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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 10 perc) 

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

DR. HÖRCSIK RICHÁRD (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó 
napot kívánok, hölgyeim és uraim! Az Országgyűlés Európai ügyek bizottságának ülését 
megnyitom. Köszöntöm képviselőtársaimat, az Országgyűlés Hivatalának munkatársait, a 
sajtó igen tisztelt képviselőit és köszöntöm a napirendi pontunk előadóit. 

Első teendőnk a határozatképesség megállapítása. Az aláírt jelenléti ív alapján 
megállapítom, hogy bizottságunk határozatképes. Eseti képviseleti megbízásokat jelentek be: 
Braun Márton képviselő úr képviseli Mengyi Rolandot; Szalay Péter képviseli Gyopáros 
Alpárt; Hörcsik Richárd képviseli Firtl Mátyás alelnök urat; Tessely Zoltán képviseli Bebes 
Istvánt; Káli Sándor képviseli Botka Lászlót és Lipők Sándor Ivanics Ferencet.  

Tisztelt Képviselőtársaim! A mai ülésünkre egyetlen egy napirendi pontot tűztünk ki: 
a Magyar Európai Üzleti Tanács 2012. évi, „Európában élünk” című jelentésének megvitatása 
a HEBC tagjaival. Kérdezem, a napirendi ponttal kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, 
vélemény. (Senki sem jelentkezik.) Nem látok ilyet. 

Szavazásra teszem fel: ki az, aki elfogadja a napirendi pont tárgyalását. (Szavazás.) A 
jegyzőkönyv számára megállapítom, hogy egyhangúlag elfogadtuk. Köszönöm szépen. 

A Magyar Európai Üzleti Tanács (HEBC) 2012. évi „Európában élünk” című 
jelentésének megvitatása a HEBC tagjaival 

Az elnök felvezetője 

Tisztelt Bizottság! Engedjék meg, hogy hozzákezdjünk az előbb említett napirendi 
pont tárgyalásához! Köszöntöm a Magyar Európai Üzleti Tanács tagjait, különös tekintettel 
Kerekes László elnök urat és a Tanács megjelent tagjait is. Köszönöm, hogy elfogadták 
meghívásunkat. Szeretném tájékoztatni képviselőtársaimat és a sajtó jelen lévő képviselőit, 
hogy a Magyar Európai Üzleti Tanács 2012 júliusában mutatta be a tizennegyedik éves 
jelentését, amit itt tartok a kezemben (Felmutatja a jelentést.), és szeretném ismételten 
megköszönni, hogy ezt a rendelkezésünkre bocsátották. 

Az Európai ügyek bizottsága évről évre megtárgyalja a HEBC jelentéseit, hogy első 
kézből kapjon információt arról, hogy miként is értékelik a gazdasági-társadalmi folyamatokat 
a Magyarországon működő jelentős nagyvállalatok vezetői.  

Mivel bizottságunk neve úgy hangzik, hogy „Európai ügyek bizottsága”, úgy hiszem, 
nagyon fontos dolog az, hogy bizottságunk tagjai informálva legyenek arról, hogyan is látnak 
bennünket, nemcsak külföldről, hanem azon külföldi cégek és nagyvállalatok, amelyek a GDP 
jelentős részét állítják elő és jelentős munkaerőt foglalkoztatnak. Ez egyfajta iránytű 
számunkra.  

Az idei év tekintetében nagyon lényeges, és ezt szeretném kiemelni, hogy Orbán 
Viktor miniszterelnök úr javaslatára a Miniszterelnökség és a HEBC közötti együttműködés 
intézményesített formát öltött, amelynek keretében egy Konzultációs Iroda kezdte meg 
működését. Én ezt nagyon fontos előrelépésnek tartom, mert az elmúlt évek során többször 
előtérbe került, hogy ez a konzultációs ülés ugyan lezajlik, de van-e ennek haszna. 
Nyilvánvaló, én többször említettem, hogy képviselőtársaim a vitákban kitapinthatóan 
felhasználják ezt az anyagot, amit önök leírtak, sokszor érvként vagy ellenérvként egy-egy 
olyan témában, ami az európai ügyeket érinti. Tehát számunkra ez mindenféleképpen 
hasznos.  

Ugyanakkor én úgy hiszem, korábban is többször jeleztük, hogy nagyon fontos a 
kormányzattal kiépített kapcsolat. Ez hol formális, hol informális volt, hol többé-kevésbé 
sikeres. Most úgy látom, hogy ez egy jó irányt vett azáltal, hogy ez a Konzultációs Iroda 
működik, tehát nemcsak egyszeri alkalomra szól ez a találkozó, amikor esetleg a kormány 
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képviselőjével is találkoznak, hanem többszöri alkalomra. Ha önöknek valami fáj, akkor 
végre van egy olyan csatorna, amin azonnal jelezhetik ezt a Miniszterelnöki Hivatalnak. 

Hölgyeim és Uraim! Ismételten megköszönöm ezt a jelentést, amelyik frappáns, és 
számunkra nagyon fontos, hogy két nyelven készült, hiszen mi gyakran utazunk Európába. 
(Dr. Braun Mártonra mutatva.) Tanult kollégám például az Európa Tanács delegációvezetője. 
Mi pedig, bizottsági elnökként és alelnökökként gyakran részt veszünk a különböző európai 
fórumokon, az Európai Parlament közös bizottságaiban. Tehát ezért ez különösen hasznos 
számunkra. 

Tisztelt Elnök Úr! Akkor átadom a szót, és kérem, hogy szokásunknak megfelelően 
akkor röviden mutassák be ezt a jelentést. Mindenkinek lehetősége kínálkozik a kiegészítésre. 
Utána a labda majd visszajön a mi térfelünkre. Megadom majd a lehetőséget 
képviselőtársaimnak a kérdésekre, a vélemények elmondására. Utána ismételten megadjuk 
önöknek a szót, aztán pedig szeretnénk lezárni az ülést, legkésőbb fél egykor. Tessék 
parancsolni! 

Kerekes László kiegészítése 

KEREKES LÁSZLÓ, a HEBC elnöke: Nagyon szépen köszönöm. Tisztelt Elnök Úr! 
Tisztelt Képviselő Urak! Hölgyeim és Uraim! A HEBC nevében köszönöm megtisztelő 
meghívásukat. Nagyon örülünk, hogy az idén is lehetőséget kaptunk jelentésünk részletes 
megtárgyalására.  

A legrégebbi és számunkra az egyik legjelentősebb együttműködés az, amelyet 
önökkel folytathatunk. Utoljára tavaly októberben találkoztunk, éppen egy esztendővel 
ezelőtt, amikor anyaszervezetünk, az Európai Gyáriparosok Kerekasztalának vezetői 
Magyarországra látogattak, és Hörcsik elnök úr meghívására konzultációt folytathattunk 
önökkel. Nagyon jó benyomásokkal távoztak, és megerősítették, mennyire szükséges és 
hasznos ez a fajta közös gondolkodás Európa és Magyarország versenyképességéről, a 
lehetőségekről és a feladatokról.  

Kérem, engedjék meg, hogy bemutassam a Magyar Európai Üzleti Tanács jelen lévő 
tagjait, ezúton is elnézést kérve, hogy sajnos többen szerettek volna ugyan eljönni, de más 
jellegű kötelezettségük miatt ezt nem tehették meg. Kezdeném Mészáros Zoltán ügyvezető 
igazgató úrral a Philips Hungary képviseletében; Erényi Balázs az igazgatóság elnöke a Shell 
Hungary részéről; Szabó Tamás úr az SKF Hungary vezérigazgatója; Csorba Zoltán igazgató 
úr a Suez Environnement Hungária részéről; Szántó Judit asszony a HEBC titkára; jómagam 
Kerekes László vagyok, az AkzoNobel vezérigazgatója.  

Akikkel ma először találkozunk, azoknak talán elmondanám, hogy európai székhelyű 
multinacionális vállalatokat képviselünk, közel 62 ezer embernek adunk munkát, és 
árbevételünk meghaladja a 3500 milliárd forintot. Jelentős tapasztalatokkal és 
összehasonlítással rendelkezünk Európa országait illetően, lévén többen közülünk 8-10 
országot is vezetünk a régióban. Alapszabályunk, hogy nem folytatunk lobbitevékenységet a 
tagvállalatok egyéni üzleti érdekeiért. Magyarország fejlődését, versenyképességének 
növekedését és sikeres európai integrációját kívánjuk elősegíteni. 

Az idei év kétségkívül legjelentősebb eseménye, ahogy azt az elnök úr is jelezte, hogy 
áprilisban dr. Orbán Viktor miniszterelnök úr kezdeményezésére közös állandó Konzultációs 
Iroda jött létre a Miniszterelnökség és a Magyar Európai Üzleti Tanács között. A konzultáció 
célja az ország versenyképességét érintő kérdések részletesebb megtárgyalása. Rendkívül 
megtisztelő és fontos lehetőség számunkra, hogy gyakorlati üzleti tapasztalatainkkal 
járulhatunk hozzá a vezetők munkájához.  

Idei jelentésünk címe: „Európában élünk.” Mint ahogy az elnök úr az ülés előtt 
megjegyezte, ez egy elég beszédes cím, mint az összes eddigi jelentésünk címe. Az európai 
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szellemiség mellett elkötelezett vállalatok vezetőiként a közös európai értékek mentén 
kívántuk megfogalmazni a Magyarországot segítő gondolatainkat.  

A történelem megmutatta, hogy az európai integrációnak nincs alternatívája. Az 
Európai Unióhoz történő csatlakozással Magyarország társadalmi, etikai és kulturális 
értékeket is elfogadott, amelyek túlmutatnak a gazdaságon és a politikán. A válság ugyan új 
összefüggésbe helyezi az európai gazdasági modellt, ám a szabadság, a demokrácia, a 
jogállamiság, az emberi jogok és az egyenlőség tisztelete vitathatatlan érték marad.  

Európa számos problémával küzd, és ha folytatódnak a jelenlegi trendek, akkor 2025-
re elvesztheti a világ legnagyobb exportőre címét; elvesztheti a tudományos és technológiai 
életben betöltött vezető szerepét, miközben a világ legidősebb lakosságát fogja a magáénak 
tudni. Bár Európa azt a benyomást kelti, hogy nehezen talál megoldást a jelenlegi gondjaira, 
ismét a történelem során bebizonyosodott, hogy bölcsője tud lenni olyan területek 
kialakulásának, melyek megváltoztatják a világot.  

Tisztelt Elnök Úr! Szívesen rátérünk jelentésünk részletes megbeszélésére, és előre is 
köszönjük, ha pártjaik és választóik irányába továbbítják az elhangzó gondolatokat, amelyek 
ily módon hozzájárulhatnak közös célunkhoz, Magyarország fejlődéséhez. 

Szeretném kérni az elnök úr iránymutatását, hogy milyen formában tartaná a 
leghatékonyabbnak a találkozót, hogy minél több időnk legyen a párbeszédre. Ahogy az elnök 
úr javasolta, akkor felvezetnénk néhány témát, és utána pedig dialógus formájában 
folytatnánk. (Az elnök bólint.) 

Kezdenénk az országstratégiával. „Kiszámíthatóság és fenntartható versenyképesség” 
- ez volt a tavalyi jelentésünk címe. Befektetőként továbbra is ezeket a tényezőket tartjuk a 
legfontosabbnak. Megteremtésükhöz szükség lenne egy országstratégiára. Ennek a 
fontosságát az is szimbolizálja, hogy a legutolsó konzultációs irodai meetingen külön témát és 
külön ülést szenteltünk az országstratégia fontosságának. 

Itt szeretnék néhány gondolatot kiemelni, hogy számunkra milyen egy országstratégia. 
Egyrészt politikai ciklusokon átívelő, széles körű konszenzuson alapuló, jövőképre, vízióra 
épülő, átfogó, rövid, az ország erősségeire építő, reális, ugyanakkor kellően ambiciózus, a 
kiszámíthatóságot segítő, a kormányzaton belül a legmagasabb szint által kézben tartott, 
irányított és kidolgozott stratégia, amelyhez nemcsak a vállalatok, de a társadalom egésze is 
hozzá tudja igazítani saját terveit, saját elképzeléseit. Fontos, hogy az országstratégia vegye 
figyelembe a világ változásait, az Európai Unió célkitűzéseit és pénzügyi keretrendszerét, 
valamint a fenntarthatóság szempontjait is.  

Több középtávú tervet és programot elfogadott a parlament, amelyek jó irányba 
mutatnak, és akár egy országstratégia részévé is válhatnak, feltétlen előremutatónak tartjuk 
azokat a konkrét lépéseket is, amelyek kormányzati szintre emelik az országstratégia 
megalkotását.  

A munkahelyteremtés európai és magyarországi szinten is kiemelt cél, ezért olyan 
többfókuszú stratégiát javasolnánk, ami egyidejűleg ösztönzi a termelő beruházásokat és 
segíti a szolgáltató ipar fejlődését. Mi befektetők, akik beruházásainkkal milliárdokat 
építettünk az országba, egyértelmű, stabil és hosszú távú szándékunkat fejeztük ki, ezért nem 
meglepő, ha mi is stabilitást és kiszámítható üzleti környezetet várunk, amelynek 
megvalósulását nagymértékben segítené egy országstratégia.  

Idei jelentésünk gondolatait is azon erőforrások, tőkék köré csoportosítottuk, amelyek 
a leginkább befolyásolják a fenntartható versenyképességet. Mi, nagy befektetők és jelentős 
munkaadók, úgy látjuk, Magyarország legfontosabb tőkéje a humán erőforrás. Itt szeretném 
megkérni Szabó Tamás kollegámat, hogy röviden ismertesse a Magyar Európai Üzleti Tanács 
meglátásait e területen. 
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Szabó Tamás kiegészítése 

SZABÓ TAMÁS igazgató (SKF Hungary): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottsági 
Tagok! Röviden szeretném összefoglalni a humán tőkével és az oktatással kapcsolatos 
véleményünket. Minden évben jelentésünk leghangsúlyosabb fejezete a humán tőke, és 
nemcsak azért, mert ez az ország legértékesebb erőforrása, hanem mert jelentős munkaadói 
vagyunk azoknak a végzős diákoknak, akik megjelennek a munkaerőpiacon. Tudásuk és 
felkészültségük alapján évről évre lemérhetjük, mennyire veszik figyelembe az oktatási 
intézmények a HEBC ajánlásait.  

Sajnálattal tapasztaljuk, hogy a kibocsátás, főleg a felsőoktatásban csak részben felel 
meg a munkaerőpiac elvárásainak. Úgy véljük, mi, nemzetközi cégek azzal tudunk a legtöbbet 
segíteni, ha közvetítjük a globális igényeket, hol tart a világ, milyen tudásra, képességekre van 
szükség a XXI. században. A cél közös, minél jobban segíteni a jövő generációinak 
beilleszkedését a munkaerőpiacba, és ezzel hozzájárulni az egyének, a vállalatok és az ország 
sikeréhez és fejlődéséhez. 

Számos kérdést tárgyalunk, így a mérnökkérdés fontosságát például, itt üdvözöljük az 
előrelépést, örömmel tapasztaltuk, hogy a keretszámokat a mérnökképzés területén 
megemelték, ha jól tudom, akkor tízezer fővel. Itt egy apró megjegyzés, hogy úgy tűnik, az 
általános mérnöki képzésekben ez nagyon-nagyon jó dolog, viszont vannak olyan speciális 
szakterületek, ahol még mindig nagyon nehéz szakembert találni. Csak a saját cégem 
tapasztalatából tudom említeni, hogy mechatronikai mérnököt szinte lehetetlen találni 
Magyarországon. Tehát ez egy olyan terület, amelynek nagyon nagy jövője van, és nagyon 
nagy igény lenne rá, mégis viszonylag kicsi a kibocsátás.  

Amiben mihamarabbi változást sürgetünk, az a társadalom idegennyelvtudás-
szintjének növelése. Az ország számára súlyos, versenyképességet rontó tényező, az egyének 
szempontjából pedig jelentős korlátja a munkaerő-piaci elhelyezkedésnek az 
idegennyelvtudás hiánya, illetve az alacsony szintű idegennyelvtudás. Talán épp a múlt héten 
láttam egy kimutatást, statisztikát, az európai uniós országok rangsorát nyelvtudás 
szempontjából, és sajnálattal láttam rajta ismét, hogy Magyarország a legeslegutolsó részében 
van ennek a listának, úgyhogy azt gondolom, itt nagyon nagy előrelépésre van szükség, hogy 
egy megfelelő szintet elérjünk.  

Az oktatás területére kiemelten igaz, ha hatékonyabb együttműködés valósul meg a 
kormányzat, a gazdaság és az oktatási intézmények között, komoly eredményeket lehetne 
elérni, ami az ország fejlődését segítené. Ebben szeretnénk aktívan közreműködni, és a 
segítségünket ajánlani. Köszönöm szépen.  

 
KEREKES LÁSZLÓ, a HEBC elnöke: Köszönöm Szabó Tamás úrnak, és továbbra is 

ennél a témakörnél maradva, sajnos visszatérő téma a korrupció, az ezzel kapcsolatos 
véleményünk, gondolataink megfogalmazására Mészáros urat szeretném megkérni. 

Mészáros Zoltán kiegészítése 

MÉSZÁROS ZOLTÁN ügyvezető igazgató (Philips Hungary): Tisztelt Elnök Úr! 
Tisztelt Bizottsági Tagok! Szeretném ismertetni az HEBC álláspontját a korrupcióval 
kapcsolatban.  

Visszatérő témánk a korrupció elleni harc, mert sajnos a társadalmi gondolkodásban 
továbbra is jelen van a kiskapuk keresése, jelentős a szürkegazdaság és a korrupció. 
Megfékezésére eddig egyetlen kormányzat sem tudott hatékony megoldást találni 
Magyarországon. Bár érzékelhetők lépések, és a társadalom részéről is van elvárás a 
korrupció felszámolására, valódi szemléletváltásra lenne szükség, hogy az emberek ne 
akarjanak jogtalan előnyökre szert tenni másokkal szemben. Mivel ez generációkban mérhető 
folyamat, ezért azonnali intézkedésre van szükség, ellentmondásoktól mentes törvényekre, 
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azok szigorú és következetes betartására, valamint a társadalom kontrolljára. Azt hiszem, 
mindegyikünk átéli néha azt, hogy ha valakivel valami munkát végeztet, akkor egy kicsit 
visszahőkölnek, hogyha az ember számlát kér például, és azt hiszem, ez a mindennapok 
megjelenése a korrupció területén.  

Az adótudatosság növelése, a gazdaság kifehérítése égetően szükségszerű feladat, 
amely komoly bevételek forrását is jelenti az állam számára. A becslések szerint 
Magyarországon a fekete- és a szürkegazdaság GDP-hez viszonyított aránya 23 százalék 
körül van, ami jelentős adókiesést eredményez. Korrupciómentes ország nincs, de 
gondolkodásmódbeli és kulturális változást elérni nem lehetetlen cél. Köszönöm.  

 
KEREKES LÁSZLÓ, a HEBC elnöke: A humán tőkénél maradva, továbbra is fontos 

megemlítenünk azokat a kompetenciákat, amelyekre egy jól képzett munkaerőnek feltétlenül 
szüksége van. Bár a szakértelem továbbra is elsődleges, nagy hangsúlyt kap a kommunikációs 
készség, a csapatmunka és a már említett nyelvtudás, a számítógépes ismeretek és a 
prezentációs készségek. Ezek a képességek már nemcsak a nagyvállalatok, hanem a 
kisvállalatok dolgozóival szemben is igényként jelentkeznek, ha be akarnak kapcsolódni a 
globális vérkeringésbe. 

Szeretném kiemelni az innováció témáját, amely szintén a tehetséges emberrel 
kezdődik, tehát a humán tőke témakörébe tartozik. Az emberi tudás eredménye az, amely a 
későbbiekben lefordítható üzleti sikerré, majd az ország sikerévé. Jelentésünk azért 
foglalkozik kiemelten az innovációval és az infokommunikációs technológiákkal, mert 
közvetlen, kimutatható és számokban kifejezhető hatásuk van az országok fejlődésére, 
versenyképességére és a GDP növekedésére. Ahhoz, hogy a tudásból üzleti siker legyen, 
stabil, hosszú távon kiszámítható gazdasági, jogi és szabályozói környezetre van szükség, 
melyet csak az állam tud megteremteni. Ezzel át is adnám a szót Erényi Balázs kollégámnak, 
aki jelentésünk fontos, a stabilitást talán leginkább igénylő témájáról, a pénzügyi tőkéről fog 
szólni.  

Erényi Balázs kiegészítése 

ERÉNYI BALÁZS igazgatósági elnök (Shell Hungary): Köszönöm. Tisztelt Elnök 
Úr! Tisztelt Bizottsági Tagok! Megpróbálom nagyon röviden összefoglalni a legtöbbet vitatott 
és megbeszélt témák egyikét, a pénzügyi politikával kapcsolatos álláspontját a 
bizottságunknak.  

Az ország pénzügyi politikáját tekintve, véleményünk szerint keveredik a gondok 
kezelése és az értékteremtés. Az adórendszer egyes elemei látszanak, de a célrendszer, amely 
túlmutatna a többletbevételek elérésén, nem egyértelmű. Véleményünk szerint a jó 
adórendszer támogatja a növekedést, ösztönzi a versenyt, és a piac szereplőinek egyenlő 
esélyeket ad. A jelenlegi magyarországi, válságadókkal kevert adórendszer ezen kritériumok 
egyikének sem felel meg, nem versenysemleges, a vállalatok teherbíró-képességét figyelmen 
kívül hagyja, ezért nem támogatja a profittermelő képességet, és közvetlenül visszatartja a 
növekedést.  

Egy stagnáló üzleti környezetben, csökkenő kereslet mellett, recesszió idején a 
vállalatok nem tudják megteremteni a szükséges többletforrásokat további adóterheik 
viseléséhez. A vállalatok a befizetendő extraadót befektetéseik elhalasztásából és fejlesztéseik 
átütemezéséből tudják kigazdálkodni. Rövid távon ugyan az ország adóbevételhez jut, de 
hosszú távon meg középtávon is az elhalasztott fejlesztések nemcsak a cégeket érintik 
hátrányosan, hanem az ország egészét is.  

Mi, európai vállalatok végső megoldásként anyavállalatainkhoz tudunk fordulni 
segítségért. Nehéz azonban megindokolnunk, hogy miért kérünk tőkeemelést egy olyan 
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országban lévő leányvállalat számára, ahol a kiszámíthatatlanság visszatérő probléma, a 
megtérülés egy kis piac csökkenő fogyasztása mellett kétséges.  

Természetesen a felelős vállalati magatartással készek vagyunk kivenni a részünket a 
közös teherviselésből ezekben a rendkívül nehéz időkben is. Közös érdek, hogy 
Magyarországnak jól működő gazdasága, fejlődő piaca legyen. Ezért üdvözlendő lenne egy 
olyan országstratégia és pénzügyi politika, amely a kiszámítható üzleti környezetet éppúgy 
szem előtt tartja, mint a piac önszabályozó mechanizmusait. Köszönöm. 

 
KEREKES LÁSZLÓ, a HEBC elnöke: Köszönöm Erényi úrnak. Sokszor kifejtettük a 

véleményünket a fenntartható fejlődésről, hangsúlyozva a gazdasági fejlődés, a társadalmi 
fejlődés és a környezetvédelem egymást erősítő hármas egységét. Megkérném Csorba Zoltán 
urat, aki évtizedek óta foglalkozik a témával, hogy mondja el a HEBC konszenzusos 
véleményét „A természeti tőke” fejezetéről! 

Csorba Zoltán kiegészítése 

CSORBA ZOLTÁN igazgató (Suez Environnement Hungária): Köszönöm szépen. 
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Három gondolatra szeretnék utalni a rövid 
összefoglalómban erről a témáról, a fenntarthatóságra és környezetre, a természeti tőkére. 

Magyarországnak kiemelkedő lehetőségei vannak a fenntartható energiatermelés 
területén, és ezen belül is a termálvizek energiájának sokrétű kihasználásával. Azt gondoljuk, 
hogy összehangolt stratégia révén egy nemzetközileg is versenyképes iparág hozható létre 
ennek a bázisán, új szolgáltatásokat kínálva és ezáltal munkahelyeket is teremtve.  

A második téma, amit szeretnék előtérbe hozni, az a víz. Nagyon sokan foglalkoznak a 
vízzel, illetőleg a vízzel kapcsolatos tevékenységgel, és ebben a komplex témakörben az 
elkövetkezendő évtizedek stratégiai témaköréről beszélhetünk, mind az elérhetőség, mind 
pedig a víz minőségét tekintve.  

Magyarországon a vízerőművek kérdése még politikával átitatott, pedig a vízkészlet 
jobb kihasználása nemcsak a fenntartható energiatermelést segítené, hanem a közlekedési 
infrastruktúra és a mezőgazdaság számára is igen jelentős előnyökkel járna.  

Harmadjára pedig az információ és a környezettudatosság témakörét emelném ki. Itt 
úgy látjuk, örvendetes, hogy a kormány, a tudományos élet, a gazdaság és a civil szféra közös 
erőfeszítéseinek köszönhetően nő a társadalom informáltsága és egyben 
környezettudatossága. Az energiatakarékosság, az energiatudatosság és a technológiai 
fejlődés hármasában azonban még mindig jelentős kihasználatlan tartalékok vannak. Elérendő 
célnak tekintjük, hogy a globalizáció és a társadalom növekvő igénye ne növelje az ökológiai 
kockázatokat. Köszönöm szépen. 

 
KEREKES LÁSZLÓ, a HEBC elnöke: Köszönöm Csorba úrnak. Jelentésünk még 

számos további témát ölel fel, mint ahogy az elnök úr is utalt rá, az energia kérdésétől a KKV-
szektor fontosságán keresztül a társadalmi tőkéig, a kulturális tőkéig.   

Bár örömmel mondunk ezekről is néhány szót, de elnézést kérek, hogy kicsit 
felpörgettük az eseményeket, és csak négy rövid expozét tettünk, illetve én is gyorsan 
próbáltam átadni az információt. Szeretnénk minél több időt tölteni a dialógussal, úgyhogy 
ezzel meg is köszönném a lehetőséget, és megkérném az elnök urat, hogy nyissa meg a 
lehetőséget az esetleges kérdések előtt. Köszönjük. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Akkor megadom a lehetőséget a 

kérdésekre és a kommentárokra. Kérem, majd jelentkezzenek! És kérem, hogy mindenki 
mutatkozzon be, mert így időt tudunk megspórolni, hogy ki milyen pártot képvisel, mi a 
filozófiájuk.  
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Nem tudom, ki jelentkezett elsőként? (Jelzésre.) Elsőként Braun képviselő úr, majd 
pedig Káli Sándor. Tessék parancsolni! 

Kérdések, hozzászólások, reflexiók 

DR. BRAUN MÁRTON (Fidesz): Braun Márton vagyok, Fidesz, és a filozófiánkat 
most nem ismertetném.  

Viszont ha megengedik, reflektálnék egy-két gondolatukra, illetőleg szeretnék új 
frontot nyitni, hogyha megengedik. Az oktatás, felsőoktatás kapcsán örömmel láttam, hogy 
kicsit erősebben fogalmaznak, mint a korábbi években. Ezt egy-két éve még én is javasoltam 
önöknek, hogy igencsak fogjon vastagon az a ceruza, tehát egyáltalán nincs probléma ezzel. 
Ugyanúgy látjuk, ahogy önök is. Ön említette, hogy nem azt oktatják, amire a piacnak 
szüksége van. Teljesen igaza van. Azt oktatják, amire az adott intézmény képes. És próbálják 
úgy formálni az oktatást, hogy még eladható legyen, tehát képes legyen rá az intézmény, és 
valahogy még el lehessen adni a piacon. Ne legyenek illúzióink, a diákok többsége eddig is 
fizetett tandíjat, meg ezután is fizet tandíjat, tehát a tömegképzés eddig is fizetős rendszerben 
történt.  

Amit említett, ez a mechatronikai mérnök - nem ismerem a kifejezést, remélem, jól 
ejtettem ki. Nem vagyok benne biztos, hogy nekünk mindent kell oktatnunk. Tehát nem 
vagyok benne biztos, lehet, hogy ezt éppen kell, nem értek hozzá, de nem vagyok benne 
biztos, hogy nekünk mindent kell oktatnunk. Abban viszont teljesen igaza van, hogy ha nem 
tudjuk oktatni, akkor vegyünk helyeket egy közeli egyetemen, ahol ezt oktatják, hogy 
semmiképpen ne legyen szakemberhiány.  

Tehát még egyszer, ezt már mondtam önöknek, amiben önök tudnak nekünk segíteni, 
önök egyszerűen beárazzák az oktatási intézményeket. Nagyon nehéz nekünk, politikusoknak 
az egyetemi autonómiákkal harcolnunk. Ha önöktől, a piactól egyértelmű visszajelzéseket 
kapunk, az nekünk sokat segít, higgyék el! 

Az innovációval kapcsolatban egy kérdésem lenne, hogy eltöröltük az innovációs 
járulék szabad felhasználását, ha jól sejtem. Ez önöket hogy befolyásolja?  

Most éppen a pénzügyi politikát írtam fel, hogy a kiszámíthatóságot értjük, tehát a 
kritikai jellegét főként. Kérem, azt respektálják, hogy nagyon bonyolult helyzetben van 
nemcsak Magyarország, hanem általában Európa. Talán nem lövök mellé, ha azt mondom, 
hogy azért más országokban is változtatgatják az adójogszabályokat, és próbálnak valahogy 
túlélni. Nyilvánvaló, hogy üzleti szempontból, de higgyék el, képviselői szempontból is jobb 
lenne nekünk is, hogyha átláthatóbb lenne a dolog, de azt hiszem, sajnos most nem ez a világ 
van.  

A fenntartható fejlődésnél nagyon szépen köszönöm, hogy a vizet mondta, mert 
szerintem a víz abszolút egy stratégiai kérdés. És nagyon szerencsés helyzetben vagyunk, 
hogy gyakorlatilag medencében lakunk, tehát ahol összefolynak a vizek. Én kevésbé vagyok 
egyébként közlekedéspárti, mert úgy gondolom, hogy minél több vizet kellene az országban 
tartani, minél többet, és nem felgyorsítani a folyókat, hanem éppen lelassítani, hogy 
beszivárogjon az a vízmennyiség, ami majd száz év múlva az unokáink unokáinak az ivóvizét 
fogja biztosítani. Tehát minél inkább kanalizáljuk a folyóinkat, szerintem az nem egy 
követendő taktika.  

És akkor szeretnék két új dolgot mondani, ha még lehetséges. Gyakorlatilag európai 
vállalatokról van szó, és mi pedig az Európai ügyek bizottsága vagyunk. Egy kicsit beszéljünk 
arról, hogy mi mit tehetünk önökért mint európai vállalatokért. Tehát nyilvánvaló, hogy azért 
írják ezeket a jelentéseket, és ezt nagyon köszönjük is, mert van egy bizonyos 
elkötelezettségük Magyarország iránt, és valószínűleg ez Európa iránt is így van. Tehát mi mit 
tudunk, vagy Európa mit tud önöknek segíteni, hogy erős vállalatok maradjanak, hogy 
fennmaradjanak? Mert a folyamatok nem a mi oldalunkon vannak, és nem az önök oldalán 
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vannak, ahogy most elnézem. Tehát elég erős, Ázsiába átirányuló termelőkapacitásokról van 
szó. Ezt mindenképpen érdemes végiggondolni, hogy hogyan tudjuk megvédeni saját 
vállalatainkat, ezáltal a saját munkahelyeinket és a többi, hadd ne ragozzam.  

Amit egyébként a jelentésben írnak, ehhez a gondolathoz csak egy mellékvágány, 
hogy gyakorlatilag úgy érzem, hogy nem feltétlenül csak magyar problémákat írnak le. Tehát 
a munkaerőhelyzet európai jelenség. Ilyen szempontból munkanélküliségben nem is mi 
vagyunk a legrosszabbak. Valószínűleg a képzések, hadd gyanítsam, hogy hasonlóan 
működnek máshol is.  

Csak egy példa: egy szociális bizottságnak vagyok a tagja egy nemzetközi 
szervezetben. Ott egy spanyol hölgy panaszkodott, hogy már évek óta nem kap állást, a 
kormány nem biztosít állást és a többi.  

Ekkor megkérdeztem, hogy ne haragudjon, nem figyeltem oda, mi a foglalkozása? Mit 
tanult a kisasszony? Erre azt mondta, hogy elektronikus újságírást. Hát, ne várja az 
elektronikus újságíró, hogy a kormány csinál neki egy internetes újságot, amiben ő 
elhelyezkedhet, tehát fordítva is kéne mozogni. De ugyanez a természeti tőkére is igaz 
Európában, és úgy gondolom, hogy a pénzügyek területére is, említettem az adóváltozásokat, 
és a korrupciót se venném csak magunkra, nem hiszem, hogy ez csak magyar probléma lenne. 

Végül még egy új frontot nyitnék, ez pedig Magyarország helyzete Európában és a 
pozíciónk, és nem politikailag, mert erről nyilván megoszlanak a vélemények, hanem én látok 
egy olyan mozgást - ezt talán már említettem egy éve is önöknek, csak azóta még ráerősödött 
-, hogy a geopolitikai stratégiai pozíciónk visszaszorulóban van. Önök is említették, hogy a 
Malév tönkrement, én is utazom, ez versenyképességünket csökkenti, de lehetett híreket 
hallani arról is, hogy összefognak a délszláv vasutak, és ezzel simán kikerülnek minket, tehát 
Salzburg, Graz, Ljubljana, Zágráb, és hadd ne mondjam, az már nem Budapest. Most 
hallottam egy olyan hírt, olvastam valahol, hogy a délszláv légitársaságok fuzionálnak, azaz 
fuzionálnának, ezáltal megint Budapest, mint egy HUB-jellegű repülőtér, azonnal elveszíti a 
jelentőségét. Ha esetleg erről lenne valami véleményük, vagy mondanának valamit, azt 
megköszönném, mert ez szerintem mindenkinek, önöknek is rossz, nekünk is rossz. Azt 
hiszem, ennyi lenne. Kicsit hosszú voltam, elnézést! 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Természetesen, időnk van.  
Csak egy rövid megjegyzést, amit szeretnék hangsúlyozni, és amit az elnök úr a 

jelentésben is megemlített, ez a vízkészletek kérdése. Kell keresnünk a versenyképességünket, 
és Magyarország nagyhatalom a felszín alatti és a felszín feletti vizek ügyében, ezért is örülök 
annak, hogy Áder János köztársasági elnök úr a legutóbb az egyik ENSZ-konferencián 
lépéseket tett abban, hogy a jövő évben Magyarországon legyen egy nagy vízkonferencia. Itt 
azonnal Káli Sándorra nézek, és azt mondom, hogy igen, a keleti régióban nekünk van egy 
egyetemünk többek között, a Miskolci Egyetem, és a Miskolci Egyetem most pályázott egy 
felszín alatti vizek kiaknázása stb., stb. európai pályázatra. Ebben nekünk nagy szerepünk 
lehet, és ebben az önök közreműködésének is nyilván láthatóvá kellene válnia.  

Ezen felvezető után megadom a szót Káli képviselő úrnak. 
 
KÁLI SÁNDOR (MSZP): Tisztelettel köszönöm a Magyar Európai Üzleti Tanács 

elnökét, képviselőit. Káli Sándor vagyok, az MSZP képviselője, Miskolc korábbi 
polgármestere.  

Először is Mészáros úr szavairól az jutott eszembe, és engedjenek meg itt egy poént, 
hogy amikor a miskolci APEH korábbi elnökigazgatója - nem is tudom pontosan -, tehát a 
vezetője elment nyugdíjba, azt mondta, hogy a döntő lökés az volt, hogy amikor a lakását 
festtette, megkérdezte tőle a festő, hogy számlával, vagy számla nélkül, és akkor azt mondta, 
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hogy na, most már menni kell. Tényleg az egész társadalmat áthatja ez a látszólag pici, de 
azért szemléletében nagyon erős - mondjuk úgy, hogy - tevékenység.  

De elmondom, hogy az önök anyagát én egyszerűen azért olvasom mindig nagy 
örömmel, mert ez irodalmilag is egy kiváló anyag, szerkesztésében is egy kiváló anyag 
ezekkel a kedves kis bölcsességekkel, és azt tudom mondani, hogy jó olvasni. Bizottságunk 
nyilván, olvasta, de ezt én mindenkivel elolvastatnám, még akkor is, ha ezek ellenzéki 
szempontból óriási magas labdák, amiket nem kívánok itt leütni, mert vannak ennek 
megfelelőbb formái, és elnök úr jóvoltából - legyen ez egyfajta férfias bók - itt azért mi nem 
úgy szoktunk egymással konzultálni, mint ahogy a nagy Házban általában, hanem 
meghallgatjuk a másikat, és a másik véleményét is figyelembe vesszük.  

Az az udvarias elegancia - és ezt bókként is felfoghatják -, amivel a kritikákat 
megfogalmazzák, azt mondom, hogy parádés. Nyilván, hogy én a saját csapatom felé fogom 
majd használni, de hangsúlyozom, hogy nem itt. Éppen ezért a Szabó Tamás úr által jegyzett 
pénzügyi tőkére egyáltalán nem kívánnék kitérni sem, mert az önmagáért beszél. Azt hiszem, 
Erényi úr idézett ebből, de annál komolyabb kritikát itt nemigen lehet elmondani. 

Nagyon izgalmas lenne viszont ez a bizonyos országstratégia. Egyszer jó lenne már, 
ha néhány okos magyar összedugná a fejét, és azt mondaná, hogy körülbelül így kellene 
csinálni húsz évig, de erre ma esélyt sem látok. Az a probléma, hogy olyan helyzet alakult ki - 
és hangsúlyozom, hogy ez nem 2010 óta van, hanem az ezt megelőző időszakokban is volt -, 
hogy aki a másik oldalról jön, annak a véleménye eleve nem érdekes. Ez azért súlyos gond, 
mert ez az országstratégia, bár nagyon jól hangzik, de ebben a pillanatban tényleg egy science 
fiction, hiszen egy következő csapat, hogyha jön 2014-ben, akkor azt mondja, hogy kidobni 
itt mindent. 

Egyszer a NASA-központban láttam, hogy az amerikaiak, amikor a rakétakísérleteiket 
folytatták, azt mondták, hogy a legfontosabb tapasztalatuk az volt, hogy az oroszoktól átvették 
azt a gyakorlatot, hogy ők mindig fejlesztették azt a bizonyos rakétatípust, náluk meg mindig 
kihajították az előzőt, és amikor jött egy újabb csapat, hogy a Holdra akkor ezek fognak 
leszállni, és ez egy sokkal olcsóbb dolog volt, az előzőek tapasztalatára építették a 
fejlesztéseket.  

Dascalescu úr jegyzi, ha jól értem, a társadalmi tőkével kapcsolatos dolgokat, és 
tulajdonképpen, ami kérdésem van, az erre irányulna, amit önök is itt hangsúlyoztak, hogy az 
anyavállalatok aggodalommal figyelték a magyarországi történéseket. Szerintem nagyon 
ügyes itt a múlt idő használata, mert gondolom, hogy erre most már nincs szükség, de ha 
esetleg mégis, akkor ez a Transparency International tanulmányából, a „Magánérdekek 
fogságában van a magyar állam.” idézetet önök fontosnak tartották, hogy az anyagba kerüljön. 
Ha erről esetleg néhány szót tudnának mondani, de hangsúlyozom, nem provokálni szeretnék 
itt senkit, mert a lényeg az lenne, hogy az ország menjen előbbre, és itt most azzal, hogy 
néhányan pro meg kontra véleményeket elmondunk, ez nem jó.  

A kétharmadnak - és ez most tényleg egy enyhe, pikírt megjegyzésem lenne - hozni 
kellene egy olyan döntést, ezt mindig hozták a tanulmányaikban, hogy hagyjuk abba a 
szinkront. Mindig előjön, hogy azok az országok, amelyek a filmeket nem szinkronizálják, 
azok lényegesebben jobban beszélnek angolul. Szerintem itt van a soha vissza nem térő 
lehetőség, kétharmaddal le kell söpörni minden szinkronstúdiót, az összes színészi 
mellékállást meg egyebeket, mert jelzem azt is, hogy ebben azért gondok vannak. 

Az oktatást önök majdnem mindig hangsúlyozzák, sőt, azt hiszem, mindig. Egyébként 
csak mellékesen jegyzem meg itt, hogy érdekes lenne a 14 évet - amiből én 10-et ismerek - 
egyfajta kiadványban összerakni, és azt hiszem, hogy a magyar társadalomnak egy nagyon 
komoly tükrét is lehetne állítani, ha van valaki, aki ezt természetesen elolvassa. 

A fiataloknál az, hogy oktatás, az ebben a pillanatban inkább óhajszint, nekem ez a 
gond. Tehát azzal az oktatási stratégiával, amit egyébként Klebelsberg Kunó parádésan 
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megvalósított, én ma inkább azt érzem sok szempontból nézve, hogy aki a ’30-as évek, 
egyébként nagyszerű oktatási rendszerével akar ma válaszolni a mai problémákra, az tévúton 
jár, különösen akkor, amikor a fiataloknak egy jelentős része - ez 50 százalék körül mozog - 
ma külföldön inkább tányért mosna, minthogy itthon. És azt megint inkább csak poénnak 
mondom, hogy számomra is megdöbbentő volt, hogy a 12-13 éves gyerekek 50 százaléka egy 
tv-show sztárja szeretne lenni. 

Tehát nagyon nagyok és mélyek a gondok, mint ahogy a mérnökképzés is. Ezt most 
azért mondom, mert én viszont mechatronikai ügyekben viszont Miskolcon járatosabb 
vagyok, hogy akkor van nagy baj, ha valaki odajönne, és azt mondaná, hogy kérem szépen, én 
ide letelepítenék valamit, csak kellene nekem száz darab mechatronikai mérnök, meg 
mondjuk nyolcszáz bármilyen szakmunkás. Na, akkor katasztrófa van, mert így bevasalni 
betudja az ember, de ha úgy egyenként össze kell ezt szedni, akkor tényleg baj van.  

De ehhez az egész rendszert újra kellene gondolnunk, aminek az a lényege, hogy én 
még annak idején technikumba jártam, büszkén mondom, hogy technikumba jártam, mert 
értettem ahhoz a szakmához technikusi szinten, és arra tudtam építeni egy másik diplomát. És 
ezt nem a mostani kormány mondja, hanem egy hosszú, talán szemléletbeli zűrzavar, hogy 
amikor azt mondom egy haveromnak, hogy ne kommunikációs képzést adjál már annak a 
gyerekednek, hanem tanuljon már meg valami rendes, becsületes szakmát, akkor furcsán 
néznek az emberre. 

Annyit szeretnék még, hogy én se húzzam nagyon az időt, és ez egy kérdés is, hogy a 
jelenlegi kormánypolitika mennyire befolyásolja az önök befektetéseinek a továbbvitelét? Mi 
Keleten azért hallunk rossz híreket, hogy éppen a kiszámíthatóság miatt sokan várakoznak 
most.  

És befejezésül pedig dicséretesnek tartom a Konzultációs Iroda létrehozását. Én azt 
kérem egyébként mindenkitől, aki tehet ezért, hogy figyeljenek oda a javaslataikra, mert hát 
ideje lenne. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Szalay képviselő úr, és utána Lipők Sándor! 
 
DR. SZALAY PÉTER (Fidesz): Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Urak! 

Tisztelt Vendégeink! Tisztelt Bizottság! Első kérdésként felvetném a befektetői bizalom 
vonatkozásában, hogy önök természetesen a dolog gazdasági részét látják, és nyilvánvalóan 
nem tagadható le, hogy az ország ellen egyéb vonatkozásokban folyik egy igen intenzív uszító 
kampány európai uniós fórumokon. Én úgy érzem, hogy amennyiben ez befolyásolja, és 
nyilván valamennyire befolyásolja a befektetői kedvet, önök kérhetőek arra, hogy 
közreműködjenek abban, hogy a befektetői bizalmat ilyen vonatkozásban ne érje kár.  

A másik kérdésem, Szabó Tamás vezérigazgató úr felvetette a munkaerőpiac igényeit. 
Nekem szilárd meggyőződésem, hogy az egyetemi oktatás vonatkozásában igen nagy súllyal 
kell figyelembe venni az országban működő ipari vállalatok kéréseit és óhaját. Az nem 
lehetséges, hogy azért, mert mit tudom én, húsz diáknak van kedve szankszkrit nyelvet 
tanulni, azért ezeket támogatjuk.  

Az oktatási reform pont erre megy ki, és önök is tudják, hogy az oktatási reform egy 
egészen új dolog. Én úgy érzem, ez egy kezdeti, ám igen nagy lépés a vonatkozásban, hogy az 
oktatást megpróbáljuk arra tolni, hogy az állam és ilyen vonatkozásban az önök számára, 
befektetők számára kívánatos profilokban bővüljön az állami támogatás. Tehát hogy a 
hallgatókat arra serkentsük, arra kapjanak ösztöndíjat elsősorban, hogy olyan ágazatokban 
szerezzenek felső végzettséget, amelyek az önök számára hasznosíthatók. Ez nagyon fontos 
az ország szempontjából és az önök szempontjából is.  
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Én úgy érzem, hogy ez elindult, és az elkövetkezendő években nyilvánvalóan, 
természetesen az önök tanácsai és véleménye alapján, az oktatási tárca tovább fog alakítani a 
felsőoktatás rendszerén.  

Nagyon érdekelne az, hogy a külföldön dolgozó fiatalok visszatérését Magyarországra 
véleményük szerint milyen intézkedésekkel lehetne elérni, illetőleg a kedvüket némiképp 
felkelteni, hogy hazakerüljenek?  

Szó esett az egészséges életmód népszerűsítéséről. Itt nagyon nagy szó, hogy a 
testnevelést, mint a gyerekek egészséges nevelésében fontos tényezőt erősítettük, és ez most 
fokozott óraszámban kerül az iskolákban oktatásra. Ám én úgy érzem, hogy az egészséges 
életmód kapcsán szinte már a terhes anyáknak a szénhidrátfogyasztása is befolyásolja az 
elkövetkező nemzedék egészséges voltát, tehát azok a táplálkozás- és életmódfaktorok 
rendkívül fontosak az egészséges életmód vonatkozásában, amelyek az emberek életét 
meghosszabbítják, és a betegségektől való, mondjuk védettségüket némiképp biztosítják. 
Megkérdezném, hogy ezekről a dolgokról ilyen vonatkozásban milyen elképzeléseik vannak, 
és ezt milyen formában lehetne kommunikálni a kormány felé?  

A bevándorláspolitikával kapcsolatosan érdekelne a véleményük, hogy mit szólnak 
úgy általában Európában és Magyarországon a bevándorláspolitikához, és megítélésük szerint 
hogyan lehetne ezt javítani, hogyan lehetne a helyzeten segíteni, természetesen elsősorban az 
önök szemlélete és a befektetői bizalom vonatkozásában? Köszönöm, ennyi a kérdésem. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Bana Tibor képviselő úré a szó! 
 
BANA TIBOR (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Magyar Európai Üzleti 

Tanács Tagjai! Tisztelt Bizottság! Mindenekelőtt szeretném megköszönni azt, hogy az idei 
évben is eljuttatták hozzánk ezt a jelentést, illetve megtették ehhez a szükséges szóbeli 
kiegészítéseket is.  

Szeretném jelezni, ne vegyék majd tiszteletlenségnek, hogyha esetleg előbb távoznom 
kell, mert éppen a zárszámadási törvényjavaslat vitája zajlik, és ezzel összefüggésben az 
ÁSZ-jelentés vitája, ahol majd felszólalok, úgyhogy lehetséges, hogy jelzést fogok kapni, 
hogy el kell indulnom. Ebben az esetben majd képviselőtársamtól, segítőinktől, illetve a 
jegyzőkönyvből fogok tudni tájékozódni, de remélem, hogy meg tudom majd várni még a 
válaszokat is. 

Azt gondolom, hogy ismét egy nagyon alapos összeállítás került ide hozzánk, amit 
megfelelő módon tudnak felhasználni a politikai döntéshozók. Ennek a jelentésnek az 
alappillérei nagyon hasonlóak a tavalyi jelentés alappilléreihez. Azt gondolom, hogy ez nem 
véletlen, hiszen bár bizonyos területeken történtek előrelépések, változások, ahogy ezt önök is 
jelezték, nagyon sok olyan kérdés és probléma van, ami továbbra is megoldásra vár. 

Örülök annak, hogy az uniós források felhasználásának a kérdése is megjelenik az 
önök jelentésében, és utaltak arra, hogy mindenképpen fontos lenne az, hogy a 
lehetőségeinket hatékonyabban használjuk ki ezen a területen, hiszen azt láthatjuk, hogy a 
legfrissebb adatok szerint a rendelkezésre álló 8209 milliárd forintból a mai napig 2972 
milliárd forint lett kifizetve, ami a felhasználható összegnek csupán valamivel több, mint 36 
százalékát jelenti.  

Nyilván nekünk megvannak az elképzeléseink azzal kapcsolatban, hogy hogyan 
lehetne a pályázati rendszert gyorsabbá, hatékonyabbá tenni, illetve hogy milyen formában 
tudnánk felhasználni a támogatásokat, de arra lennék kíváncsi, hogy önök szerint mi lehetne a 
megfelelő csapásirány, önök hova helyeznék a hangsúlyokat az uniós források 
felhasználásának tekintetében?  

Mindemellett pedig, ezzel összefüggésben még szeretnék kitérni arra, amit Kerekes 
elnök úr említett az innováció kérdésével összefüggésben. Örülök, hogy nagyon hangsúlyosan 
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megjelent az anyagban a kutatás-fejlesztés és az innováció területe, mert mi is azt gondoljuk a 
Jobbik Magyarországért Mozgalom részéről, hogy bizony a kutatás-fejlesztés és az innováció 
egy kitörési pont lehet hazánk számára. Már csak azért is van ennek különös súlya 
meggyőződésem szerint, mert a következő többéves pénzügyi keretben, a következő tervezési 
ciklusban emelkedni fognak a kutatás-fejlesztési és innovációs források, és bízom benne, 
hogy megfelelő módon hozzá fogunk tudni járulni ezen a területen is hazánk 
versenyképességének növeléséhez. Ehhez elengedhetetlenül szükséges lenne az én 
véleményem szerint a vállalatok innovációs aktivitásának a növelése. Arra is kíváncsi lennék, 
hogy önöknek ebben a vonatkozásban milyen tapasztalatai vannak, mit tudnak esetleg ehhez 
hozzátenni? Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Lipők képviselő úré a szó! 
 
LIPŐK SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Lipők Sándor vagyok, és 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében egy választókerület egyéni országgyűlési képviselője. A 
számokra ránézve a jelentés tekintetében én is 60 ezer embert képviselek.  

Amit szeretnék önöktől kérdezni: az adózás tekintetében különböző kérdések merültek 
fel a fekete- és szürkegazdaság kapcsán, hogy önök szerint nem egyszerűbb-e a munkáról a 
fogyasztásra terhelni az adókat? Ezzel kapcsolatosan mi az önök véleménye? Így talán jobban 
kifehéríthető lenne a gazdaság. És természetesen kevesebb munkával, ellenőrzéssel járna az 
állam számára az, hogy azok az adók, amelyek rendeltetésre kerültek, be is folyjanak a 
rendszerbe.  

A kompetenciák tekintetében Kerekes elnök úr említette az információtechnológia 
kérdését. Először talán egy képpel szeretném kezdeni, hogy én emellett még vezetek egy 
települést is, a polgármestere vagyok egy kisvárosnak, amely 5 ezres lélekszámmal 
rendelkezik. 3175 munkaképes korú állampolgár lakik ezen a településen. Ezeknek a 
munkavállalóknak több, mint 10 százalékuk kint dolgozik Nyugat-Európában és az Egyesült 
Államokban, Kanadában. Vannak olyan munkavállalók, ahol komplett családok - tehát 
nagyok már a gyerekek, több ilyen családot személyesen ismerek - tagjai kint dolgoznak, mert 
nem találnak munkalehetőséget a térségben.  

A munkanélküliek arányát is szeretném felvetíteni, hogy itt egy hátrányos helyzetű 
térségről van szó, és a számításokat figyelembe véve, akinek nincs állandó, csak átmeneti 
munkája - éves szinten tudok erre egy számot mondani -, körülbelül 600 főről beszélünk. Azt 
sem akarom eltitkolni, hogy én vettem egy mintát az elmúlt alkalommal, körülbelül egy 300-
as mintát, és ebből a 300-as mintából 23 százaléknak nem volt meg a 8 általánosa, és 
körülbelül egy tucatnak nem volt meg egyetlen osztálya sem ebben a történetben, de én csak 
tényszámokat szerettem volna közölni önökkel. 

Az a gazdasági terület, amellyel önök foglalkoznak, ott, abban a térségben ilyen és 
hasonló jellegű munkalehetőségek nem léteznek, tehát nincsenek, és nincsenek az 
embereknek tapasztalatai. Tehát azt szoktam mondani, hogy ha a térségemben valaki elvégez 
például egy egyetemet, és mechatronikai mérnök lesz - ami említésre került itt -, vagy például 
villamosmérnök, vegyészmérnök képzettsége lesz, akkor ott, abban a választókerületben, 
amelyikben én élek és dolgozom, ilyen jellegű szakemberre, egyetlenegy szakemberre sincs 
szükség, tehát nincs ilyen munkaadó, aki őket alkalmazni tudná ebben a térségben. Tehát 
nincsenek jó példák az iskolába járó a gyerekek előtt, ahol látnák ezeket a példákat, hogy 
elvégeztem az iskolát, odakerültem, és van munkahelyem ebben a térségben. 

Az informatikai kompetenciát szeretném még egy kicsit kiemelni, mert úgy látom, 
hogy magában az anyagban megjelenik az információtechnológia. Önök nagy tapasztalattal 
rendelkeznek e téren, és közben az egyikük cégének a honlapjára én most rákerestem, 
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amelyiket kevésbé ismertem önök közül, és láttam, hogy nagyon impozáns az a honlap, 
nagyon sok minden visszaköszön, és nagyon sok ügyet el lehet intézni a honlap tekintetében.  

Az államigazgatásban, mivel ismerem az államigazgatást valamelyest kormányzati, 
parlamenti szinten, önkormányzati szinten is, azt tudom mondani - önkormányzati szinten van 
nagyobb tapasztalásom ebben a tekintetben -, hogy kőkorszaki eszközöket használunk az 
információtechnológia tekintetében. Önök, mint a vállalkozás kiemelt szektora, fényévnyire 
vannak előttünk ebben a történetben. Azt a tapasztalást, akár az integrált rendszerek 
tekintetében - és van önök között olyan cég is speciálisan, aki pont erre a területre szakosodik, 
az alkalmazások tekintetében -, hogyha ezt át tudnák adni akár az önkormányzatoknak, akár 
az államigazgatásnak, ezzel nagyot tudnánk előre lépni.  

A humán erőforrást én most nem hoznám ide, mert a kollégáim már többen beszéltek a 
humán erőforrásról, de az információtechnológia megfelelő alkalmazása tekintetében 
gyorsabbá, egyszerűbbé, élhetőbbé és ügyintézhetőbbé válna az állampolgárok ügyeinek a 
rendezése. Természetesen a kormány ebben az irányban, a járások megalakítása tekintetében, 
ami átalakításra kerül itt január 1-jétől, és ez folyamatában fog majd menni, egy mérföldkő 
lesz, és egy nagy változás lesz, de az önkormányzatok is rászorulnak erre a változásra. 
Hogyha ennek önök a legközelebbi munkaanyagban egy nagyobb fejezetet szánnának, és 
ebben valamilyen késztetést, lökést tudnának adni az önkormányzatok, az államigazgatás 
számára, azt nagyon szívesen vennénk.  

Talán röviden ennyit szerettem volna. Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Úgy látom, hogy Braun képviselő úr még egy fontos, 

aktuális kérdést szeretne fölvetni. 
 
DR. BRAUN MÁRTON (Fidesz): Bocsásson meg, de szerintem van most egy közös 

bizniszünk, ami viszonylag forró is. Föltettem a kérdést, hogy mit tehetünk mi, európai ügyek 
bizottsága az európai vállalatokért, ezért a tranzakciós adóról szeretném a véleményüket 
megkérdezni, de nem a magyarról, mert az illeték, hanem az európai tranzakciós adóról, 
amelyik végső célként a spekulációs tőkemozgásokat adóztatná. Hogy ez önöknek miért jó, az 
nyilvánvaló, mert akkor a termelőtőkéhez menne nagyobb eséllyel a tőke, és nem a virtuális 
pénzügyi termékekbe.  

Önök itt nagyon helyesen írják, hogy európai összefogásra van szükség, identitásra 
stb., stb., de itt nem látom ebben az európai összefogást. Nagyon világosan kijelentették, 
főként az angolok, hadd ne ragozzam, hogy ebbe nem mennek bele, de én úgy gondolom, 
hogy ez - abszolút a jelenlegi válságot megnézve - egy szükséges lépés lenne. Látnak erre 
esélyt? Mi a véleményük erről? Megköszönném, ha erről mondanának egy-két gondolatot. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Tisztelt Elnök Úr! Azt hiszem, hogy alaposan föladtuk a labdát, ebből is 

látszik, hogy önök kiváló anyagot készítettek, és megmozgatta a fantáziánkat, de 
képviselőtársaimnak is szeretném megköszönni a rengeteg gondolatot, hozzájárulásukat a mai 
naphoz. Ezzel átadom a szót elnök úrnak. Kérem, hogy próbáljanak meg válaszolni a feltett 
kérdésekre, a labdát ide-oda adni.  

 
KEREKES LÁSZLÓ, a HEBC elnöke: Nagyon szépen köszönjük, igazán megtisztelő, 

és nagyon örülünk neki, hogy ennyi sok témát kiemeltek, ami arról tett tanúbizonyságot, mint 
minden évben, hogy mélységében ismerik az anyagot, és nemcsak egyszerűen olvasták, 
hanem véleményt fogalmaztak meg ezzel kapcsolatban. Ez tényleg nagyon megtisztelő, és 
köszönjük szépen.  
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Tekintettel a hátralévő, elnök úr által meghatározott időre, melyből még körülbelül 25 
percünk van, igyekszünk nagyon hatékonyan kihasználni. Megkérem én is a kollégáimat, 
hogy jelezzék nekem, és reflektáljunk azokra a felvetett kérdésekre, amelyeket a képviselő 
urak megfogalmaztak.  

Erényi úr, ha elkezdené! 

Erényi Balázs válaszadása 

ERÉNYI BALÁZS igazgatósági elnök (Shell Hungary): Köszönöm szépen. A 
kiszámíthatóság témakörében szeretnék néhány gondolatot elmondani. Nagyon gyakori válasz 
a kiszámíthatóság igényére az, amit Braun képviselő úrtól kaptunk, hogy miért szeretnénk 
kiszámíthatóságot egy olyan világban, amikor semmi nem kiszámítható. Én azt gondolom, 
hogy ettől függetlenül az általunk felvetett kiszámíthatóság-kérdés megállja a helyét, 
természetesen nem abban a kontextusban, ahogy fel lehet készülni, hogy mi várható adott 
esetben, de van nagyon sok területe a gazdasági és a társadalmi életnek, ahol a 
kiszámíthatóságnak óriási jelentősége van. Ezek közül az egyik például az, hogy az 
adórendszert milyen irányba fejleszti egy ország, a fogyasztás vagy a munkajövedelmek 
irányába. Ez egy olyan terület, amely, hogyha egy vállalkozás hosszú távon szeretne tervezni, 
akkor ennek van jelentősége.  

A következő terület az, hogy milyen mértékig kíván beavatkozni az állam a gazdasági 
életbe, milyen mértékig kívánja a saját szerepét meghatározni, milyen mértékig kívánja a 
versenyt szabadon engedni vagy azt kontrollálni. Itt példákat lehet mondani az energiapiac 
esetében a természetes monopóliumok esetén a liberalizációra, de akár lehet a trafiktörvényt is 
lehet, mint utolsó példát hozni, hogy mire lehet számítani, hogy mi fog történni, és fel lehet-e 
készülni a következő lépésre, ami várható. Ezen a területen igenis azt gondolom, hogy van 
lehetőség arra, hogy a kiszámíthatóság területén dolgozzunk. 

Hogy egy picit európai kontextusba helyezzük a dolgot, én magam is hat országban 
dolgozom, és nagyon nagy jelentősége van annak, hogy a többi országhoz képest hogyan 
állunk. Tehát az a versenyképesség, amiről mi itt mindig beszélünk 14 éve, azt a 
versenyképességet nekünk Lengyelországhoz, Szlovákiához, Csehországhoz, de akár 
mondhatnám, Bulgáriához képest is fel kell tudnunk mérni, mert lehet, hogy ahol én járok, a 
felső vezetők geopolitikailag nem annyira átitatottak, de a legtöbb olyan döntés, ami nagyon 
súlyos millió dolláros beruházásokat, fejlesztéseket igényel, azok nem geopolitikai döntések 
mentén születnek, hanem viszonylag rövid és középtávú megtérülési számítások alapján 
történő befektetési döntések. Itt valóban, abban a helyzetben vagyunk, amelyben - mi sokszor 
elmondjuk - mi úgy érezhetjük magunkat, hogy Magyarország nagykövetei vagyunk a saját 
vállalatunknál, és nagyon-nagyon gyakran magyarázkodunk kell bizonyos váratlan döntések 
hátterének a megvilágításánál. A képviselő úr említette itt az uszító kampányt. Én azt 
gondolom, hogy az olyan típusú vállalatok, amelyeket mi is képviselünk, nem 
újsághirdetésekből vagy újsághírekből próbálnak döntéseket hozni vagy tájékozódni, hanem 
konkrét tényekkel és döntésekkel alátámasztva, és ismétlem, abban a versenykontextusban, 
amit jelent adott esetben Szlovákiával, Lengyelországgal vagy a többi országgal szemben. Az 
elmúlt évek során ezen a területen az én megítélésem szerint, az Üzleti Tanács több tagjának 
megítélése szerint nem előreléptünk, hanem adott esetben visszább léptünk. 

Még egy pici gondolatot a kiszámíthatóság területén. A képviselő úr említette, hogy 
milyen munkaerőre van szükség egy adott kistérségben. És itt jön be az a lépés, hogy fel 
tudja-e vállalni az állam, hogy el tudja dönteni, hogy milyen gazdasági szektorokat kíván 
preferálni másokkal szemben, hogy megengedi a piacnak azt, hogy ezt valamilyen szinten 
szabályozza.  

És a példa, amit említett, nekem rögtön azt a gondolatot vetette fel, és egy egyszerű 
példát fogok hozni a saját házam tájáról fogok hozni, és aztán én abba is hagyom itt, hogyha 
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Szabolcs-Szatmár megyében nekünk be kell zárni egy benzinkutat azért, mert a 
dohányértékesítés kiesése miatt nem tudja fenntartani a saját működését, az onnan kikerülő 
ember nem fog mechatronikai szakemberré válni és ott felszívódni, hanem valószínűleg 
munka nélkül marad azon a területen.  

Tehát meg kell engedni azt, hogy nemcsak egyes üzletágakat és egyes iparágakat 
preferál a gazdaság, hanem azt fogja mondani, hogy támogatja a szolgáltatást, a 
kereskedelmet és minden egyéb olyan területet, amely munkaerőt biztosít, amely lehetőséget 
teremt a munkaerő folyamatos fejlődésére, onnan, hogy különböző lépcsőkre eljuthasson a 8 
általános iskola elvégzése után, egészen odáig, hogy mechatronikai mérnök legyen belőle egy 
későbbi fázisban. Köszönöm szépen. 

Csorba Zoltán válaszadása 

CSORBA ZOLTÁN igazgató (Suez Environnement Hungária): Köszönöm szépen. Én 
is összefoglalnék néhány gondolatot, és igyekszem válaszjellegű dolgokat is mondani a 
felvetett kérdésekre.  

Sajnos a jövőképre és országstratégiára kell visszautalnom. Tehát annak ellenére, hogy 
hallottunk pesszimista megfogalmazást is, én úgy vélem, hogy ezen a házi feladaton túl kell 
lenni, ha törik, ha szakad, ugyanis az önök által felvetett kérdések, illetőleg megjegyzések egy 
hányadát rá lehet fűzni az országstratégiára, amely hogyha megvolna, egy jövőképből 
kiindulva, miszerint az országunk 15-20-25 év múlva körülbelül hol lesz, hol szeretnénk, 
hogy legyen, és milyen lépéssorozat, milyen fő kulcsstratégiák mentén jut el oda, azok 
tulajdonképpen segítenék azokat a válaszokat, amelyek most kérdésként merülnek fel.  

Gondolok itt például az oktatásra. Ha az ország körülbelül látja, hogy milyen irányba 
megy, 10-15-20-25 év múlva körülbelül hol lesz, akkor az ehhez kötődő gazdasági 
kulcságazatok is adódnak, illetőleg ezt valamilyen fórum valahogy kiizzadja magából, amire 
azt mondjuk, hogy ez általánosan elfogadott és osztott jövőkép.  

Ha pedig ez így van, akkor ebből irányultságában tovább visszafejthető az, hogy 
milyen szakemberből, milyen képesítésből, milyen tevékenységből körülbelül milyen 
arányban kell majd az időben előrehaladva az egyes szakmákat, az egyes tevékenységeket 
tekintve. 

Felmerült kérdésként, hogy a külföldre ment fiatalokat hogyan lehetne visszacsábítani. 
Én azt gondolom, hogy ha volna egy olyan koherens országstratégia, amelyhez az általunk 
említett módon az egyes családok, személyek is hozzá tudnák passzintani a saját 
elgondolásaikat és jövőképüket, akkor ez a fajta kiszámíthatóság, ez a fajta jövőkép és annak 
a visszaigazolása és annak a nyugalma pozitív hatással lenne a külföldön dolgozó 
fiataljainkra, mert látnak maguk előtt egy pályát. És akkor esetlegesen az lenne a 
mérlegelésüknek a két serpenyőjében, hogy lehet, hogy hazajőve esetlegesen a pénzügyi 
környezet valamelyest romolhat, viszont ez a fajta perspektíva, ez a fajta jövőkép és 
nyugalom meg egyfajta erőt, előnyt, pozitívat jelent a serpenyő másik oldalán. 

Mondanék néhány gondolatot a fenntarthatóságról, illetőleg a kiszámíthatóságról. Én a 
kiszámíthatóságnál azt gondolom, hogy maga a külső környezet együttese sem tökéletesen 
kiszámítható, mert egy olyan időszakban vagyunk, amilyen időszakban vagyunk. De ettől 
még azt gondolom, hogy egy relatív kiszámíthatóságot mindenképpen meg kellene célozni. 
Tehát a döntések, lépések, irányok ne rátegyenek az egyébként meglévő külső bizonytalansági 
faktorokra és körülményekre, hanem ahhoz képest azt lehetőségképpen simítsák, illetőleg a 
simítással párban egy nagyon jó, nyílt és egyhangú kommunikációval, tájékoztatással, a 
miértekre és a magyarázatokra adódjék válasz, amit meg lehet érteni és el lehet fogadni. Tehát 
a kommunikáció is legyen párban, egyhangúlag a döntésekkel.  

Itt hadd utaljak harmadik gondolatként a befektetésekre, illetőleg a befektetési 
elgondolásokra. Minél turbulensebb, minél kiszámíthatatlanabb, minél bizonytalanabb egy 



- 20 - 

adott környezet, annál inkább a kivárás taktikája, az a fajta attitűd kerekedik felül egy szakmai 
befektetőben vagy bármiféle befektetés tekintetében, hogy várjuk meg, hogy ez hova fut ki, 
egy picit altassuk ezt a dolgot.  

És nem szabad elfelejteni a cégcsoportok szemléletét sem. Egy cégcsoportban minden 
egyes ország, minden egyes vezető küzd a forrásokért. Tehát akkor, amikor bármelyikünk 
egyfajta befektetést Magyarországra szeretne csábítani, pláne, hogy ha az egy komolyabb 
beruházás, akkor egyéb országok egyéb projektjeivel versenyez. Természetesen, hogy ha 
ennek a projektnek a jövőképe bizony kiszámíthatóbb, jobban megindokolt, akkor könnyebb 
az adott ország vezetőjének ezt a befektetést idecsatornázni.  

Tehát ezért mindaz a körülmény, mindaz a lépéssorozat, mindaz a gazdasági tér, 
amelyben mi dolgozunk, minél kiszámíthatóbb, minél tervezhetőbb, annál több jó pontot 
tudunk begyűjteni akkor, amikor egy széles beruházási bizottság előtt bemutatjuk az adott 
projektet.  

És azt is hozzá lehet tenni, nálunk így van, de mondom, mindenkinél így van, és a 
kollégáimnál is így van, hogy egy beruházási döntéshez üzleti tervet kell letenni az asztalra, 
akkor, amikor azért a befektetési forrásért ácsingózunk. Ehhez a befektetési döntéshez van 
egy kezdeti befektetés, megvalósul valami, és utána van annak egy 15-20-25 éves működési 
periódusa, és ezt a működési periódust le kell nekünk modellezni. Ez gyakorlatilag nem egy 
túlkomplikált, de nem is túl egyszerű Excel-munkafeladat, amellyel a jövőt bemutatjuk a 
vezetőknek, hogy ha egy ilyen befektetés itt megvalósul, akkor ennek ez a jövőképe, ez a 
tevékenysége, és természetesen ezek a jövőbeli árbevételek, hozamok, eredmények, 
költségek. Tehát minden olyan elem vagy faktor, amelyik ezt a modellezést segíti, 
kiszámíthatóbbá teszi és az általunk beletett feltételezéseket csökkenti, szemben a valós 
tényekkel, az a befektetési lehetőségek növekedése irányába hat. 

Még egy utolsó megjegyzésem lenne a bevándorláspolitika, a demográfia kapcsán, 
amit én összekapcsolnék a társadalmi mobilitással is. Elnézést, hogy megint az üzleti tervre 
kanyarodok vissza, de akkor, amikor egy üzleti tervet összeállít az ember, és teszem azt, 
mondjuk egy olyan típusú beruházásról van szó, amikor a magyarországi lakosság, vagy 
Magyarországnak valamilyen potenciális vásárló fele ebben a befektetési döntésben játszik, 
tehát szerepet visel, akkor a jövőkép az úgymond termelés, illetőleg az értékesítés volumene 
tekintetében egyáltalán nem mindegy. Egy csökkenő lakosságszámú, negatív demográfiai 
kinézetű jövőkép ezt semmiképpen nem segíti.  

És akkor ezzel párban van a bevándorláspolitika. Azt gondoljuk, hogy egy 
kiszámítható, itt is kiszámítható, jól átgondolt bevándorlási politikát kellene kialakítani, mely 
segíti ezt a demográfiai deficitet, és együttesen is egy fenntartható népesség- és egy 
fenntartható szakmaiság-potenciált jelent.  

És természetesen ez az ország egészére vonatkozik, de akkor, amikor a társadalmi 
mobilitást ebbe a témakörbe beleilleszteném, akkor ez természetesen nem egy kistérség, egy 
járás vagy egy megye szintjén értendő, hanem az ország szintjén. Tehát ahhoz, hogy az ön 
által felvetett problémára valamiféle megoldás legyen, gondolom, hogy a belső társadalmi 
mobilitás területén is kellene lépni, vagy nagyobb mobilitást elérni annak érdekében, hogy 
egy kicsit flexibilisebben váltsunk lakóhelyet, és ahol munka, feladat vagy lehetőség van, 
akkor oda kell menni, hogy ha más lehetőség a megszokott környezetemben nincsen. 
Köszönöm szépen. 

Szabó Tamás válaszadása 

SZABÓ TAMÁS igazgató (SKF Hungary): Elnök úr már előre megkért, hogy legyek 
rövid, mert az idő nagyon halad, úgyhogy tényleg csak néhány gondolat, és a felsőoktatással 
kezdeném. Örülök, hogy a mechatronikaképzés ennyire a figyelem középpontjába került, de 
nem tudom, tudják-e, hogy Magyarország mechatronikai nagyhatalom itt a régióban. A 
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mechatronika nagyon erősen összefügg az orvosi eszközök gyártásával, és Magyarország 
ebben nagyon-nagyon jó szerepet foglal el. Tehát amit itt szeretnék mondani, hogy nyilván, 
nekünk nem bányamérnököket kell képezni, mert nincs már bánya, meg nem nehézipari 
mérnököket, mert alig van acélgyártásunk, nem az űrtechnikával kell foglalkozni, hanem 
olyannal, ami már itt van, és van rá igény. 

Braun úr említette az egyetemek szerepét, illetve, hogy azt oktatják, amit tudnak. 
Azért van erre jó példa, mert hogyha a győri Audit vesszük, az Audi és a Széchenyi Egyetem 
között olyan erős együttműködés van, hogy ott tényleg személyre szabottan olyan képzés 
folyik, ami annak az adott vállalatnak kell, és nemcsak a felsőoktatásban, hanem a középfokú 
oktatásban is. Tehát jó példák vannak, de az egyetemeket tényleg rá kéne szorítani arra, hogy 
keressék a kapcsolatot a nagyvállalatokkal, a Magyarországon jelenlévő nagy létszámú 
termelővállalatokkal, és így lehetne ezen a területen előrelépni.  

A pozíciónk Európában, és a Malévval kapcsolatban annyit, hogy nagyon szomorúan 
látom, hogy itt van ez a gyönyörű repülőtér, amit nagyon kényelmes használni, mert öt perc 
alatt mindenhová át lehet jutni, és tényleg gyönyörűen lehet vásárolni, mert alig van ember, de 
a másik oldalon meg azt látom, amikor egyáltalán itt vagyok Budapesten, hogy rengeteg a 
magyar rendszámú autó Schwechaton, a repülőtér parkolójában, és abszolút áthelyeződött oda 
a közlekedésünk, osztrák, szlovák, magyar, teljesen ez lett a HUB, hogy így mondjam. 

A nyelvoktatással kapcsolatban: a szinkronizálás a tévében olyan régóta téma, 
mindenki beszél róla, de egyetlenegy centiméter előrelépést nem látunk, pedig olyan egyszerű 
lenne. Én nem azt mondom, hogy a szinkronizációt teljesen meg kellene szüntetni, de 
legalább valahogy be kéne csempészni az eredeti nyelven való adások sugárzását. És azt 
gondolom, hogy itt is eldőlt már a verseny, hogy melyik az a nyelv, amilyen nyelvre ezeket 
kell tenni, tehát itt a versenyt az angol nyelv abszolút megnyerte - elnézést a német és a 
spanyol, orosz és egyéb nyelvek tudóitól, de -, minden nagyvállalat szinte már angolul beszél. 

Az innovációval kapcsolatban egy rövid észrevétel: éppen a múlt héten volt itt 
Budapesten egy svéd-magyar innovációs fórum, amit megtisztelt látogatásával és beszédével 
a svéd külügyminiszter, Carl Bildt, aki itt volt Magyarországon. Maga a megjelenése is 
emelte az esemény színvonalát, de az a vélemény, illetve beszéd, amit elmondott, hogy 
Svédországban ez mennyire fontos, azt gondolom, tényleg példaértékű lehet, hogy ilyen 
rendezvények vannak, és én bátorítanék is mindenkit arra, hogy nemzetiségtől és országtól 
függetlenül ilyen rendezvényeket kell szervezni. Köszönöm szépen.  

Kerekes László válaszadása 

KEREKES LÁSZLÓ, a HEBC elnöke: Köszönöm. Én is elmondanám egy-két 
gondolatomat. Nagyon szépen köszönjük még egyszer a sok felvetést, és én megpróbálok 
seprűszerűen végigmenni, nehogy valakinek a gondolata kimaradjon. Sajnos nem lesz időm, 
csak villámszerűen, ez is mutatja azt, hogy fontosak ezek a dialógusok.  

A Braun Márton képviselő úrtól kapott gondolatok, a felsőoktatási intézmények 
beárazása, gondolom, képviselő úr ez alatt azt érti, hogy aktívan segítsük azt, hogy mire van 
szükség, és melyik intézményből, milyen minőségű diákok kerülnek ki. Én azt gondolom, 
hogy erre nyitottak tudunk lenni, de ezt nyilván, mi nem tudjuk kezdeményezni. Azt örömmel 
el tudom mondani, hogy nagyon jó és aktív kapcsolatunk van a Rektori Konferenciával, 
tavaly mi is vendégek voltunk, az idén is - pár hét múlva lesz - vendégek leszünk, tehát van 
egy aktív kapcsolat a gazdasági szereplők és a felsőoktatás között. 

Az innovációs járulék változásairól kérdezett még a képviselő úr. Azt tudom 
elmondani, hogy egyelőre a változásokat nem tudjuk, hogy milyen hatásai lesznek. A 
változások gyakorlatilag egy 50-60 milliárdos - értelmezésünk szerint - innovációs járulékról 
szólnak, és ezeket központi elosztási rendszerben fogja szétosztani az adott döntéshozatalra 
kijelölt szerv. Itt a konzultációs vita keretén belül erről szó volt, és ott azt a megjegyzést 
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fűztük hozzá, hogy érdeklődve várjuk, hogyan fog működni ez a rendszer, viszont felvetettük, 
hogy a transzparenciának mekkora jelentősége van, ugyanis az előbb elhangzott egy 23 
százalékos becslés a feketegazdaságra. Engedjék meg, mérnök vagyok, de ha a 60 milliárdnak 
a 23 százalékát nézem, akkor is tizenmilliárdokról beszélünk, és azt mindenki tudja, hogy 
központi elosztásnál óhatatlanul felmerül a kérdés, hogy hova folynak el ezek az összegek. Mi 
egyelőre optimistán várjuk az eredményeit ennek az új rendszernek. 

Abszolút egyetértünk a vízkészletek jobb kihasználásával, ezt meg is említjük a 
jelentésünkben. Képviselő úr említette, hogy a HEBC megállapításai nagyon általánosak, más 
országokra is érvényesek. Ez így van, viszont mi Magyarországgal foglalkozunk, és azt 
gondolom, amit a kollegáim elmondtak, hogy nekünk itt a régión belül versenyeznünk kell, és 
a versenyképességet javítanunk kell, és az nem jó indok, hogy utolsó előttiek vagyunk, vagy 
középen kullogunk. Magyarországnak versenyképesebbnek kell lennie, és ezek a 
megállapítások mindenképpen abba az irányba mutatnak. 

Kikerüli Magyarországot a délszláv vasút- és légi társaság. Ez valós, ezt én a 
cégcsoporton is érzem, és sajnos van tudomásom olyan vállalatról, vállalatvezetőről, aki 7 
országért felel, és eddig Magyarország az első kettő-három között a prioritási listán volt, és 
most sajnos kicsúszott onnan. Nyilván, itt a közlekedéstől kezdve nagyon sok minden, a 
kiszámíthatóság is belejátszik, de a délszláv országok összefogásáról azt gondolom, hogy 
nálunk is van a visegrádi országok összefogása, erre nagy hangsúlyt kell fektetnünk, hiszen, 
ahogy azt több kollegám elmondta, itt nem országokban gondolkodik a legtöbb felső vezető, 
globális vagy európai székhelyű vállalat, hanem régiókban. 

Káli Sándor képviselő úr nagyon sok udvarias bókot fogalmazott meg. Nagyon szépen 
köszönjük, én azt gondolom, hogy ezt tolmácsoljuk azoknak, akik ebben részt vettek, 
elsősorban hadd emeljem ki a titkár asszonyt, aki elévülhetetlen érdemeket szerzett a 
szerkesztésben, a tördelésben, úgyhogy köszönjük szépen. 

„Magánérdekek fogságában van az ország.” - ezt mi idéztük, ebbe nem is akarok 
mélyebben belemenni, mert azt gondolom, hogy ez egy külön ülésnek lehet a tárgya.  

A szinkronizáció azonnali megszüntetésére kollegám reflektált, hogy támogatjuk, 
viszont nyilván ehhez is, mint mindenhez kesztyűs kézzel kell hozzányúlni, hiszen van itt egy 
ráépülő iparág, viszont a jövő nemzedékének mindenképpen nagyon nagy előnyére válna, 
hogyha már a ritmikájában nagyon korán megtanulnák, hogy külföldi nyelven nézzenek 
műsorokat. 

A mérnökképzésről beszélt a képviselő úr, hogy mennyire befolyásolja a jelenlegi 
politika a befektetésünket, azt hiszem, erre reflektáltak a kollégák, hogy sajnos nem tudjuk 
elmondani, hogy jelentősen javult volna, pedig ezt szeretnénk, de nem ilyen irányú a 
tapasztalatunk. 

Szalay Péter úr utalt rá, sőt, idézem, hogy „uszítás folyik”. Sajnos való igaz, viszont, 
ahogy a kollégáim is elmondták, mi megpróbálunk nem a sajtóból informálódni, és ahogy 
Martonyi külügyminiszter úr többször titulált minket, mi a gazdasági nagykövetei szeretnénk 
lenni Magyarországnak. Tehát én biztosíthatom önöket, hölgyeim és uraim, hogy ha olyan 
fórumon vagyunk, annak ellenére, hogy mi itt konstruktívan megpróbáljuk megfogalmazni a 
kritikákat, kifelé mindig megpróbáljuk a lehető legpozitívabb képet festeni Magyarországról, 
hiszen akkor a kollégáimmal együtt nem áldoznánk szabadidőnk terhére, társadalmi 
munkában, úgymond, hogy egy ilyen üzleti tanács aktív tagjai legyünk. 

A felsőoktatásról beszéltünk, hogy hogyan lehetne visszatérésre serkenteni a külföldön 
tanuló, dolgozó fiatalokat. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos témakör, és 
erre is tettünk utalásokat, hogy egy kiszámítható életpálya kellene, és itt minden az 
országstratégiához kötődik, hiszen hogyha egy nagyon speciális tudásra van szükség, és 
külföldön lehet megszerezni, és az ott tanuló vagy dolgozó fiatal tudja, hogy erre szükség van 
az országban, és van egy kiszámítható életpálya, akkor vissza fog térni. Nagyon sok olyan 



- 23 - 

fiatallal találkozom én is, akik elsősorban gazdasági okok miatt mennek el, de szeretik az 
országot, nem akarják elhagyni.  

A társadalomról, a bevándorlási politikáról beszélt még a képviselő úr, erre is 
reflektáltunk, hogy ez mennyire fontos. Mi gazdasági kérdésként tekintünk elsősorban rá, 
tehát sajnos a jelenlegi demográfiai viszonyok mellett, ha egy-két éven belül gyökeres 
változás áll be a demográfiában, akkor is húsz év múlva aratjuk le annak a gyümölcsét, húsz 
év múlva pedig már nagyot fog fordulni a világ, és a bevándorlási politikát nagyon aktívan 
gazdasági elemként kell kezelni.  

Bana Tibor képviselő úr, az uniós források felhasználása. Én azt gondolom, ez 
önmagáért beszél, és az előbb az innovációs járulék kapcsán elmondtuk, hogy a 
transzparencia mennyire fontos. És nagyon szomorúan hallgattuk a Konzultációs Iroda soros 
ülésén, hogy némely projektek Magyarországon átlagosan 3-3,5 évig tartanak, ami 
nemzetközi összehasonlításban is nagyon lassú. Tehát az ötlettől a megvalósulásig borzasztó 
hosszú idő telik el. Ez különösen igaz mondjuk az infokommunikációs technológiára, hiszen 
mindenki tudja, hogy 3 év mondjuk egy telefonikában, egy bármilyen hasonló iparágban egy 
emberöltőnek felel meg, egy teljes generációváltás zajlik.  

Az innovációra, a K+F kitörési pontra a 2014-2020-as pénzügyi források nagyobb 
lehetőséget biztosítanak. Erre is kitérünk a jelentésünkben, hogy ez nagyon fontos. És hogyan 
tudjuk az innovációt serkenteni? Mi mindenképpen az előbb említett felsőoktatási 
intézményekkel karöltve szeretnénk, hogyha az innováció megfelelő figyelmet kapna.  

Azzal tudom ezt alátámasztani, hogy országstratégia után közvetlenül az innovációt és 
az infokommunikációs technológiát jelöltük meg a Konzultációs Iroda kapcsán, hogy ez 
számunkra is nagyon fontos.  

Lipők Sándor képviselő úr feltett egy kérdést, hogy munkát vagy fogyasztást szeretne 
adóztatni. Mi azon a véleményen vagyunk, ahogy ezt meg is fogalmazzuk, hogy az 
élőmunkára rakódó járulékokat mindenképpen csökkenteni kell, és azt gondolom, hogy ebben 
történtek pozitív irányú elmozdulások. Nyilván ez a fajta megközelítés magában hordozza, 
hogy máshonnan kell a bevételeket biztosítani, és a fogyasztási típusú adók kapcsán viták 
folynak, hogy könnyebb-e beszedni, de egyesek azt mondják, hogy relatíve könnyebben 
kontrollálhatóak, illetve kevésbé hátráltatják a munkaerőpiac fejlődését. 

Megdöbbenve hallottam én is a számokat, bár azt kell, hogy mondjam, hogy amit 
mondott az 5 ezer fős településről, ha jól emlékszem, azt mondta, hogy a 600 fő 
munkanélküliből 23 százaléknak nem volt még 8 osztálya sem… (Lipők Sándor: 300-as 
minta!) A 300-as minta, bocsánat! És voltak köztük olyanok is, akiknek semmilyen iskolája 
nem volt. Igen, sajnos mi, iparvállalatok nyilván nagyon sokat beszélünk a mérnökképzésről, 
de szeretném hozzátenni, hogy itt megoszlanak a vélemények, hogy van egy multiplikátor, 
amikor egy mérnököt felveszünk és egy mérnököt alkalmazunk, akkor hány kisegítő, 
kiegészítő munkakört kell létrehozni, és itt a számok 2-15-ig változnak. És itt nem 
mindenkinek kell nyelvet beszélő mérnöknek lennie, kellenek itt targoncások, olyan emberek, 
akiknek nem kell felsőoktatás, és ezt is kihangsúlyozzuk a jelentésünkben.  

Az infokommunikációs technológia megfelelő alkalmazása fontos - mit tudnának a 
cégek ezért tenni? Ahogy említettem, a Konzultációs Irodában nem véletlenül vettük előre ezt 
a témát, nagyon-nagyon fontos kitörési pontnak tartjuk. 

Remélem, sikerült reflektálni, úgyhogy… (Erényi Balázs jelzésére.) Igen, a 
tranzakciós adó. A tranzakciós adó megint egy olyan témakör, ami önmagában sajnos nagyon 
hosszúra nyúlna, és nem is volt időnk igazából konzultálni, hogy kialakítsunk egy egységes 
véleményt. Úgyhogy én annyit tudok ígérni Braun képviselő úrnak, hogy megfelelő formában 
visszajelzést fogunk adni egy konszenzusos véleményről. (Bana Tibor távozik a bizottság 
üléséről.) 
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Az elnök zárszava 

ELNÖK: Kérdezem képviselőtársaimat, van-e valakinek esetleg reakciója? (Senki sem 
jelentkezik.) Nem látok ilyet.  

Én úgy hiszem, mindnyájunk nevében szeretném megköszönni az elnök úrnak és az 
Üzleti Tanács tagjainak az előadást, először is ezt a munkát; az igazgató asszonynak vagy 
titkár asszonynak pedig megköszönöm a kiváló szerkesztést. Valóban, ahogy Káli képviselő 
úr is említette, ezeket az egy-egy mondatokat, idézeteket én is többször használtam a 
felszólalásaimban.  

Számunkra, a bizottság tagjainak hasznos volt, nemcsak a kormánypárti, hanem az 
ellenzéki képviselőknek egyaránt, hiszen azért ebben a bizottságban van egy közös cél: 
Magyarország, az európai Magyarország.  

Nem véletlenül tartjuk ezeket az összejöveteleinket ebben a teremben, a Delegációs 
teremben. Hogy ha hátrafordulnak, akkor látják, hogy itt van a történelmünk, az Osztrák-
Magyar Monarchia közös múltja, ahol volt három közös ügyünk, és ezeket általában itt, a 
Delegációs teremben tárgyalták. Vagyis mi már képesek voltunk az Európai Uniónak mintát 
adni, hogy hogyan kellene együttműködni zökkenőmentesen.  

Európa nagy kihívások előtt áll, és nemcsak a magyar választópolgárok, hanem az 
összeurópai választópolgárok is várják Európa vezetőitől a választ erre a válságra. A heves 
reakciók mutatják azt, hogy nincs könnyű helyzetben Európa. Önmagunkkal viaskodunk, 
ugyanakkor balról is, meg jobbról is satuba vagyunk szorítva a versenyképesség miatt, 
egyrészt az Egyesült Államok kapcsán, másrészt pedig Kína kapcsán. És ez irgalmatlanul 
kemény verseny. Volt egyszer egy lisszaboni programunk, ahol kitűztük azt, hogy 2010-ben 
lekörözzük az Amerikai Egyesült Államokat.  

Jellemző, hogy volt egy kiváló mister Lisszabonunk, Baráth Etele egykori európai 
miniszter, aki felelős lett volna azért, hogy ezt például Magyarországon végrehajtsák. Ebből 
sajnos nem lett semmi Európa-szerte, mert nem rendeltek mellé pénzeszközöket.  

Tehát ez figyelmeztető jelzés számunkra, hogy itt van egy újabb program, aminek 
lassan a feléhez fogunk érni, az Európa 2020. Bizony jól össze kell szedni magunkat ahhoz, 
hogy ebben a saját létünk érdekében az Európai Unió vagy Európa egységet tudjon 
felmutatni, és ebben önök, az anyavállalataikkal együtt, nagyon fontos láncszemet képeznek.  

És itt valóban egyfajta összefogás kell a politika és a gazdaság – és itt szándékosan 
zárójelben nem mondom, hogy gazdaságpolitika - között, egy olyan összefogásra van 
szükség, amiben valóban a leglényegesebbet tudjuk végrehajtani, a munkahelyteremtést. Ez 
ennek a programnak a lényege: munkahely, munkahely, munkahely.  

Egyéni választókerületben élünk, és mindenütt ez a legnagyobb probléma. Köszönjük 
azokat a véleményeket, amiket elmondtak, hiszen én magam is tapasztaltam Zemplénben, 
hogy kétéves tárgyalás után végre sikerült egy európai céget odaédesgetni, és hirtelenjében 
össze kell szedni 150 vagy 200 közepesen vagy jól végzett szakmunkást. Nagy bajban 
vagyunk, és leállítottam az egészet, mert én nem kívánom a már működő, részben szintén 
külföldi cégektől elszipkázni ezeket, hogy őket ellehetetlenítsem, hogy egy háború induljon 
meg. Mi marad számunkra? A szakképzésnek egy olyan fokú fejlesztése, és ezt tesszük a saját 
TISZK-ünkben, amivel kooperálva az ottani cégekkel előbbre juthatunk.  

És itt megjegyzem például, hogy a Miskolci Egyetemnek kiváló kapcsolatai vannak a 
megyében lévő olyan külföldi cégekkel, amelyeknek szintén érdekük az innováció. Szoktam 
mondani, hogy a szakmunkásképzőt végzett hallgatók, akik egyéves utóképzést kapnak, akár 
külföldön is, egy 100 millió forintos gépen a többszörösét keresik annak, amit akár egy 
iskolaigazgató vagy a szakmunkásképző vezetője. Tehát értelmes célokat kell kijelölni, 
mindehhez hozzátéve egy-egy nyelvet.  

Tehát össze vagyunk kötve, hölgyeim és uraim, és köszönöm, hogy önök ennek egy 
fontos láncszemét adják, immár hosszú évek óta. Mivel mindez jegyzőkönyvbe hangzott el, 
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mi szeretnénk majd ezt a jegyzőkönyvvezetők jóvoltából elküldeni önöknek, hogy az 
utókornak őrizzék meg, hogy önök sokszor jártak itt. Remélhetőleg ennek lesz folytatása.  

Mi örömmel vesszük a megkeresést, és ha nekünk valami problémánk lesz, 
bizalommal fordulunk önökhöz. Tehát van egy közös érdekünk, az európai Magyarország. 
Köszönöm szépen. A bizottsági ülést bezárom, és megköszönöm a jegyzőkönyvvezetőinknek, 
immáron sokadszor is, hogy nagyon híven szokták lejegyezni az utókor számára a mi 
gondolatainkat.  

Esetleg, elnök úr, egy zárszót? 

Kerekes László zárszava 

KEREKES LÁSZLÓ, a HEBC elnöke: Mi is köszönjük szépen a lehetőséget és az 
értékes párbeszédet. Korábban már utaltunk rá, itt is szeretném nyilvánosan minden egyes 
tagjuknak megköszönni, hiszen a tavasszal létrejött Konzultációs Iroda tudomásom szerint az 
önök hatékony támogatása mellett jött létre, és azt gondolom, hogy önökkel is, illetve a 
Konzultációs Irodán belül a minisztériumokkal kifejezetten jó kapcsolatot sikerült 
kialakítanunk, és reméljük, hogy előbb-utóbb az eredményeit is látni fogjuk ennek. Mi 
mindenképpen úgy tekintünk erre, hogy katalizálni tudjuk a folyamatokat, tehát a legutolsó 
megbeszélésünk alatt és óta több minisztérium felső vezetői jelentek meg, és öröm volt látni, 
hogy elkezdődött egy közös gondolkodás.  

Egy példát mondanék itt az országstratégiával kapcsolatban: úgy érezzük, hogy a mi 
közbenjárásunkra elkezdődött egy közös gondolkodás, és amikor ott megkérdeztük, hogy 
hogyan áll jelenleg Magyarország, az országstratégia, akkor 91 darab dokumentumot kaptunk, 
hogy ez az országstratégia. Én azt gondolom, hogy ma Magyarországon nincs olyan valaki, 
aki 91 dokumentumot részleteiben ismerne. Tehát mindenképpen elindult egy folyamat, és azt 
gondolom, ebben önöknek is szerepe van, és ezt nagyon szépen köszönjük.  

Azzal fejezném be, egy személyes történettel, hogy az elmúlt hetekben volt egy 
külföldi vendégem, akivel Budáról jöttünk át, és a megszépült Parlament Duna-felőli oldalát 
néztük, ahol most már nincsen állványzat. Nagyon rácsodálkozott a Parlament épületére, ő 
még nem volt Magyarországon, és arról beszélgettünk, hogy milyen Közép-Európa, mire azt 
találta mondani, ami szerintem nagyon frappáns volt, hogy most már kezdi érteni, hogy miért 
hívják ezt Közép-Európának. Ez engem büszkeséggel töltött el, mert beszéltünk a nyolc 
olimpiai aranyról, erről is beszéltünk, és azt kívánom mindannyiunknak, hogy ha nemzetközi 
társaságban beszélgetünk, akkor büszkék lehessünk Magyarországra. 

Köszönjük szépen a megtisztelő figyelmüket és a lehetőséget.  
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 42 perc) 
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