulás 
mutatkozik, ami nyilván nem független a beindult gazdasági növekedéstől, a bővülő 
reáljövedelmektől, a rezsicsökkentéstől és egyéb gazdasági és szociális 
beavatkozásoktól. Zárójelben teszem csak hozzá, de nem mellékesen, hogy egyébként 
azon információk, adatok alapján, amik ezen belül a roma népességre vonatkoznak, a 
roma népességre vonatkozóan is ugyanezek a mutatók, bár szintjükben sokkal 
rosszabbak, de szintén javuló trendet mutatnak, ami azt gondolom, egy fontos pozitív 
fejlemény. 

Elnök úr, azt gondolom, hogy bevezetőként talán ez bőven elég volt a nemzeti 
reformprogramról, de természetesen állok szíves rendelkezésre a későbbiekben a 
kérdésekre. 
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ELNÖK: Köszönjük szépen. Nem elfelejtve a szokásos szófordulatot, 
köszöntjük a bizottság tiszteletbeli tagját, Balogh Lászlót, és is adom neki a szót. 
Parancsoljon! 

Balogh László tájékoztatója 

BALOGH LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 
Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Én is köszönöm a lehetőséget, hogy a 
konvergenciaprogramról néhány szót szólhatok. Természetesen a nemzeti 
reformprogram és a konvergenciaprogram között értelemszerűen szoros összefüggés, 
néha átfedések is vannak. A konvergenciaprogram talán egy más megközelítésben 
próbálja fölvillantani a gazdasági fejlődés folyamatát, egy picit visszatekintve, hogy 
honnan hová érkeztünk, és az elkövetkező négy év kitekintésében hová tartunk, tehát 
hogyan konvergálunk - ahogy a címe is mutatja - az Európai Unió átlaga felé 
különböző területen. 

Lényegében két nagy fejezete van a konvergenciaprogramnak, az egyik a tágan 
vett gazdaságpolitikai céloknak való megfelelést, a kitűzött célokat és a célok 
teljesítését mutatja be, a másik része ugyanezt fiskális, költségvetési megközelítésben 
próbálja fölvillantani úgy egyébként, ahogy ezt az európai szemeszter keretében a 
Bizottság is vizsgálja. 

Nem okozok meglepetést, ha azt fogom mondani, hogy az anyag több mint 70 
oldalon azt próbálja érzékeltetni, és számokkal, statisztikákkal, elemzésekkel 
alátámasztani, hogy 2010-től, illetve 2013-tól, amikor a túlzottdeficit-eljárás nyomása 
alól Magyarország kiléphetett hosszú évek után, milyen gazdasági fejlődés következett 
be. A számok nagyjában-egészében azt támasztják alá, amit már kollegám említett, 
hogy a 2010-es válság többé-kevésbé mélypontjából hogyan konszolidálódott ’13-ra a 
gazdaság, és hogyan állt rá egy növekedési pályára 2013 és 2016 között.  

Nagyon érdekes az az összehasonlítás, amire például a jelentés kitér. Ha a 2013 
és ’16 közötti halmozott GDP-növekedést nézzük, ez több mint 9 százalék, 9,4 
százalék, és ha ugyanezt az időszakot nézzük az Európai Unióban, akkor 
Magyarország összességében a teljes növekedést tekintve, halmozottan a 9. helyen 
volt. Nem volt a legjobb, de mindenképpen az első egyharmadba került, és nyilván ez 
egy jó alapot ad arra - és akkor ez a következő szakasza a konvergenciaprogramnak, 
amiről ismét a nemzeti reformprogram kapcsán volt szó -, hogy a mennyiségi 
növekedés és a növekedési pályára állást követően valóban a minőségi tényezők, a 
versenyképesség, termelékenység javítása kerül előtérbe, és a gazdaságpolitikai 
célkitűzések, a kapcsolódó intézkedések is ezt támasztják alá. 

Nagyon részletesen szól az anyag arról a területről, ami magunknak is, 
egyébként meg az Európai Bizottságnak is nyilván egy kritikus területe volt - joggal -, 
a foglalkoztatás kérdéséről. Ma abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy ha 
összehasonlítjuk, hogy 2010-ben 3,7 millió aktív munkavállaló volt Magyarországon, 
és 2016 végére vagy 2017 márciusára ez 4,4 millió közelébe jutott, ez történelmi 
rekord. Tehát mindenképpen az a szám, ami azt mutatja, hogy egyrészt a 
munkanélküliségi rátát, ami 2010-ben két számjegyű volt, sikerült leszorítani 4,5 
százalékos szintre, másrészt, hogy eközben a foglalkoztatás száma abszolút 
értelemben és százalékosan is jelentősen nőtt, azt gondolom, ez egy komoly 
sikertörténet. Ezen belül - és most már hat vagy hét év távlatában az anyag mutatja - 
alapvetően az új munkahelyeket vagy az új munkahelyek nagy részét a 
versenyszférában tudták megtalálni azok a korábban inaktív - és ez a dolog lényege - 
társadalmi rétegek, akik ma már ismét a munkaerőpiacon találhatják meg a 
számításukat. Ehhez képest az állami szféra vagy a közfoglalkoztatás, amely bizonyos 
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szituációkban persze fontos katalizátor szerepet játszott, de mégis nem az adja a 
súlyát, nem az adja a tömegét. 

Másodrészt - és ez nagyon fontos, és ezt szeretném itt jelezni is - nagyon sokáig 
nemzetközi színtéren is, itthon is sok vita övezte magát a közfoglalkoztatási 
programot. Ma azt vesszük észre és azt érzékeljük, hogy az Európai Bizottságnál is, az 
OECD-ben is és egyébként még az IMF-nél a közfoglalkoztatási program olyan 
értelemben bizonyított, hogy képes volt arra - és remélhetőleg a jövőben is képes, és 
ennyiben valóban munkaerő-tartalékot is jelent -, hogy az inaktívak, hosszú ideje 
munkanélküliként élők vagy soha a formális gazdaságban szerepet nem vállalók közül 
is egy igen jelentős számú potenciális munkavállalói kört egyrészt be tudott hozni a 
munkaerőpiacra, másrészt bizonyos képzéseket, és ez lehetett nagyon egyszerű 
kompetenciafejlesztés is, és lehetett ennél bonyolultabb szakképzés vagy a korábbi 
szaktudásának a fölfrissítése, modernizálása, átképzése.  

Tehát azt gondoljuk - ahogy ez elhangzott és erről is szó van a 
konvergenciaprogramban -, hogy most, amikor a minőségi váltásra szükség van, 
magát a közfoglalkoztatási keretet érdemes 2020-ig csökkenteni, magát az eszközt 
mint intézményt azonban megtartani alacsonyabb létszám mellett, és fölgyorsítani azt 
a folyamatot, hogy az a fajta tranzíció, hogy az elsődleges munkaerőpiacra kerüljenek 
át bizonyos profilírozás, majd átképzés vagy valamilyen képzettség biztosítását 
követően, ez a dolog gyorsuljon föl.  

Arra csak említésszerűen szeretnék utalni, hogy a fogyasztás is időközben 
jelentősen megnőtt, vagy adott esetben a belső kereslet, a reáljövedelmek nőttek, ez 
nem egy lényegtelen szempont, de a reáljövedelmek lényeges bővülése is mind azok 
az elemek, amelyek aztán a korábbi GDP-növekedéshez és a jövőbeli GDP-
növekedéshez jelentősen hozzá fognak járulni. 

Zárójelben szeretném megjegyezni, hogy volt egy nagyon érdekes nemzetközi 
vita. Miközben az európai vagy az Európán kívüli fejlett országok is a válságot átélték, 
költségvetési megszorításokat, költségvetési, hogy úgy mondjam, fegyelmet kellett 
tanúsítaniuk, nagy vita alakult ki a nemzetközi közgazdász-társadalomban is, hogy 
egy idő után látható volt, hogy a megszorítások mint olyanok nagyban fékezik magát a 
növekedést, és egy lassú növekedési csapdába kerülhet és került is nem egy gazdaság. 
Ma nagyjában-egészében a múlt évre kialakult az a nemzetközi konszenzus ebben a 
közgazdasági körben, hogy igenis vannak olyan kormányzati beavatkozási 
lehetőségek és intézkedések, amelyek már rövid távon úgy tudják támogatni a 
növekedést, hogy nem veszélyeztetik a költségvetési egyensúlyt, és rövid távon is 
komoly hatásokkal tudnak lenni, ilyen adóintézkedések vannak, állami beruházások, 
satöbbi. 

Örömmel lehetett ebben a vitában tavaly azt érzékeltetni, hogy talán a magyar 
gazdaságpolitika ezt az összefüggést hamarabb fölismerte, és nemcsak fölismerte, 
hanem alkalmazta is, és amiben nagyjából tavalyra egy nemzetközi konszenzus 
alakulhatott ki, ott elmondható volt, hogy van olyan magyar gyakorlat számos 
területen, ami ezt a nemzetközi konszenzust a gyakorlatban is alá tudja támasztani. 
Mindezt a dinamikus gazdasági növekedést, a foglalkoztatás növelését úgy sikerült 
elérni, hogy az alapvető külső és belső egyensúlyi mutatók is kedvezőek.  

Nem térek ki a hatéves bérmegállapodásra, kollegám erről nagyon részletesen 
beszélt, de nagyon lényeges eleme a konvergenciaprogram bemutatásának is, már 
csak azért is, mert ez még további öt évre tekint ki, és ez a versenyképesség a 
gazdasági konvergencia, és hozzáteszem, a bérkonvergencia szempontjából is egy 
lényeges elem; az a bérkonvergencia, amely más összefüggésben megint csak az 
Európai Bizottság, illetve az Európai Unió színterén megjelenik. Azt gondoljuk, hogy 
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a bérkonvergencia szükséges, de a bérkonvergencia olyan mértékben és módon 
szükséges, hogy a gazdasági teljesítményt meg nem haladó módon. Tehát azok a 
lépések, amelyek a bérkonvergencia irányába mutatnak, nem lehetnek gyorsabbak, 
mint a gazdaság valós teljesítménye, ami mögötte van.  

Azt gondoljuk, hogy ez a hatéves bérmegállapodás összekapcsol azzal, hogy a 
társadalombiztosítási járulékcsökkenés is bekövetkezik folyamatosan, ezt a fajta 
kritériumot, ezt az érvet a konvergenciaprogram mellékletében fölmutatott 
növekedési pálya alapján teljesíteni tudja, természetesen egy monitoringrendszer 
ehhez így is, úgy is kapcsolódik, de a most fölvázolt növekedési pályát jól tudja 
kielégíteni. 

Itt jegyzem meg - és ez is nagyon fontos -, hogy szintén a magyar 
gazdaságpolitikának egy régi kritikus eleme a magas adóék. Most a hatéves 
bérmegállapodásnak köszönhetően egy olyan adóékcsökkentési mechanizmusba 
léptük bele az elkövetkező hat évben, ami oda fog vezetni, hogy miközben ma 
Európában az adóéket tekintve Magyarország a harmadik leggyengébben teljesítő 
ország, a hatodik év végére az Európai Unió középmezőnyébe tudunk kerülni 40-41 
százalék körüli adóéket elérve, ami még nem föltétlenül az optimum - az OECD-átlag 
36 százalék -, de mindenestre az OECD-átlagot egészen megközelíti, és a korábbi 
évekhez, évtizedekhez képest ez egy nagyon jelentős előrelépés tud lenni. De az 
fontos, hogy ez a folyamat nem lehet mesterségesen gyors, nem előzheti meg a 
gazdasági növekedést. 

A Versenyképességi Tanácsról hosszasan szólt kollegám, ezt nem ismételném 
meg.  

Végül az adósságpályáról, a költségvetési deficitről szeretnék szólni néhány 
szót. Illetve még mielőtt ebbe belemennék, azt is tartalmazza a konvergenciaprogram 
nagyon részletesen számításokkal, nagyon részletes elemzésekkel, hogy azok az 
intézkedések, amelyeket javarészt 2016 első, illetve második felében hozott a 
kormány, beleértve a hatéves bérmegállapodást, beleértve a családi otthonteremtési 
programot és az ahhoz kapcsolódó kedvezményeket, azok 2017-ben az eredeti 
pályához képest további 1,2 százalékos GDP-növekedést tudnak produkálni, és ’18-ra 
is 1,4 százalékkal javítják az alap- vagy az eredeti pályához képest a GDP-t. Ha 
összeadom, hogy a ma ismert és már meghozott intézkedések 2021-ig milyen 
kumulált GDP-növekedési hatással járnak, a konvergenciaprogram itt 3,4 százalékot 
mutat be. 

Végül arra akartam kilyukadni, hogy a fiskális deficit, tehát a költségvetési 
fegyelem marad, az anyag 76. és 77. oldalán jól követhető, hogy bár 2017-ben 2,4 
százalékos deficittel számol - ez jól ismert a beterjesztett költségvetésből -, majd 
jövőre ugyancsak 2,4-gyel, de ’19-től 1,8, majd 1,5, és 2021-re 1,2 százalékos deficit 
várható. Ez azt is jelenti az adósságszerkezetet figyelembe véve, hogy töretlenül 
folytatódik az adósságleépítés, amely a múlt év végén 74,1 százalékon volt, és amely 
fokozatosan 2021-re 61,2 százalékra tud csökkenni, ami már egészen közel van ahhoz 
a bizonyos maastrichti számhoz. 

Tisztelt Bizottsági Tagok! Nem akarnám szaporítani a szót, hisz nagyon 
gazdagra sikeredett ez a konvergenciaprogram, és azt gondolom, hogy ez egy hasznos 
kiadvány az Európai Bizottság számára is. A honlapunkon természetesen ez is 
részleteiben hozzáférhető. További kérdések esetén én magam is állok rendelkezésre 
a bizottság számára. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen a helyettes államtitkár uraknak az összefoglalást és 

a szóbeli kiegészítést. Képviselőtársaimat illeti a szó. (Jelzésre:) Először Józsa 
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képviselő úrnak adom meg a szót, azt követően pedig Bana alelnök úrnak. 
Parancsoljon! 

Kérdések, vélemények 

DR. JÓZSA ISTVÁN (MSZP): Köszönöm, elnök úr. Igazán derék, jó 
kiegészítést tettek jó iparos módjára. Igazából, amit kritikaként kívánok elmondani, 
szerintem nem az önök asztala, hanem afölött van. Végül is azt látjuk, hogy önök 
kidolgoztak egyfajta reformcsomagot, konvergenciaprogramot, és az egész hasonlít 
arra, mint amikor a juniálison a gyerekek zsákban futást játszanak és ugrálnak 
összekötött lábbal, mert a nagypolitika igazából nem engedi, hogy az ország élni 
tudjon azokkal a lehetőségekkel, amiket végül is az uniós források lehetővé, sőt 
kívánatossá tennének. Mire gondolok? Egy dologban azért vitatkoznék Balogh 
államtitkár úrral, mert a válság mélypontja 2009 első felében volt, és technikai 
értelemben mi növekedéssel adtuk át a kormányzást, mert 2009 utolsó negyedévében 
és 2010 első negyedévében már pozitív volt a GDP mutatója, ezt úgy mondják, hogy 
technikai értelemben már növekmény, ha csak tized százalékokban is, és ez a 
növekedés kitartott, ha jól emlékszem, ’11 végéig, ’12 elejéig, és utána következett egy 
visszaesés. Tehát, amit ő elmondott itt a növekedési pályáról, az azért egy kis 
korrekcióval igaz csak. 

A másik, hogy az európai szociáldemokráciának régóta, tehát a válság kezdete 
óta ismétlődő javaslata, amit most kicsit vulgárisan fordítok le, a pénzbőség. Tehát az 
európai szociáldemokraták részéről, ott voltam azon az egyeztetésen 2009-ben, 
amikor Rasmussen elnök úr előterjesztette, hogy nekik megvan a programjuk, hogy 
hogyan tud az Unió kilábalni ebből a gazdasági válságból, és ott ő konkrét 
százmilliárdokat javasolt, hogy hogyan lehetne pénzbőséget teremteni, és egy olyan 
anticiklikus megközelítést, ami az európai beruházásokat jobb pozícióba hozná.  

Valamelyes késéssel ez lényegében meg is valósult, kezdetben Amerikában a 
QE1- és QE2-programokkal, majd jóval nagyobb késéssel Európában is. Hogy picit 
hazabeszéljek, 2011. március 15-én, amikor volt szerencsém Rogán elnök úr helyett 
társelnökölni a gazdasági nagybizottsági ülésen, akkor én már érveltem az európai 
kötvénykibocsátás és az európai QE-program mellett mintegy megelőzve a később 
történteket, aztán szünetben pisszegtek le, hogy ne beszélj már erről, mert a németek 
ezt nem szeretik, ha más fedezetével próbáljuk az európai mozgásteret bővíteni.  

Tehát végül is én úgy gondolom, hogy irányait tekintve ez helyes elképzelés, 
ami igazából a zsákbanfutás-hasonlatomnál a madzagot jelenti, az a nagypolitika által 
teremtett jogbizonytalanság. Tehát nincs egy kiszámítható jogi környezet, nincs 
bizalom a befektetők részéről. Ilyen értelemben pozitívan kell szólnom a most 
előterjesztett dolgokról, mert ezek mint a kiszámíthatóságot próbálják javítani azzal 
szemben, amit a kormány nagyban elront, és végül is kialakul belőle az a makro-
összehasonlítás, hogy a hét év szintjén átlagosan 3-3,5 százaléknyi uniós pénz löttyen 
be az országba, persze egyik évben több, másik évben kevesebb, és ezt lényegében 
nem meghaladó átlagos növekedés tud realizálódni. Elrettentő példát is mondok: 
2014-ben, ami a növekedés szempontjából egy kiemelkedő, 3,1-3,2 százalékos 
esztendő volt, konkrétan 6 százaléknyi uniós pénz jött be, tehát a 6-ból sikerült 3-at 
csinálni. Tehát valahol ez a dolog még nem annyira jó, mint lehetne.  

Úgyhogy én továbbra is biztatom az iparosokat, hogy azokat a 
versenyképesség-javító, jogszabálycsiszoló dolgokat, amikre az ő hatáskörük 
kiterjedhet anélkül, hogy útilaput kapnának a nagypolitika bírálata miatt, a 
továbbiakban is tegyék meg, és személyes elismerésemről szeretném biztosítani ez 
irányú tevékenységüket. Köszönöm szépen.  
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Képviselő urat kérdezem, hogy biztosan minden 
eszébe jutott-e, amit el akart mondani. (Dr. Józsa István: Nem jutott eszembe, 
biztosan nem jutott eszembe…) Alelnök úrnak adom át a szót. 

 
BANA TIBOR (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm, elnök úr. Tisztelt 

Helyettes Államtitkár Urak! Én is köszönöm önöknek a szóbeli kiegészítéseket. 
Nagyon sok témát lehetne érinteni, ahogy azt önök is megtették. Én azért idehoznék 
olyat is, amit nem említettek, a korai iskolaelhagyók ügyét. Itt negatív folyamatokról 
tudtak volna beszámolni, gondolom, hogy ezért is maradt ez el. Ezzel kapcsolatban 
szeretném, ha néhány mondatot szólnának, hiszen itt a legutóbbi adatokhoz képest is 
negatív irányú elmozdulás következett be. 

A munkaerőpiaci folyamatokról, a foglalkoztatottság bővüléséről is szót 
ejtettek. Azt lehet látni összességében, hogy egyre inkább nőtt az elmúlt évek során a 
külföldön munkát vállalók száma, azoké is, akik kivándoroltak, meg egyébként az 
ingázók aránya is igen jelentős, például nálunk a nyugati országrészben, Vas 
megyében ez kimondottan fontos kérdésnek számít. Nemrégiben volt ezzel 
kapcsolatban ismét egy felmérés, ami azt bizonyította, mutatta, hogy a fiatalok 
jelentős része továbbra is abban gondolkozik, hogy külföldön vállal munkát.  

Ezzel függ össze az a kérdésem, ami az ifjúsági munkanélküliség ügyére 
vonatkozik, hiszen ez is megjelenik a nemzeti reformprogramban, és a fiatalok 
vállalkozóvá válásának a támogatása is külön szerepel itt. Nem régi hír az, hogy az 
ezzel kapcsolatos program leállt, és lényegében senki sem kapta meg a pénzét, 
miközben az illetéket fizetniük kellett. Varga miniszter úr tett lépéseket ez ügyben, ezt 
el kell ismerni, sőt a projekt vezetőjének az elbocsátására is sor került, de szeretném, 
ha erről is hallhatnék néhány mondatot, hogy mi a helyzet ezzel kapcsolatban, hiszen 
egy nagyon fontos ügyről beszélünk, és a fiatalok itthon tartása szempontjából döntő 
jelentősége van annak, hogy a kormány milyen érdemi lépéseket tud tenni ebben a 
vonatkozásban. Tehát még azt kérném, hogy erről beszéljenek. 

Végül az államadósság tekintetében szeretném azt megjegyezni vagy 
hozzátenni, hogy annak a nominális értéke viszont növekedett az elmúlt évek során is, 
és Orbán Viktor miniszterelnök úrnak volt, ha jól emlékszem, talán két éve egy olyan 
kijelentése az Országgyűlésben, hogy ez a tendencia is meg fog fordulni, és itt egy 
csökkenés fog elindulni. Ezt még nem láthatjuk egyelőre; nyilván a GDP-arányos 
csökkenés valóban helytálló és igaz. De e tekintetben hogyan látják a lehetőségeket, 
összhangban a miniszterelnöki kijelentéssel, vagy ha lehet így fogalmazni, ígérettel? 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen a kérdéseket. Visszaadom a szót helyettes 

államtitkár uraknak. 

Turóczy László válasza 

TURÓCZY LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 
Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen a kérdéseket. .Talán hátulról kezdem: 
ifjúsági munkanélküliség, fiatalok vállalkozóvá válása. Itt egy konkrét program kapott 
figyelmet, ahol valóban a minisztériumunk által lefolytatott vizsgálat hibákat tárt föl, 
és ezeknek a hibáknak megvolt a következménye. Egyébként maga a program nem 
állt meg, tehát ez folytatódik, sőt azóta nem is csak a személyi felelősségre vonással 
összefüggésben, de pont most jutott el abba a fázisba, hogy a szerződések 
folyamatosan megkötés alatt vannak. Egyébként egy nagyon fontos programról van 
szó, ahol vállalkozó kedvű fiatalok kapnak először képzést, vállalkozói képességeik 
fejlesztésére irányuló képzést annak érdekében, hogy elő tudjanak készíteni egy 
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ötletből egy üzleti tervet, és ez alapján egy sikeres, jól megvalósítható üzleti terv 
megvalósításához kaphatnak olyan állami tőkejuttatást, ami lehetővé teszi azt, hogy 
egy sikeres vállalkozás épüljön ki. Ez jelenleg határszakaszon van, tehát az üzleti 
tervek már úgymond megvannak, és a képzésen is túlestek, most van folyamatban 
azoknak a szerződéseknek a megkötése, amelyek a megvalósításhoz szükséges 
tőkejuttatást is biztosítják a vállalkozások számára. Fontos programról van szó, és a 
feltárt hiányosságok, késedelmek ellenére nincs szó természetesen a program 
megállításáról. 

A külföldi munkavállalás kapcsán: létező problémáról van szó természetesen, 
és nem is csak a hagyományos értelemben vett agyelszívásról, tehát nemcsak a 
legmagasabban képzett munkaerőpiacnak, hanem a hagyományos, elsődleges 
munkaerőpiacnak is a mobilabb, csereszabatosabb részéről, legyen az építőipar vagy 
vendéglátóipar. Itt azt tudom pozitívumként megemlíteni, hogy a legfrissebb adatok 
szerint az elmúlt hónapban megállt ez a fajta munkaerő-kivándorlás, tehát megállt a 
külföldön munkát vállalók számának a növekedése, és mi úgy látjuk, hogy ebben 
szerepet játszhatott az is, hogy az idei évben részben a tavalyi, többéves 
bérmegállapodással összefüggésben egy dinamikusabb bérnövekedés, azon belül 
reálbér-növekedés vette kezdetét, ami relatíve vonzóbbá teszi az itthoni 
munkavállalást. Ez persze még nem azt jelenti, hogy egy csapásra ez a probléma 
megoldódna, de azt látjuk, hogy a probléma legalább már nem termelődik újra, és 
már jobban lehet arra törekedni, hogy a már kint lévő munkavállalókat tudjuk 
hazavonzani. 

A korai iskolaelhagyás esetében arról van szó, hogy a hazai ráta, ami 12,4 
százalék, magasabb, mint részben az uniós szint, részben pedig a saját magunk 
számára 2020-ig elérendő célkitűzés. Minimális változások következtek be az elmúlt 
egy-két évben, de valóban nem közeledtünk a saját referenciacélunkhoz. De itt nem 
látjuk olyannak a helyzetet, ami veszélyeztetné azt, hogy 2020-ig elérjünk ahhoz a 
célhoz, amit kitűztünk saját magunk számára. Itt alapvetően arra törekszünk, hogy 
részben a korai fejlesztéssel - emlékeztetnék itt az igen jelentős óvoda- és 
bölcsődefejlesztésekre, illetve az ezzel összefüggő szabályozási változásokra -, illetve 
az általános iskolában a kulcskompetenciák célzott fejlesztésével segítsük elő azt, 
hogy minél kevesebb olyan fiatal legyen, aki 16 éves korában úgy kerül ki a 
munkaerőpiacra, hogy még nem rendelkezik megfelelő képességekkel, képzettséggel. 

Ami a gazdasági növekedés és az EU-s források közötti összefüggést illeti: 
köszönöm a bátorítást Józsa képviselő úrnak. Itt valóban az a célunk a kormányzat 
részéről, hogy az európai uniós források felhasználása ne csak egy egyszeri lökést 
adjon a gazdasági növekedésnek, tehát ne egy egyszeri elköltött pénz legyen, amiből 
aztán import lesz, külföldi beruházások lesznek és így tovább, hanem a gazdaság 
struktúráját fejlessze, a gazdaság növekedési potenciálját javítsa, és olyan hosszabb 
távú kínálati hatásokat is teremtsen, amelyek nem egy egyszeri növekedési hatást, 
hanem egy növekedésipotenciál-javulást idéznek elő. Alapvetően ez volt az a 
megfontolás, ami miatt a kormányzat nem elsősorban infrastrukturális 
nagyberuházásokra fordítja ebben a ciklusban az uniós forrásokat, hanem 
gazdaságfejlesztésre. Az a megfontolás áll e mögött, hogy amit gazdaságfejlesztésre 
fordítsunk, abból nem egy egyszeri infrastrukturális beruházás lesz, hanem újonnan 
létrejövő munkahelyek, újonnan létrejövő termelési kapacitások, újonnan létrejövő 
exportpotenciál, új innovatív képességek, innovatív erőforrások, és ezek azok, 
amelyek a gazdasági növekedést hosszabb távon is elő tudják mozdítani. 

A pénzbőségről nem beszélnék, ezt átadnám Balogh Lászlónak. Köszönöm 
szépen.  
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ELNÖK: Tessék parancsolni! 

Balogh László válasza 

BALOGH LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 
Köszönöm szépen. Tulajdonképpen számos témát már kollegám érintett, két dologra 
szeretnék először kitérni - és én is visszafelé megyek -, az egyik nemcsak az 
adósságszint, az adósságráta, hanem az abszolút összege is. Ugyan erre ma teljesen 
egzakt válasz nem adható, de a konvergenciaprogram 34. oldalán van egy tábla, a 
224. tábla, amely azt mutatja, hogy nagyjából 2019-2020-ra úgy alakul részben a 
gazdasági növekedés, részben pedig az adósságszint leépítése - nyilván ehhez 
hozzátartozik a kamatszintek csökkenése is, hiszen az idős adósságok mennek ki, és 
már csak viszonylag frissebben fölvett és alacsonyabb költségű hitelek maradnak az 
állományban -, tehát úgy változik a nettó, külfölddel szembeni adósság, hogy 
gyakorlatilag 2020 tájékán Magyarország a jelen paraméterek szerint akár nettó 
hitelezővé is válhat, miközben építi le az adósságát, sokkal kevesebb hitelt vesz föl, és 
ez az a fordulópont, amikor minden bizonnyal az adósság abszolút összege is, tehát az 
állomány is abszolút összegben is csökken, és nemcsak a szint.  

Ezzel együtt én azt gondolom, hogy mégiscsak a ráta az igazán fontos. A ráta 
azért igazán fontos, mert a GDP növekedése, ha meg tudja haladni az adósságszint 
növekedését, akkor mégis, hogy úgy mondjam klasszikus szófordulattal, ki lehet nőni 
az adósságot, de itt nemcsak erről van szó. Részben ki is nőjük az adósságot a GDP 
növekedésével, részben le is építjük, és a kettő együttes eredőjeként tudjuk a jelen 
konvergenciaprogram szerint ’21-re a 61 százalékos szintet megközelíteni, ami 
emlékeztetek arra, hogy egyrészt közel van ahhoz a 60 százalékos maastrichti 
kritériumhoz, amiről szoktunk beszélni, és tulajdonképpen az alkotmányban, illetve a 
gazdaságstabilitási törvényben rögzített 50 százalékhoz is már egy elérhető távolságot 
jelent. 

A másik dolog a befektetői bizalom. Én azt gondolom, hogy számos olyan 
intézkedés van, többek között a versenyképességi intézkedések, amikben vannak 
egészen apróságok, tehát amik nem nagyon látványosak önmagukban; most számos 
ilyen intézkedés már a tisztelt Ház előtt van, hogy ezek megváltoztathatók legyenek, 
erre klasszikus példa a villamos áram bekötésének időigénye, ami önmagában persze 
még azt is mondhatnám, hogy pitiáner, de amikor valóban egy vállalkozó ott áll, hogy 
most akkor hány napot kell várnia, akkor azért ezek komoly dolgokká tudnak válni, 
egészen odáig, hogy az oktatás, az oktatási rendszer, az innovációs rendszer, a 
kutatás-fejlesztés milyen bázist tud teremteni a versenyképesség növeléséhez, tehát 
az egész rövid távú és az egész hosszú távú intézkedések részére. Ezt figyelembe véve, 
azt gondolom, hogy a külföldi befektetők és a hazai befektetők környezete 
fokozatosan javul. 

Mi sem mutatja ezt jobban - erre is van egy statisztika -, mint hogy egyrészt 
Európában vagy az OECD-térségben azért azt látni kell, hogy a válság óta, 2008-2009 
óta az FDI elég rendesen visszaszorult. Ez nem magyar specialitás, hogy az FDI 
szintje, vagy ha az Európai Unió szintjén is nézem, az FDI viszonylag a válságot 
megelőző időszakhoz képest egy alacsonyabb szinten stagnál, lassan növekszik 
egyébként. Másrészt, ami a konvergenciaprogramban található, hogy azok a 
befektetők, akik itt vannak már Magyarországon, milyen újabb beruházásokat 
hoznak, és itt utalok a Mercedesre, utalok a Samsungra, tehát akik itt élnek köztünk.  

Természetesen nyilván mindig lehet mindenfajta környezeten a továbbiakban 
javítani, és azt gondolom, az kell is, ennek ellenére komoly, hosszú távú 
elkötelezettséget mutatnak, és ez nem azt jelenti, hogy a kormánynak nem célja, hogy 
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továbbra is a beruházási környezetet, a versenyképességet, hozzáteszem, a 
kiszámíthatóságok javítsa; azért például úgy gondolom, hogy a költségvetésnek az a 
rendszere, ami most már harmadik alkalommal működik, hogy tavasszal kerül 
benyújtásra a tisztelt Ház elé, ez is azért a kiszámíthatóságot erősen javító intézkedés. 
De természetesen a Versenyképességi Tanács, amelyet a kormány döntése alapján 
sikerült múlt évben létrehozni, és idén kezdte meg a működését, ez is egy olyan 
testület, amelynek kifejezett, a kormánytól kapott mandátumával az a célja, hogy ezt a 
beruházási környeztet, ezt a beruházási üzleti környezetet javítsa pontosan 
mindnyájunk és a gazdaság szereplőinek érdekében. Tehát itt egyetértés van.  

A harmadik a pénzbőség kérdése. Én azt gondolom, hogy ha visszatekintünk az 
elmúlt hat-hét évre - amelyre a konvergenciaprogram röviden visszatekint -, azért ez 
a pénzbőség, vagy ha tetszik, az Európai Központi Bank által Nyugat-Európában 
megteremtett pénzbőség folyományaként vagy ahhoz való alkalmazkodásként ez a 
pénzbőség a magyar gazdaságban is, ha tetszik, kicsit mesterségesen, de pontosan 
azért, hogy a gazdaság ösztönzöttsége, a likviditása, a hozzáférhető források 
meglegyenek; elég itt a növekedési hitelprogramra gondolni, annak első és második 
fázisára, és nem is akarok a részletekbe belemenni. Tehát azt gondolom, hogy egyfajta 
pénzbőség, bő likviditásbiztosítás egyébként már csak kényszerűségből is az Európa 
Központi Bank politikájához alkalmazkodva a magyar gazdaságban is jelen volt, és ezt 
az eszközt is használta a magyar gazdaság azon keretek között, amely még nem 
veszélyeztette a stabilitást és az egyensúlyi helyzetet. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen a válaszokat. Igaz, hogy a bizottságunkról 

kialakított képet, hogy az Országgyűlés legfontosabb bizottsága, rongálja, és ezért is 
kértem képviselő urat, hogy gondolja át, hogy minden eszébe jutott-e, de most jelzi, 
hogy még egyszer szót kér. Józsa képviselő urat illeti a szó. Parancsoljon! 

 
DR. JÓZSA ISTVÁN (MSZP): Köszönöm, elnök úr, de szerintem pont fordítva 

van, mert az növeli a bizottság fontosságát, hogy itt a végsőkig ki lehet tárgyalni a 
kérdéseket.  

A konvergenciaprogramról nehéz úgy beszélni, ha az EU keretében, illetve a 
belső kör keretében az euróhoz való csatlakozás célkitűzéséről nem beszélünk. Tehát 
ez lenne a kiegészítő kérdésem, hogy látszik-e a céldátum az euró bevezetésére, vagy 
egyáltalán ezzel mi az elképzelés, lesz-e valaha Magyarországon euró.  

 
ELNÖK: Mivel látom, hogy be van még kapcsolva a mikrofonja, így Balogh 

helyettes államtitkár úrnak adom meg a szót.  
 
BALOGH LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 

jegyzeteim eltakarták a lámpát, de igyekszem válaszolni. Én azt gondolom, hogy ha 
lesz euró; úgy tűnik, hogy az Európai Unió gazdasága is az utolsó egy-másfél évben 
óvatosan, de azért egy stabilabb növekedési pályára lépett, tehát azok a még 2-3 évvel 
ezelőtti félelmek, hogy egy nagyon stagnáló vagy deflációs növekedési pályára kerül az 
Európai Unió gazdasága vagy ha tetszik, az eurózóna, ez a fajta félelem feloszlóban 
van, tehát egy óvatos optimizmus van, hogy az európai gazdaság, illetve az eurózóna 
is stabilabban és határozottabban a növekedési pályára állt. Ezt a legfrissebb, tavaszi 
előrejelzése a Bizottságnak is alátámasztja, még akkor is egy egyébként, ha azt is 
ugyanez a jelentés kijelenti, hogy számos bizonytalanság és talán soha nem látott 
bizonytalanság övezi ezt az erősödő növekedést. Tehát ez azt jelenti, hogy viszonylag 
jó esélye lehet annak, hogy az eurózóna maga is erősödik.  
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Kettő: az egy nagyon fontos elem, és azt gondolom, hogy ezt talán ebben a 
bizottságban is egyszer körbejártuk, hogy az euróhoz való csatlakozás tekintetében a 
nominális konvergencia, ami egy fontos eleme, de nem kizárólagos eleme a 
csatlakozás feltételeinek, az nem elég, tehát reálkonvergenciának is be kell 
következnie, magyarul a gazdaság versenyképességének, ütőképességének nagyon 
erősen legalább az EU-átlagot meg kell közelítenie. Hogy ez most 90 százalék, 95 
százalék vagy 85 százalék, erre most nehéz választ adni, valószínűleg patikamérlegen 
sem lehet; ezt el kell tudni érni. Az a versenyképességi fordulat pont ezt célozná, és 
célozza, hogy ez a reálkonvergencia belátható időn belül megtörténik.  

Én azt gondolom, mikor ez a távolság az EU-átlagtól egy belátható távolsággá 
válik, akkor lehet és akkor lesz érdemes ezt a kérdést fölvetni szakmailag is - és 
nyilván a végső döntés politikai döntés, nem szakmai döntés -, tehát akkor lehet ez a 
kérdést fölvetni, hogy az euró bevezetésének a gyakorlati felkészüléséhez szükséges 
usque 3,5-4 év, az mikor induljon. Én azt gondolom, hogy még abban a fázisban 
vagyunk, hogy ez a fölzárkózás folytatható. Nem szívesen mondanék évszámot, ez 
még néhány évig eltart, és ha a folyamatok a konvergenciaprogramban megfelelően 
zajlanak, akkor el tudunk jutni néhány év alatt oda, hogy az a kérdés, hogy elég közel 
vagyunk-e a reálkonvergenciában az Európai Unió átlagos fejlettségéhez, hogy 
lemondhatunk az önálló monetáris politikáról, akkor lehet ezt a kérdést szakszerűen, 
minden elemét és minden implikációját körbejárva fölvetni, és nem vitatható módon 
akkor ez egy politikai döntés kell hogy legyen, s akkor jó egy ilyen politikai döntés, ha 
egy-egy ilyen kérdés például konszenzussal tud megszületni. Köszönöm szépen. (Dr. 
Józsa István: Akkor néhány év után még négy év? - Derültség.) Nem akarok 
belemenni különösebben. Az eurózónához utólag csatlakozottak - tehát nem az 
alapító tagokról van szó, hanem akik utólag csatlakoztak - tapasztalata azt mutatja, 
hogy amikor a politikai döntés megszületett, hogy megcélozzák az euró bevezetését, 
akkor van egy olyan forgatókönyv, ez egy átállási forgatókönyv, amely gyakorlatilag 
minden országnak megvan, egyébként Magyarországnak is van ilyen, az összes 
gyakorlati lépés, ami az euró bevezetésének előkészítését feltételezi, nagyjából 3,5 év, 
és akkor a harmadik év második fele, de inkább a negyedik év az, ha minden jól megy, 
és minden úgy sikerült ahogy előre tervezi az adott ország, ez Észtország, Lettország, 
Litvánia esetében is így volt, Szlovákia esetében is, akkor következik be, következhet 
be az eurózónához való csatlakozás.  

Zárójelben jegyzem meg, hogy a bejelentkezés attól az országtól függ, tehát be 
lehet jelentkezni, de a végső szót, hogy az adott ország teljesítette-e a csatlakozási 
kritériumokat, részben a Bizottság, részben az EKB fogja megmondani; nem 
folytatom. Tehát csak azt akartam mondani, hogy kétfázisú a döntés, 
reálkonvergencia, döntés, gyakorlati fölkészülés, befogadás. Azt gondolom, erre nem 
most, nem itt és nem nekem kell a választ megadnom.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen Turóczy és Balogh László helyettes államtitkár 

uraknak a tájékoztatást, és azt is, hogy erről tudtak tájékoztatni, ezt köszönjük a 
kormánynak. 

Még mielőtt az ülést is lezárnám, szeretném tájékoztatni képviselőtársaimat, 
hogy ahogyan elnök úr is említette, elnök úr és Bana alelnök úr vasárnaptól Máltán 
COSAC plenáris ülésen vesz részt, ezért a következő héten nem lesz bizottsági ülés, 
így a következő ülésre június 7-én, szerdán 10 órakor kerülhet sor. A napirendi 
pontok egyeztetés alatt állnak.  
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Az ülés berekesztése 

Köszönöm szépen mindenkinek a mai munkáját. További szép napot kívánok! 
A bizottsági ülést bezárom. 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 14 óra 42 perc.) 

Tessely Zoltán 
a bizottság alelnöke 

 

Dr. Hörcsik Richárd 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Nánásiné Czapári Judit  


