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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 37 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

GÚR NÁNDOR (MSZP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Köszöntöm a 
képviselőtársaimat, üdvözlöm a bizottsági ülésünk iránt érdeklődőket. Üdvözlöm a miniszter 
urat, vezető munkatársait is.  

Először a mai napirendi pont elfogadására és a formai dolgok egyeztetésére kerítünk 
sort. A határozatképesség szemmel látható, tehát adott, de a jelenléti ívet mindjárt megvárom, 
és a helyettesítésekről is számot fogok adni.  

A napirend elfogadására teszek javaslatot, mivel láthatóan határozatképesek vagyunk. 
Elektronikus formában mindenki megkapta a meghívót. Ebben a meghívóban négy napirendi 
pont tárgyalására tettünk javaslatot. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy valakinek van-e 
kiegészítő javaslata. (Nincs jelentkező.) Ilyet nem látok, akkor kérdezem, hogy ki ért egyet a 
napirendi javaslattal. (Szavazás.) Köszönöm szépen. Akkor ezt a négy napirendi pontot fogjuk 
tárgyalni.  

A tárgyalási időkeret megállapítása tekintetében miniszter úrral tettem egy egyeztetést, 
amely arról szólt, hogy maximum két órában fogjuk az első napirendet tárgyalni. Hogyha 
ebben egyetértés van közöttünk, alelnök úrral is egyeztettem e tekintetben, tehát így nagyjából 
arra lehet számítani, hogy 12, fél 1 körül a bizottság ülését be tudjuk fejezni. Ha ez így 
elfogadható, haladok tovább.  

A jelenléti ív alapján a helyettesítésekről adok számot. Jómagam Kiss Pétert 
helyettesítem, úgy látom, hogy Kontur Pál helyettesíti dr. Karakó Lászlót, Kovács Ernő 
helyettesíti Nagy Istvánt, és Karvalics Ottó pedig Spaller Endrét és Varga alelnök úr pedig 
Kara Ákos alelnök urat. Ez azt jelenti, hogy megvan a teljes bizottsági létszám. Köszönöm 
szépen.  

Akkor az gondolom, hogy az érdemi munkát el tudjuk kezdeni. Természetesen arra 
felhívom a figyelmet, hogy a szokásjog alapján is vigyázunk arra, hogy a hozzászólások 
tekintetében nagyjából az azonos időtartam betartását, felváltva a megszólalásokat, először az 
ellenzéknek biztosítva végezzük a munkánkat. Szakértő asszony jelzi, hogy Pálffy István, aki 
nem a bizottságunk tagja, de természetesen a bizottság ülésén bármikor részt vehet, és 
szívesen látjuk, ő is jelen van a bizottsági ülésünkön. Köszönöm szépen.  

Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter bizottság előtti meghallgatása  

Az első napirendi pontunk dr. Matolcsy György meghallgatásáról szól. Ez a 
meghallgatás az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény alapján, annak a 41. §-a 
alapján zajlik. Matolcsy György nemzetgazdasági minisztert elkísérte, úgy látom helyettes 
államtitkár, dr. Karkovács Kolos is, és Odrobina László főosztályvezető úr is. Őket 
köszönthetjük az asztalnak azon a végén.  

Miniszter urat vártuk már az évben korábban is, hiszen 2010 májusában, illetve 2011 
májusában találkoztunk. 2012 májusában nem sikerült, majd többszöri egyeztetést követően 
újra nem sikerült, de most sikerült, 2012. szeptember 10-én tehát találkozunk. Ennek az 
apropója nyilván az, hogy a bizottság feladatkörébe tartozó kérdéseket feszegessük 
elsődlegesen. Ennek megkezdését megelőzően megadom a szót a miniszternek, és majd azt 
követően képviselőtársaimnak is természetesen. Miniszter úr, hogyha az írásbeli anyaghoz 
kiegészítő szóbeli megjegyzései vannak, akkor a szó az öné. Parancsoljon! 

Dr. Matolcsy György szóbeli tájékoztatója 

DR. MATOLCSY GYÖRGY nemzetgazdasági miniszter: Köszönöm szépen. Tisztelt 
Elnök Úr! Tisztelt Alelnök Úr! Igen Tisztelt Bizottság! Hölgyeim és Uraim! Köszönöm 
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szépen a meghívást, örömmel teszek eleget a meghívásnak. Több okból is. Az egyik, hogy 
beszámolhatok a bizottságnak arról, azon túl egyébként, amit írásbeli anyagként remélem 
megkapott a bizottság valamennyi tagja, úgyhogy a magam részéről, ha elnök úr és alelnök úr 
ezzel egyetértenek, nem ismételném meg az írásbeli anyag főbb számait és összefüggéseit, 
hanem inkább egy tágabb gazdasági keretbe ágyaznám a foglalkoztatáspolitika kérdéseit.  

Annál is inkább örülök, hogy itt lehetek, mert a kormányzás most már egy kicsit több 
mint két évét követően egyértelmű változásokról, fordulatokról számolhatok én most be a 
kormány nevében a bizottság számára. A gazdaságpolitika, az államháztartás és a 
foglalkoztatás területén. A politikai felhatalmazást követően Magyarország új kormány 
gazdaságpolitikai fordulatot indított 2010. június 2-án.  

A magam részéről, illetve a Nemzetgazdasági Minisztérium vezetésének részéről és a 
kormány nevében azt mondhatom, hogy három döntő fordulat történt a gazdaságpolitikai 
fordulatot követően, amelyek ezt a két évet karakterisztikusan kiemelik a megelőző nyolc év 
időszakához képest, és karakterisztikusan kiemelik az Európai Unió zöméhez, többségéhez, 
nagy részéhez képest. Az első, hogy Magyarország sikeres államháztartási, pénzügyi 
konszolidációt hajtott végre az elmúlt két évben. A sikeres államháztartási, pénzügyi 
konszolidációnak legalább három fontos jele van. Az első, hogy folyamatosan csökken a 
bruttó hazai termékhez mért államadósság, tehát a 81,5 százalékról, a 2010 közepén mért 81,5 
százalékról – attól függ, hogy milyen devizaárfolyamot, a 311-est vagy a 285-ös 
devizaárfolyamot használjuk, hiszen az államadósságnak közel 40-45 százaléka devizában áll 
fel – 77-78 százalékra csökkent Magyarország bruttó államadóssága. Ez egy óriási fordulat. 
Ha figyelembe vesszük, hogy az induló magyar 80 százalék feletti államadósságszint a 
térségben messze a legmagasabb volt, Romániában 38 százalék, Csehországban és 
Szlovákiában 40 és 45 százalék között van, Lengyelországban 55 százalék, mostanra már 56, 
ez a 80 százalék feletti magyar arány kirívóan magas, és nagyon nagy érték, hogy az 
államadósság-ráta csökkenni tudott. Csak összehasonlítás végett, egy szerencsétlen déli 
szomszédunknál követett szerencsétlen gazdaságpolitika folytán – Szlovéniáról beszélek – 22 
százalékról 44 százalékra, és most már a fölé nőtt egy szocialista gazdaságpolitika folytán az 
államadósság szintje. Tehát ebben a két évben el lehetett rontani. Magyarország ahelyett, 
hogy elrontotta volna, igen jelentős fordulatot hajtott végre.  

Ha közben azt is figyelembe vesszük, hogy az eurózónában is 90 százalék közelébe 
emelkedett az államadósság és lényegében valamennyi európai uniós tagállamban stagnált, 
vagy inkább nőtt az államadósság, ez egy jelentős eredmény.  

A gazdaságpolitika másik kiemelt eredménye, tisztelt elnök úr, alelnök úr és tisztelt 
bizottsági tagok, az, hogy olyan eszközökkel hajtottuk végre ezt a sikeres államháztartási 
konszolidációt, ezek nem hagyományos és hagyományos eszközök voltak együtt, amelyek 
révén képesek voltunk megőrizni Magyarországon a politikai stabilitást. Ez egy rendkívül 
fontos eredmény. Ha azt nézik a bizottság tisztelt tagjai, hogy a 27 tagállamtól 14 kormány 
bukott meg eddig azért, mert csak hagyományos módon, mégpedig különböző megszorító 
csomagokkal kezelte az államadósság és az államháztartás gondjait, akkor azt kell 
mondanom, hogy mindenki számára világos, micsoda érték a politikai stabilitás. A politikai 
stabilitást tehát úgy tudtuk megőrizni, hogy a sikeres államháztartási konszolidáció keretében 
csökkentettük az államadósságot, 3 százalék alá, fenntartható módon levittük a költségvetés 
hiányát, és egy érezhető, erős pluszt tartunk fent a folyó fizetés érdekében. A sikeres 
államháztartási pénzügyi konszolidáció és a politikai stabilitás megőrzése mellett a harmadik, 
persze az első helyen is említhetném, legfontosabb eredménye ennek a gazdaságpolitikai 
fordulatnak, amit tehát már két éve végrehajt Magyarország, az, hogy a válságkezelés 
közepette nő a foglalkoztatás, és csökken a munkanélküliség. 120 ezerrel nőtt a legális adózó 
foglalkoztatottak száma Magyarországon két év alatt. Hogy ez micsoda eredmény, ahhoz 
valóban nem a politikai szócsaták fonalát felvéve, csak azt szeretném mondani, hogy előtte 
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nyolc év alatt 240 ezerrel csökkent Magyarországon a foglalkoztatás. És 2002 és 2008 között, 
amikor tehát még nem volt válság, mert mondhatnánk azt, hogy a válság hatására csökkent 
2009-ben és 2010 első felében, nos, tisztelt elnök úr, amikor még a válságnak híre-hamva sem 
volt, 2002 és 2008 között csak 8 ezerrel nőtt a foglalkoztatás Magyarországon, aztán zuhant, 
és összesen a korábbi nyolc év alatt 240 ezerrel csökkent a foglalkoztatás. Hogyha ezt 
figyeljük, ezt a két számot, akkor mindenki számára, azt gondolom, hogy egyértelműen 
világossá válik, hogy a most elért, két év alatt elért 120 ezerrel nagyobb foglalkoztatás egy 
óriási eredmény. Valaminek a kezdete persze, ez nem a vége, valaminek a kezdete, ennek az 
egy-másfélmillió új munkahely teremtésének a kezdete.  

A másik hasonlóan fontos eredménynek tartom, tisztelt elnök úr, a 
foglalkoztatáspolitikán belül és a foglalkoztatáspolitikai elindult fordulat keretein belül azt, 
hogy csökkent a munkanélküliségi ráta, amely még mindig nagyon magas, 10,5 százalék jelen 
pillanatban, de megint azt kell mondanom, hogy 495 ezer magyar ember van még munka 
nélkül. Ez elfogadhatatlanul magas szám, de ha figyelembe veszem, hogy 2002 és 2010 
között 5,6-5,8 százalékról, attól függ, hogy az év melyik hónapját nézem, duplájára nőtt a 
munkanélküliség. 11 százalék fölé, 12 százalék közelébe, akkor a csökkenő munkanélküliségi 
ráta egy beindult foglalkoztatáspolitikai fordulat félreérthetetlen jele. Még mindig 
elfogadhatatlanul magas a munkanélküliség, de a foglalkoztatás bővülése mellett a 
munkanélküliségi ráta csökkenése jelzi, hogy beindult a foglalkoztatáspolitikai fordulat, sőt 
halad előre. 

A harmadik ilyen jele annak, hogy megindult a foglalkoztatáspolitikai fordulat 
Magyarországon, és az első eredmények itt vannak már velünk, az aktivitási ráta növekedése, 
emelkedése. Mindannyian tudjuk, hogy Magyarországon az unió most már harmadik-
negyedik legrosszabb foglalkoztatási rátájával rendelkezünk, már nem az utolsó előttiek 
vagyunk, és az aktivitási rátánk is rendkívül alacsony, miközben a munkanélküliségi ráta is 
magas. De az aktivitási ráta különösen fájdalmas módon mutatja, hogy mennyien szeretnénk 
részt venni a munkaerő-piaci folyamatokban. Az, hogy emelkedik az aktivitási ráta, most már 
65 százalék közelében van, ez azt jelzi, hogy itt valami történik. Ha az időskálára nézek, 
akkor azt kell mondanom, hogy a munkanélküliségi ráta a 2,5 éves mélypontot ér el, a 
foglalkoztatási ráta ötéves csúcsot ér el, tehát utoljára 2007 körül volt ilyen a foglalkoztatási 
szint Magyarországon, ugye 3 millió 900 ezer fölé nőtt, utoljára öt éve volt, az aktivitási ráta 
pedig utoljára húsz évvel ezelőtt volt, húsz évvel ezelőtt volt ilyen magas, ami még mindig 
nagyon alacsony az Európai Unió keretei között, de már elértük a rendszerváltás első éveinek 
akkor még magas aktivitási rátáját.  

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Alelnök Úr! Tisztelt Bizottság! Azt kell tehát mondanom, 
hogy az elmúlt két év gazdaságpolitikájának, ezen belül a beszámolási időszak, az elmúlt egy 
év gazdaságpolitikájának három, egymással összefüggő, egymás nélkül nem működő, de az 
Európai Unióban egymással ritkán barátkozó három eredménye az, hogy sikeres 
államháztartási konszolidációt hajtottunk végre, erre is nagyon kevesen képesek az unióban. 
Gondoljuk azt, hogy hét-nyolc ország képes 3 százalék alatt tartani a deficitet. Három-négy 
ország képes csökkenteni az államadósság szintjét. Tehát ezek jelentős eredmények. A 
legfontosabb azonban az, hogy a politikai stabilitást sikerült megőrizni és emellett és ebben 
valóban egyedül állunk az unióban, egy válságkezelés időszakában sikerült bővítenünk a 
foglalkoztatást, csökkenteni a munkanélküliségi rátát, és bővíteni az aktivitási rátát.  

Tisztelt Elnök Úr! Még engedje meg, hogy megemlítsem, hogy ahogy ez a 
beszámolóban is egy kis részben szerepel, de hát az elmúlt két évben láttuk, hogy ez milyen 
nagy horderejű változásokat hozott, ezeket az eredményeket, tehát a foglalkoztatáspolitikai 
fordulat első eredményeit, ezek valóban csak az első eredmények, úgy tudtuk elérni, hogy 
közben a foglalkoztatáspolitika egészét, magát a koncepciót, az intézményrendszert, a 
finanszírozási rendszert és a teljes joganyagot átformáltuk. Meggyőződésem szerint nem 
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lettünk volna képesek beindítani a foglalkoztatáspolitikai fordulatot Magyarországon, ha 
nincs új magyar munkatervünk, ha nincs új koncepciónk arra, hogy segély helyett munkát 
adjunk, ha nincs koncepciónk a közmunkára, ha nincs új koncepciónk az élőmunkát terhelő 
járulékokra, nem formáljuk át teljesen az intézményrendszert. Erről talán több is szerepel az 
írásbeli beszámolóban, tehát a foglalkoztatáspolitika teljes intézményrendszerét átformáltuk, 
illetőleg elindult az új intézményrendszer kiépítése.  

Hasonló módon azt gondolom, hogy nem sikerülne fenntartani ezeket a kedvező 
folyamatokat akkor, ha nem lenne július 1-jétől új munka törvénykönyvünk, ha nem lenne új 
szakképzési törvényünk, és még azt gondolom, hogy ez év őszén, talán novemberben nem 
tárgyalná az Országgyűlés már az új felnőttképzési törvényt.  

Tehát egy új koncepció, egy új intézményrendszer, egy teljesen új joganyag, és persze 
az érdekegyeztetésnek egy más rendszere mind hozzájárult ahhoz, hogy Magyarország 
elindulhatott egy foglalkoztatáspolitikai fordulat felé, és meggyőződésem, hogy minden elem 
kell ahhoz, sőt mindenegyes elemnél további fejlődés kell ahhoz, hogy a 
foglalkoztatáspolitikai fordulat végbemenjen.  

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Alelnök Úr! Engedjék meg, hogy még két 
dologról beszéljek. Az egyik, hogy egy sikeres államháztartási pénzügyi konszolidáció nem 
jelenti azt, hogy a teljes pénzügyi rendszert konszolidáltuk. A családok, háztartások egy 
részénél, a devizahitelesek egyre nagyobb részénél sikeres lesz a pénzügyi konszolidáció, de 
az önkormányzatoknál és a vállalkozások jelentős részénél még nem tudtunk sikeres pénzügyi 
konszolidációt végrehajtani. Ott is van teendő. A politikai stabilitást hétről hétre meg kell 
őrizni, nem tartom teljes mértékben véletlennek, hogy az Európai Unió 14 tagállamában 
bukott meg 14 kormány, és 14 országában csökkent a foglalkoztatás. Tehát a 27 tagállamból 
ebben a két évben vagy egy évben, amiről a beszámoló szól, 14 uniós tagállamban csökkent a 
foglalkoztatás. A politikai stabilitás megőrzése és a foglalkoztatási szint megőrzése, 
különösen emelése a lehető legszorosabban összekapcsolódnak, így tehát nekünk a harmadik 
elemben is, a foglalkoztatáspolitikai fordulatban tovább kell mennünk. Ezt célozza a 
munkahelyvédelmi akcióterv. Az akciótervet a kormány a kormányzó frakciószövetség 
javaslatára azért dolgozta ki és fogadta el, és azért terjesztettük az Országgyűlés elé, és majd 
azért kérünk rá egy végső igent az ősz során, és azért védjük tőlünk telhető teljes energiával 
majd a meginduló hivatalos Valutaalap és az európai uniós tárgyalások során, mert ez az a 
munkahelyvédelmi akcióterv, ami a foglalkoztatáspolitikai fordulat továbbvitelét lehetővé 
teszi. 

Ugyanis annak van egy nagyon világos koncepciója. Azt mondja, hogy akkor tudunk 
az üzleti szektorban továbbmenni a foglalkoztatásbővülésben, tehát akkor nem szükséges 
kizárólag csak a közmunkaprogramok révén bővíteni a foglalkoztatást Magyarországon, ha 
csökkenteni tudjuk, ráadásul célzottan az élőmunkát terhelő járulékokat. Mindannyian tudjuk, 
ismerjük az összes nemzetközi, OECD, Európai Unió és más ázsiai, angolszász országokban 
érvényes élőmunkaterheket. A magyar magas. Mi a frakciószövetség javaslatának azért 
örültünk, mert ott egy célzott, okos élőmunkateher-csökkentés rajzolódik ki. Azt mondja, 
hogy a 25 év alattiaknál, az 55 vagy 50 év felettieknél, a tartósan munkanélkülieknél, a 
kisgyermeküket nevelő hölgyeknél, mamáknál és még majd néhány más csoportnál, hiszen 
folyamatosan kapjuk a javaslatokat a munkahelyvédelmi akciótervvel kapcsolatos konzultáció 
során, tehát célzott módon csökkentsük járulékot azoknál a munkavállalói csoportoknál, 
amelyeknél a magyarországi foglalkoztatási ráta elmarad, vagy jelentősen elmarad az európai 
uniós átlagos foglalkoztatási rátától. A munkahelyvédelmi akciótervnek az az egészen sajátos 
és okos vonása, hogy ott avatkozik be, ott véd majd munkahelyeket és ott teszi lehetővé új 
munkahelyek teremtését az üzleti szektorban, ahol Magyarországon elfogadhatatlanul és 
egyes esetekben érthetetlenül alacsony a foglalkoztatás. Hát a 25 év alattiaknál az 50, illetve 
az 55 év felettieknél, a tartós munkanélkülieknél vagy a képzettséggel nem rendelkezőknél 
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vagy általában a nőknél, ezen belül a kismamáknál az uniós átlaghoz képest negyede, 
harmada, esetenként fele a foglalkoztatási ráta. Ez elfogadhatatlan, tehát, ha ott a kormány az 
Országgyűlés felhatalmazásával könnyíti az élőmunkaterheket, ott igen jelentős tartalékokat 
tudunk megmozgatni. (Kara Ákos érkezik.) Köszöntöm alelnök urat.  

Azt gondolom, ezért van igen nagy jelentősége, hogy a 300 milliárd forintos forrással 
kalkulált munkahelyvédelmi akcióterhet 2013. január 1-jétől beindítsuk, és előtte 
természetesen a Valutaalap és európai uniós tárgyalások során partnereinkkel is 
elfogadtassuk. A másik jelentős eleme azonban ennek a munkahelyvédelmi akciótervnek az, 
hogy gazdaságpolitikai szempontból más logikára támaszkodik. Nem egyszerűen 
költségvetési forrásokat rendel az akcióterv mögé, de lássuk be, a költségvetés kiadási oldalán 
ilyen jellegű új 300 milliárdos forrást találni nem lenne könnyű. Hanem, természetesen van 
erre lehetőség az állampapírok utáni hozam csökkenése révén, de ez egy nagy bravúr lenne. 
Azonban a munkahelyvédelmi akcióterv egy olyan konstrukció, amelyben a kormány azt 
javasolja, hogy egy új pénzügyi forrást állítsunk az akcióterv mögé, új bevételi lábat, új 
bevételi forrást, ez a pénzügyi tranzakciós illeték, és most szinte független attól, hogy ki lehet-
e terjeszteni a Magyar Nemzeti Bankra, valószínűleg nem, ki lehet-e terjeszteni az 
államkincstárra, valószínűleg igen, ki lehet-e terjeszteni a pénzintézeti körben folytatott 
átutalásokra, természetesen igen. Tehát szinte független attól, hogy a pénzügyi rendszer teljes 
száz százalékos lefedettséggel van, 70-80 százalékos lefedettséggel részt vesz-e a pénzügyi 
tranzakciós illeték új bevételi lábának a megteremtésében. Ez a láb létezik. Tehát míg a 
bankadó, a krízisadók és hát persze az egyszeri zárolások egyszeri két-hároméves bevételt 
teremtettek, a pénzügyi tranzakciós illeték bevezetése, és ennek a munkahelyvédelmi 
akcióterv mögé, mint forrást mögéállítása egy olyan gazdaságpolitikai eszköz, amely hosszú 
távon fenntartható.  

A következő politikai ciklusok, azt gondolom, mindegyike számíthat arra, hogy egy, 
az élőmunkaterheket célzottan vagy és általánosan csökkentő politika mögé pénzügyi forrás 
áll, amit mi pénzügyi tranzakciós illetéknek hívunk. Ez egy nagyon jelentős dolog, nem egy 
egyszeri küzdelmek árán, egy-két-három évig fenntartott forrás van az élőmunkaterhek 
csökkentését célzó program mögött, hanem egy tartós forrás. Az Európai Unióban egyébként 
már három országban van pénzügyi tranzakciós illeték, nem pont az, amit mi bevezetni 
szándékozunk, és további 5-8 ország foglalkozik a gondolattal, sőt bizottsági ajánlás is van, 
egy kissé eltérő a magyartól. Tehát a következő 2-3-4-5-10 évben mi majd azt tapasztaljuk, 
hogy az Európai Unióban a gazdaságpolitika, a politika egyre nagyobb mértékben él a 
pénzügyi tranzakciós illeték bevezetésével, hiszen a forgalmi szektort egyébként áfa nem 
terhelheti. Ez némiképpen ellentmondás, ne is firtassuk, hogy miért alakult ez ki, de mi 
magyarok és az angolok, a franciák, aztán talán a szlovákok, az osztrákok megtaláljuk a 
módját, és majd az Európai Bizottság is megtalálja a módját, hogy a pénzügyi forgalomra 
kivetett áfa nélkül egy illeték formájában forrást tegyünk a költségvetés kiadásai mögé, a 
magyar gazdaságpolitika a foglalkoztatást erősítő munkahelyvédelmi akcióterv mögé teszünk 
forrásokat.  

Tisztelt Elnök Úr! Végezetül a bevezető végén engedje meg, hogy kitérjek arra is, 
hogy a kormány gazdaságpolitikai célkeresztjében hogyan néz ki a foglalkoztatáspolitika 
jövője a következő másfél-két évben, illetve mit tartanánk jónak 2020-ig. Érdemes ugyanis 
arról beszélni, hogy mik a távlati, akár 2020-ig terjedő céljaink, meg a ciklus végéig terjedő 
céljaink, tehát a távlati célokból érdemes levezetni egy sor lépést. Eddig is ezt tettük, 
javasoljuk ezt a módszert fenntartani. Az első célunkat mindenki ismeri, van, aki hisz benne, 
van, aki nem, van aki reménykedik benne, van, aki nem tartja reálisnak. Mi a magunk részéről 
teljes mértékben reálisnak tartjuk, ez pedig egy- és másfélmillió munkahely között teremteni 
új munkahelyeket Magyarországon. Tehát egy ötmillió feletti foglalkoztatási szint elérése az 
igazi célunk 2020-ig. És akkor mondjuk ki, hogy ez a cél egyben azt is jelenti, hogy 
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Magyarországon célul tűztük ki lényegében a teljes foglalkoztatást. Persze van szakirodalom, 
a szakirodalom azt mondja, hogy 3-4 százalékos munkanélküliség már majdnem teljes 
foglalkoztatás. Mi azt gondoljuk a kormány és a Nemzetgazdasági Minisztérium vezetésének 
tagjai, hogy a 459 ezer most regisztrált munkanélküliből egyetlen munkanélküli se legyen 2-
3-5 éven belül. Tehát ebben az előttünk álló szakaszban, mindenegyes lépésünk azt célozza 
majd, legyen az a pénzügyi konszolidáció következő lépéssorozata, az adórendszer 
változtatása a következő években, hogy Magyarországon lényegében megszűnjön a 
munkanélküliség. Teljes foglalkoztatás alakuljon ki. 

Jelenleg, és ezt a bizottság tisztelt tagjai pontosan tudják, 205 ember munkavállaló kap 
munkát a közmunkaprogramok keretében, ez az a bizonyos új Start-munkarendszer, ami a 
múlt évben más szerkezetben 302 ezer embert szólított meg, ahogy Czomba Sándor 
államtitkár úr szokta mondani, ez a „Czomba-féle közmunka” akkor azonban 2-3 hónapig és 
2-4-6 órás részmunkaidőre vonatkozott. Nagyon értékes program volt, de az új program még 
jobb, a Start-munkaprogram, mert 205 ezer embernek már 4, de inkább 6 és 8 órás közmunkát 
ad és 6-8-10 hónapra. Nekünk az a célunk, hogy a következő években, már a belátható 2014-
es időszakban és utána 2020-ig minden évben egy-egy lépésben előremenve a ma  regisztrált 
valamennyi munkanélküli vagy a versenyszektorban kapjon munkát, ez lenne az ideális, a 
versenyszektor foglalkoztatása bővül, nem olyan ütemben, ahogy szeretnénk, de bővül, a 
közmunkaprogramok keretében teremtettük az új 120 ezer munkahely döntő többségét. De ha 
valaki a közmunkaprogramokban kénytelen részt venni, mert az üzleti szektor egyes 
területein, ahová ő szeretne menni, nem kap munkát, ott erre legyen lehetőség. Tehát 
kifejezetten az a célunk, hogy jövőre legalább 300 ezer, de inkább 3-400 ezer fő között, utána 
pedig minden évben magasabb legyen a közmunkaprogramban foglalkoztatottak száma.  

Tehát a következő másfél-két év és a következő 2020-ig terjedő időszak legfontosabb 
feladatának a teljes foglalkoztatás megteremtését tartjuk. Ezt Magyarországon lehetségesnek 
tartjuk, mert egy 80 éve nem mért nemzetközi válság közepette voltunk képesek három, 
egymással nehezen összeegyeztethető eredményt elérni, tehát egy államháztartási 
konszolidációt, a politikai stabilitás megőrzését, és a foglalkoztatási fordulat elindítását. Tehát 
válságálló az a foglalkoztatáspolitika és gazdaságpolitika, ami ezt elérte, akkor tehát az előbb-
utóbb megújuló újabb, már nem válságos, hanem konjunkturális szakaszban azt gondoljuk, 
hogy ez elérhető.  

A második új célunk, ami természetesen régi, tehát a másik célunk az, hogy 
mindenhol, ahol még előre kell lépnünk, a foglalkoztatáspolitika koncepciójában, 
programjaiban, intézményrendszerében, jogszabályi hátterében, a törvények a jogszabályok 
világában, ezt megtegyük. Itt én elsősorban arra gondolok, hogy üzemeljük be az új munka 
törvénykönyvét, nézzük meg, hogy bevált-e minden eleme, ha nem, módosíthatjuk, nézzük 
meg ugyanezt a szakképzési törvénynél, hozzuk tető alá az új felnőttoktatási törvényt, nézzük 
meg az új felsőoktatási törvényt, tehát mindazt, amit a foglalkoztatáspolitikai rendszer alatt 
értünk, beleértve az uniós források bekapcsolását, beleértve a munkaügyi statisztikákat, 
beleértve a kormányhivatalokon belül működő munkaügyi központok munkáját, ezeket 
folyamatosan fejlesztjük.  

A harmadik célunk az, hogy a foglalkoztatáspolitika számára egy olyan közoktatási 
rendszert építsünk ki, amely fenntarthatóvá teszi a foglalkoztatáspolitikai folyamatot. Nem 
csupán 2020-ig, hanem azután is. Lássuk be, hogy a jelenlegi magyar közoktatási rendszer 
még automatikusan nem biztosítaná azt, hogy 2020 után is fenntartható egy addig ötmillió 
fölé bővülő foglalkoztatási szint. Még nem elég erős a magyar oktatási rendszer, megindult az 
átállás, de van, ahol csak 2013. szeptember 1-jétől térünk rá. Például a szakképzés területén 
egy kötelező új rendszerre, van, ahol épp most kezdtük el az átállást a felsőoktatási 
rendszerben 50 százalékkal bővül a műszaki, természettudományos és informatikai képzésben 
részesülők száma, megváltoznak az arányok a következő két-három-négy-öt évben a 
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felsőoktatásban. Kifejezetten egy munkaközpontú és ezen belül termelésközpontú, ipari 
központú felsőoktatás felé megyünk. Nos ezekre időt kell szánnunk, tehát a teljes oktatási 
rendszer megújítása azért szükséges, és azért kell továbbhaladnunk, és azért kell egy sor 
területen további lépéseket tennünk, hogy 2020-ig jöjjenek az eredmények, de főként 2020 
után is fenntarthatóvá tegyük az akkor már ötmillió feletti munkavállalói kört.  

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Alelnök Urak! Tisztelt Bizottság! Ez lett volna az írásbeli 
beszámoló mellett az a szóbeli kiegészítés, aminek tehát talán az összegzése az, hogy egy út 
elején járunk a foglalkoztatáspolitikában. Sikerült a foglalkoztatáspolitikában elindítanunk a 
fordulatot a válságkezelés közben. Ezt a magam részéről igen jelentős eredménynek tartom. 
Még csak a legelső eredmények jöttek, ütemesen tovább kell mennünk, de reálisan kitűzhető 
megítélésem szerint Magyarországon 2020-ig az ötmillió feletti adózó munkahely világa, ami 
egyben teljes foglalkoztatást jelent, ami egyben támaszkodhat egy tovább megújuló, tovább 
újuló foglalkoztatáspolitikai intézményrendszerre és egy teljesen megújuló oktatási 
rendszerre. Köszönöm szépen, elnök úr.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, miniszter úr. A munkánkat úgy folytatnánk majd, hogy a 

képviselői hozzászólások, kérdések kerülnek napirendre, és utána majd a miniszter úrnak 
fogjuk újra visszaadni a szót. Mielőtt a kérdésekhez érnénk, azelőtt néhány gondolatot 
engedjen meg miniszter úr, hogy visszaigazoljak az ön által elmondott dolgokhoz illesztetten.  

Kérdések, hozzászólások 

Nem akarok pikírt és cinikus lenni, de azt tudtam mindig, hogy tündérmeséket hirdetni 
tud. Azzal nem voltam tisztában, hogy a tündérmesék világában is képes elhelyezni önmagát. 
Nem a vágyaival van bajom, szó nincs róla, én is úgy gondolom, hogy ennek az országnak az 
az érdeke, hogy minél többen dolgozzanak Magyarországon, lehetőség szerint érjünk el oda, 
hogy ne legyenek regisztrált álláskeresők. De az elmúlt két és félévnek a tevékenysége és a 
vágyak nincsenek szinkronban egymással, miniszter úr. Mond nagyon sok olyan dolgot, 
amely olybá tűnik, mintha pozitív képet alkotna az elmúlt időszak folyamatáról. Csökkenő 
államadósságról beszél, de nem szól arról, hogy ez nem gazdasági eredmény hozadéka, nem 
mondja azt, hogy ez nagyjából 3000 milliárd forint elkobzott pénznek a részbeni 
felhasználása. Nem szól arról, hogy a politikai stabilitás megőrzése nem az aktuális 
„hatalomnak” az eredménye, hanem valószínű, hogy ahhoz kell egy konstruktív ellenzék is, 
aki nem fel akarja borítani és robbantani az országot, hanem megoldásokat keres. Úgy szól 
arról, hogy nő a foglalkoztatás, miközben csökken a munkanélküliség, az álláskeresők száma, 
nem szól arról, hogy milyen konstrukcionális változásokat eszközöltek önök menet közben, 
csak címszavakban mondok példákat.  

Ugye emlékszik arra, hogy Európában két és félévvel ezelőtt Magyarországon kilenc 
hónapos volt az álláskeresés támogatási időtartama, emlékszik arra, hogy amikor valaki 
elveszítette a munkahelyét és a munkaadóktól, munkavállalóktól beszedték a járulékokat, az 
olyan 180-190 milliárd forint nagyságrendjét tette ki, akkor ezek a pénzek e tekintetben az 
állásvesztett emberek újra álláshoz való jutásának az érdekében kerültek felhasználásra. Most 
egy három hónapos futamidejű, gyakorlatilag kiszolgáltatottság van. Ugye tudja ön is, hogy 
több mint 18 hónap az átlagos álláskeresési időtartam Magyarországon. És ez a kormány a 
beszedett pénzek egyharmadát sem fordítja arra, hogy a munkavesztett emberek támogatásban 
részesüljenek, az új elhelyezkedési esélyük megnövekedjen. Azt mondja, hogy nő a 
foglalkoztatás, a jelen időszaki foglalkoztatási adatok sem érik a válság beköszöntekori 
foglalkoztatási adatokat. Mondom önnek, hogy legyen tisztában vele: akkor 3 millió 924 ezer 
fő volt foglalkoztatott. Ma ez alatt vagyunk. A válságot megelőző időszak foglalkoztatási 
számait sem érték el. És egymillió munkahelyről beszélnek. Sőt, most rátett egy lapáttal, azt 
mondta, másfélmillió új munkahely. Azt gondolom, hogy a tettek, a cselekedetek meg a 
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vágyak nincsenek szinkronban egymással. Érdemes lenne ezt a szinkronitást elkezdeni 
megépíteni.  

Munkahelyvédelmi akciót hirdet a kormány. Nincs bajom vele, nincs bajom, 
támogatom minden olyan intézkedést és a frakcióm is, ami arról szól, hogy nagyobb 
biztonságban legyenek a foglalkoztatottak és azok is, akik foglalkoztatottá akarnak válni. De 
szeretném azt is jelezni, miniszter úr, önök 2020-ig egymillió új munkahelyet, 2014 végéig 
400 ezer új adózó munkahelyet arányosan ígértek. Most meg letértek erről a pályáról és a 
munkahelyek megőrzéséről beszélnek. Fontos, de ne feledjék el azt, amit ígértek. Azt ígérték, 
hogy egymillió új munkahely, azt ígérték, radikális adócsökkentés, azt ígérték, mértékadó 
gazdasági növekedés. Nézzen szembe a tényekkel! Magyarországon csak és ha ezt az 
esztendőt nézzük, két egymást követő negyedévben nem gazdasági növekedésről, hanem 
visszaesésről, recesszióról kell beszélni. Magyarországon radikális adócsökkentés azt 
jelentette, hogy egy egykulcsos, általam torznak vélt személyi jövedelemadó-rendszert 
működtetnek, ami a munkavállalók 15 százalékának kedvez, 85 százaléknak nem, az 
adójóváírás-kivezetés pedig elvesz, elvett 3-5-10-15 ezer forintokat nettóban. Azzal nézzen 
szembe, hogy amikor a munkahely-megtartási programok kapcsán olyan mondatokat 
fogalmaznak meg, hogy jelentősen emelkedett például a minimálbér, akkor hogyan néz az ki. 
Hát persze féligazságokat lehet mondani, 73 ezer 500 forint 2010-ben a bruttó minimálbér, 
most meg 93 ezer. 19 ezer 500 forinttal több, de mit is jelent ez? Hogy a munkaadók jóval 
több járulékterhet kell hogy megfizessenek az államháztartás felé. A munkavállalók 2010-ben 
abból a 73 ezer forintos bruttóból 60 ezer 200 forintot tudtak hazavinni nettóban, ez került a 
zsebekbe. Most a 93 ezer forintos minimálbér nettója nem haladja meg a 61 ezer forintot. Ja, 
hogyha még azt is megnézzük, hogy ez vásárlóerő-értékben mit jelent? Akkor azt is látjuk, 
hogy ez nagyjából 51-52 ezer forintot. Tehát nem nőtt a minimálbér, hanem nagyjából 10 ezer 
forintos nagyságrenddel csökkent. A minimálbér növekedéséről akkor lehet beszélni, hogyha 
ezt azok érzik, akik azt keresik. Csak Mari néni, Pista bácsi, amikor bemegy a boltba a 
kiskosárral, azt érzi, látja, és ma már egyre többen tudják, hogy ez a minimálbér nettója 
vásárlóerő-értékben jóval kevesebb, mint két évvel ezelőtt volt.  

Nem mondok több példát, ezernyit tudnék. Csak azt akartam megmutatni, arra akartam 
rávilágítani, hogy nemcsak illúziókat kell kergetni, hanem az ígéreteket érdemes betartani, és 
érdemes elgondolkodni azon is, hogy amikor kinyilatkoztatásokat tesznek, akkor azok 
mennyire helytállóak.  

Képviselőtársaim! Kinek van kérdése, észrevétele? Ellenzéki oldalon láttam Bertha 
Szilvia kezét először, utána természetesen a kormányoldalnak adok majd szót, és folytatjuk 
felváltva. 

 
BERTHA SZILVIA (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr, és köszöntök mindenkit. 

Miniszter úr, nekem öt kérdésem lenne, bár lenne több is, de visszafogtam magam. Az első, 
hogy itt szó volt már arról, hogy növekszik a foglalkoztatottak száma, most a KSH legutóbbi 
adatai szerint az öt fő feletti vállalkozásokban, a költségvetési szférában és a megfigyelt 
nonprofit szervezeteknél a közfoglalkoztatottakkal együtt 21.400 fővel kevesebb az 
alkalmazásban állók száma, mint az előző év azonos időszakában. Erről mi a véleménye, és 
tervez-e változtatásokat emiatt a foglalkoztatáspolitikában a kormány?  

A második kérdésem nagyjából ennek a folytatása. Itt már többször volt szó 
munkahelyvédelemről, illetve –teremtésről, ugye a kettő között nagyon komoly a különbség, 
az a probléma, hogy munkahelyteremtés nélkül az, amit a kormány csinál intézkedéseiben, 
csak egy hatalmas szintű rotálást visz végbe, tehát egy fluktuációt indított be, ami a 
munkahelyvédelmi programnak köszönhetően csak erősödni fog. Tehát, mivel nincs több 
munkahely, ezért a meglévő munkahelyek, lehet, hogy megmaradnak, de az emberek 
elkezdenek cserélődni, mindig az éppen támogatott réteg szempontjából. Erre, azért ugye a 
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jövőre nézve nem lehet túl nagy optimizmussal tekinteni, mert nem biztos, hogy a család 
örülni fog, hogyha a családfenntartó veszíti el a munkahelyét, és helyette mondjuk százezer 
forint bruttóért majd az addig gyeses anyuka tud elhelyezkedni, ez azért mégsem egy 
perspektíva.  

A második kérdésem pedig az, hogy milyen lépéseket tesz a kormány az ipari 
termelés, illetve a beruházások növelése érdekében azért, hogy fizetőképes belföldi piacot 
teremtsen, illetve külföldi piacokat keressen, mert nyilván csak így lehet a keresletet növelni a 
belföldi termelésben, és ez fogja majd indukálni a foglalkoztatottak számának a növekedését, 
mert ettől lesz szükség több munkaerőre. Tehát ez lenne az alapja, és azt gondolom, hogyha a 
gazdasági alapját megteremtette a kormány, akkor van értelme igazából mindenféle ilyen 
támogatási rendszereket létrehozni, tehát a foglalkoztatáspolitika eszközéhez nyúlni, hogy 
megkönnyítsék az új munkahelyek létrejöttét a vállalkozások számára.  

A harmadik kérdésem a nettó reálkeresetek csökkenésével van összefüggésben. A 
legtöbb munkáltató alapvetően nem kompenzálja az adóváltozások miatti keresetcsökkenést, 
továbbra is kitart a kormány azon ígérete mellett, hogy a bér jellegű jövedelmeket szinten 
tartják, illetve néha, mintha a kormány nem lenne tisztában azzal, hogy az emberek nem 
unalomból mennek dolgozni, hanem azért, hogy megéljenek a bérből, tehát a kérdésem még 
ehhez kapcsolódik, hogy azt mikor tervezi a kormány a zászlajára tűzni, hogy Európai 
színvonalú megélhetést lehetővé tevő béreket keressenek az emberek, és természetesen ehhez 
megfelelő gazdasági hátteret adjanak, hogy ezt a munkáltatók ki is tudják fizetni, mert ugye itt 
nemcsak arról van szó, hogy nem akarják, hanem nincs rá lehetőségük.  

A negyedik kérdésem az ellenőrzés rendszeréhez kapcsolódik. Így utólag is jó 
döntésnek tartják-e az Országos Munkaügyi és Munkavédelmi Főfelügyelet megszüntetését, 
és a drasztikus létszámcsökkentést? Ugye most nagyjából ötezer vállalkozásra jut egy ellenőr, 
miközben például a közmunkaprogram területéről ömlenek a panaszok, de olyan mértékben 
lecsökkent az ellenőrző hatóságok kapacitása, hogy nem tudják gyakorlatilag ezeket 
ellenőrizni. Az állami és önkormányzati szférát szinte egyáltalán nem ellenőrzik, a piacit 
vegzálják, mert onnan nyilván remél bevételt a kormány. A tapasztalat az, hogy az állami és 
az önkormányzati szférában legalább annyi a jogsértés a munkáltatás terén, mint amennyi a 
piaci szférában. De a leépített ellenőrzési rendszer miatt nem nagyon tudják ezeket feltárni, és 
például így a közmunkaprogram végrehajtása is nagyon megkérdőjelezhető. Márpedig, azt 
gondolom, hogy ez a kormánynak sem érdeke, hogy ne a tervezetek szerint valósuljon meg a 
közmunkaprogramok végrehajtása.  

Az utolsó kérdésem pedig, hogy mi az oka annak, hogy az etnikai alapú támogatások 
emelkedtek 2012-ben igen jelentős mértékben. Sőt összességében véve a kormányváltás óta 
ez egy nagyon komoly tendenciát mutat. Illetve hát ehhez kapcsolódóan, hogy milyen 
objektív, tudományos módszerekkel állapítják meg, hogy ki lehet ezeknek a támogatásoknak 
az alanya? Nem tudom, hogy esetleg számokat mondjak-e, de itt van, ahol többszörösére 
növekedett bizonyos területeken az ilyen alapú támogatások mértéke. Akkor én majd ezekre a 
kérdésekre várnék választ. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kovács Ernő képviselőtársamat láttam.  
 
KOVÁCS ERNŐ (Fidesz): Tisztelt Miniszter Úr! Kérdést is szeretnék feltenni, és 

megállapítást is szeretnék tenni. A kérdésem az, hogy nyilván látható, hogy a közszférában 
elbocsátásokra fog sor kerülni, látható, hogy a gyermeklétszám nem nő, a pedagógusok száma 
vagy stagnál, vagy pedig ezzel az aránnyal nem csökken párhuzamosan. Hogyan tudjuk azt 
megoldani, miniszter úr, hogy ezek az emberek a kormányzat segítségével a közszférából 
átkerüljenek majd a magánszférába, és az a Karrierhíd, amit elindítottak, valamilyen úton-
módon továbbfolytatódjon? Lesz-e erre pénzünk? 
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Szeretnék tenni egy olyan megállapítást, amivel a hétvégén szembesültem. Ezekben a 
pillanatokban utaznak el lübecki, észak-rajna-westfáliai vendégek, képviselők és a 
polgármester úr, és ott a képviselők között egy hölgy kérdezett tőlem néhány dolgot. Ő 
nagyon komoly élharcosa a női foglalkoztatás növelésének. Azt kérdezte tőlem, hogy 
Tiszakécske városában a hivatalban hány férfi és hány nő dolgozik. Amikor megtudta, hogy a 
hivatalban nyolc férfi és 34 nő dolgozik, akkor el volt ájulva. Amikor megkérdezte, hogy az 
intézményeket kik vezetik: férfiak vagy nők, akkor elmondtam, hogy a túlnyomó többsége az 
intézményvezetőknek és a legjelentősebb intézményekben, az egészségügy, a szociális terület, 
az oktatás területén mindenhol hölgyek vannak, akkor teljesen el volt ájulva, és azt mondta, 
hogy nem is nagyon van több kérdése, hiszen ez egyszerűen példátlan, és hogy ő nem ezt 
gondolta. Ő azt gondolta, hogy valahová elmegy, a Kárpátokba, és ott teljesen fejre áll 
minden. Egyébként az egész delegáció csodálkozott azon, hogy Budapest úgy néz ki, ahogy 
kinéz, hogy Tiszakécske úgy fejlődik, ahogy fejlődik, és nagyon boldogan, élményekkel 
feltöltődve utaztak haza.  

Végezetül Gúr Nándor elnök úrnak szeretném mondani, hogy én arra a nyolc 
esztendőre, amit az MSZP hitelekből hozott létre, a béremeléseket, a nyugdíjemeléseket, a 
családi pótlékokat és minden mást, még a közmunkaprogramokat is hitelből finanszírozta, 
arra én nem lennék büszke. Azt gondolom, hogy én ezt mondhatom önnek, mert egy olyan 
város élén állok, amely nem vett fel hiteleket, a létszámot csökkentettük, de minden probléma 
nélkül, és nekünk is kell a bankba menni, de mi nem azért járunk oda, hogy a hiteleket 
törlesszük, hanem azért, hogy megnézzük, hogy mennyit kamatozott az a betétünk, ami a 
fejlesztésekre van félretéve. 

Tehát én egyetértek a miniszter úrral, hogy okos, átgondolt irányítással, gazdasági 
vezetéssel a válságban is lehet előrehaladni, lehet megtakarításokat hozni. Azokat a 
megtakarításokat, amelyeket mi tehetnénk, azokat az önök könyörtelen, nagyképű 
politikájának köszönhetőn most kamatokra és hitelekre kell fordítani. Miniszter úr jobban 
tudja, azt hiszem, 5-5 ezer milliárd forintot kell visszafizetni ebben az esztendőben és jövőre. 
Megháromszorozták az ország adósságát, bennünket és gyerekeinket tesznek tönkre azzal, 
hogy ilyen felelőtlen politikát folytattak. Én nem tennék fel ilyen pofátlan kérdéseket a 
miniszter úrnak. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Nagyon konszolidált kérdéseket tettem fel, nagyon 

visszafogott voltam, és hozzáteszem, hogy kíváncsian várom majd, Orbán Viktor hogyan fog 
viszonyulni az elkövetkezendő napokban a tekintetben, hogy hiteleket kíván-e felvenni vagy 
nem, és milyen nagyságrendben akkor, amikor nincs pénzügyi-gazdasági világválság. A dolog 
lényege, nem forszírozom azokat a kérdéseket, amelyeket Kovács Ernő képviselőtársam 
mond, mert nem vele kell nekem most itt egyeztetést folytatnom. A miniszter meghallgatása 
zajlik, ezért továbbadom a szót. Nemény András! 

 
DR. NEMÉNY ANDRÁS (MSZP): Köszönöm, elnök úr. Miniszter Úr! Tisztelt 

Bizottság! Én is szívesen válaszolnék Kovács Ernő úrnak, de azt gondolom, tiszteljük meg a 
miniszter urat, hogyha ő megtisztelt minket, hogy őt kérdezzük. Egyben tenném fel én is a 
kérdéseimet, gondolataimat egyben mondanám el. Kezdeném azzal, hogy amit a költségvetési 
tanács elnöke, aki a kormánnyal szemben ellenségesnek igazán nem nevezhető, mondott, aki 
azt mondta, hogy nem látja ma reálisnak a költségvetés bevételeit. Én ezt azért hozom most 
ide, mert a Foglalkoztatási és munkaügyi bizottságról beszélünk, de köztudottan ezekre a 
bevételekre alapulnak a munkahelyvédelmi akcióterv kiadásai. Azt gondoljuk erről az 
Akciótervről, hogy önmagában nem jelent megoldást, de mi lesz akkor, hogyha nem lesz meg 
a forrásoldala, miniszter úr, akkor ez a munkahelyvédelmi akcióterv meg fog szűnni, abba fog 
maradni? Mert nagyon sokan kétségesnek tartják ezeket a forrásokat. Hogyha csak kettő 
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példát hoznék, itt a NAV-nál plusz 162 milliárd forint van betervezve. Ez már önmagában 
rosszul hangzik, hogy milyen áron szerez forrást a kormány, de a megvalósítása is kétséges. 
És akkor még nem is beszéltem a foglalkoztatottság növekedéséről, ami 40 milliárd forintra 
van beállítva. Mitől is nőne ez a foglalkoztatottság? Merthogy a közfoglalkoztatásból 
statisztikailag nő, az önmagában nem jelent semmit sem, azt hiszem, ezt mindannyian tudjuk. 
Talán egy forrást külön is érdemes kiemelni, amit ön is említett miniszter úr, ez a pénzügyi 
tranzakciós illeték vagy inkább adó, ami a valóságot jelenti. Itt jobboldali közgazdászoknak, 
volt pénzügyminiszternek is ismerem a véleményét, sajtóban is nyilvános véleményét, nagyon 
erősen kétségesnek tartják. Amit meg ön mondott, egyáltalán érdemes-e azon gondolkodni, 
van-e értelme megpróbálni megadóztatni a Nemzeti Bankot. Nem azért, mert hogy sikerül-e, 
hanem azért, mert egyik zsebünkből kiveszünk valamit, áttesszük a másikba, az csak 
szemfényvesztés, csak trükk. A kincstár megadóztatása meg természetesen ugyanez a 
kategória, ha sikerül, ha nem, ez nem valódi forrás.  

Azt is megkérdezném ennek kapcsán, hogy ön szerint ezt a tranzakciós adót végül ki 
fizeti meg. Többször elmondtuk a parlamentben, hogy egészen biztosak vagyunk benne, hogy 
áthárítják a lakosságra, a Bankszövetség elnöke meg expressis verbis egyenesen azt mondta, 
hogy ők bizony át fogják hárítani ezt a tranzakciós adót. Mennyivel vagyunk beljebb, hogyha 
a tranzakciós adó formájában fizetjük meg azokat a forrásokat, amit aztán másra költenek, és 
nagyon szép marketinget tesznek hozzá?  

Egy pár gondolat a kis- és középvállalkozásokról. Mindannyian ebben az országban 
élünk, és azt látjuk, hogy a kis- és középvállalkozások felélték a tartalékaikat, nincsen belső 
piacuk, nincsen fogyasztás, nem tudnak fejleszteni, és ezek után nem tudnak új 
munkahelyeket teremteni. Láthatóan függünk az exporttól, de azt látjuk, hogy elijesztjük a 
befektetőket. Mit tesz ön a bizalom visszaszerzéséért? Eddig úgy látszik, hogy a legjobb lépés 
az volt, amikor szabadságra ment, akkor egy kicsit talán nőtt a bizalom. 

Én azért még azt is megkérdezném, hogy ön meg akar-e állapodni valóban az IMF-fel, 
azzal, aminek még a nevét sem mondta ki egy évvel ezelőtt, inkább másképp utalt rá.  

Ön említette ezt a gazdaságpolitikai sikert, amit ön így él meg. Én is megkérdezném, 
hogy még mindig úgy gondolja-e, hogy ez a magyar teljesítmény tündérmese. Mi leginkább 
úgy látjuk, hogy ebben a formájában inkább egy horrorfilmre hasonlít, de azt hiszem, hogy ezt 
a kérdést ön már meg is válaszolta. 

Két rövid kérdésem lenne még, ami talán egy kicsit eltér, de mégis összefügg a 
foglalkoztatással. Az egyik, hogy mi a helyzet a kínai kapcsolatokkal. Ezt azért kérdezem, 
mert láthatóan a nemzetközi elszigeteltségünk egyre nő, és Kína kitörési pont lehetett volna, 
de az látszik, hogy semmit nem profitáltunk ebben a két évben ebből, és azért kérdezem ezt 
konkrétan, mert ahonnan én jövök Szombathelyről, éppen most a kormány, aminek ugye a 
gazdasági miniszter is tagja, most szüntette meg a nemzetgazdaságilag kiemelt státusát a Vát-
porpáci reptérnek, ami háromezer embernek adhatna új munkahelyet. Két évig fenntartották, 
és most hirtelen megszüntették bizonyos gazdasági érdekek miatt valószínűleg. Jónak tartja-e 
ezt annak tekintetében, hogy az ön államtitkára, Cséfalvay úr parlamenti kérdésre azt mondta, 
hogy ők szeretnék megvalósítani ezt a projektet.  

És egy utolsó kérdés: milyen felelősséget érez az európai uniós források 
beragadásáért? Az látszik, hogy egy új intézményrendszert akartak kiépíteni, ami nem 
valósult meg menet közben, a megyék felé terelik a hangsúlyt, de a megyék nem találták meg 
a helyüket, nem kapnak valódi döntési jogot, ezek után aztán a források egyre inkább 
beragadnak. A miniszterelnök úr az önkormányzatokat hibáztatta ebben, hogy nem pályáznak, 
és nem tudnak önerőt összehozni. Az, hogy nincsen pénze önerőre, az meg pontosan az önök 
gazdaságpolitikája miatt van. Milyen felelősséget érez ebben az ön tárcája? Köszönöm 
szépen.  
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Kontur Pál!  
 
KONTUR PÁL (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Én azt szeretném megkérdezni a 

miniszter úrtól, hogy a dél-dunántúli és az észak-magyarországi régió, ez a két leginkább 
elmaradott régió, a legtöbb munkanélküli is itt van, a legkilátástalanabb világról van szó, 
milyen lehetőségek vannak ahhoz, hogy sikeres foglalkoztatásnövekedést lehessen itt elérni.  

És szeretném azért eszébe juttatni kedves ellenzéki képviselőtársaimnak, hogy egy 
gazdasági válságban vagyunk. Nem voltunk, vagyunk! Ebbe a gazdasági válságba úgy került 
bele Magyarország, hogy előtte nyolc éven keresztül tönkretették. Önök. Az önök 
gazdaságpolitikája. Tönkretette, legatyásította az országot és mint beteg ember került bele, a 
válság nevű betegséget így kapta meg. Ezért tartunk itt, és 2010-től valóban csoda, amit 
miniszter úr és csapata és ez a kormány végrehajtott ebben az országban. Megvédte ezt az 
országot a csődtől. Önök fölvettek akkor olyan hitelt a Valutaalaptól, így írták alá, becsukott 
szemmel. Semmilyen feltételt nem szabtak, becsukott szemmel aláírtak egy üres papírt, amire 
azt írtak, amit akartak. Így adták át önök a kormánykereket, így vette át ez a politikai erő, és 
megvalósította részben azt, hogy talpon vagyunk, hogy Magyarország nem került 
Görögország, Olaszország, Spanyolország, Portugália és Franciaország helyébe, mert most 
jön Franciaország is. Tehát gondolkodjunk már, és így fogalmazzuk meg a véleményünket. 
Így pocskondiázzuk azt a gazdaságpolitikát, amelyik sikeresen talpon tartotta ezt az országot, 
hitet és reményt tudott adni az embereknek. És amikor egy munkahelyvédelmi akciótervről 
van szó, vagy Start-munkaprogramról, akkor ne az előző pazarló, a semmit meg nem oldó 
megoldásokról papoljanak, hanem próbáljanak már meg először is a kisemberek mellett 
kiállni. Mert ezek, a munkahelyvédelmi akcióterv is, meg a Start-munkaprogram is valóban 
segíti ezeket az embereket. Ezekben a régiókban már a 3-4. generációban felkel a papa és nem 
látja elmenni dolgozni a gyereke. Így nőnek fel. Önöknek köszönhetően.  

Az önök gazdaságpolitikájának, nagyon „hozzáértő” gazdaságpolitikájának 
köszönhetően. Még tíz év múlva is kell erre hivatkozni sajnos ebben az országban, mert még 
akkor is lesznek önök között, akik verik a vasat, és mondják, hogy milyen tökéletesek voltak. 
Nem változnak meg, már a nagyapjuk is ugyanilyen gondolkodású volt. Hát itt a probléma. 
Tessék támogatni, tessék felállni egy ilyen gazdaságpolitika mellett, tessék segíteni ezeket a 
lehetőségeket, amit ez a kormány megad. A kisembereknek, a 25 év alattiaknak, az 55 év 
feletti munkavállalóknak, a gyesről, gyedről visszajövőknek. Nem cinikus dumát kell nyomni, 
mint az elnök úr teszi. Hát ilyen pofátlanságot, ahogy ő megszólal! Egyáltalán, hogy ő 
véleményt mond! Itt egy miniszteri meghallgatásról van szó. Azon vagyunk. (Dr. Nemény 
András: Hát ez az!) Köszönöm a szót, elnök úr.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Hűséges végvárai vannak miniszter úr, abban a fázisban 

is, majd amikor már lefelé haladva a mély felé zuhan, még akkor is talán ott lesznek és 
mondják. Na de nem ez a lényeg, a lényeg az, hogy hogyan és miképpen tesznek mindazért, 
amiről Kontur Pál beszél: a kisemberekért, a mindennapjaikat élő emberekért. 47 ezer forint, 
ebből meg lehet élni címszóval, közfoglalkoztatási bérrel, csökkenő vásárlóerőt képviselő 
minimálbérrel és sok minden egyéb mással. Ez kapcsolódik önökhöz, ez nem cinizmus, ezek 
tények. Sajnos, de ezek tények. 

Én Egyed Zsoltot láttam még, aki szólni kíván, de látom, hogy Spaller 
képviselőtársam is, Szél Bernadett, alelnök úr. Köszönöm szépen, megyünk sorban.  

 
EGYED ZSOLT (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt Miniszter Úr! 

Én két gyakorlatias kérdést szeretnék feltenni, abban még talán egyet is tudok érteni Kontur 
Pál képviselőtársammal, hogy a Szocialista Pártnak elvitathatatlan érdemei vannak az ország 
tönkretételében, csak én itt nem nyolc évről beszélnék, hanem húszról vagy huszonkettőről. 
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Én úgy gondolom, hogy nem a múltat kell itt akár a bizottságban, akár a parlamentben mindig 
felhozni, hanem azon kellene dolgoznunk országgyűlési képviselőknek, hogy legyen ennek az 
országnak jövője, mert sajnos most ez is kétséges. Egyik legfontosabb kérdés, és én itt az 
országnak egy szűkebb keresztmetszetét tekintem most. Borsod-Abaúj-Zemplén megyét, azt a 
megyét, ahol élek. És itt a miniszter úr mondott különböző adatokat a foglalkoztatással 
kapcsolatban, én úgy gondolom, hogy Borsod-Abaúj-Zemplén megyében ettől sokkal 
rosszabb a helyzet. A közmunkaprogramnak talán annyi gyakorlati haszna van, hogy azok az 
emberek, akik életükben nem dolgoztak, legalább reggel felkelnek, aztán elmennek valahová. 
Termelőmunkát igazából nem végeznek, számtalan megkeresést kaptam azzal kapcsolatban, 
hogy nyolcasával, tízesével ülnek, beszélgetnek, némely esetben még bográcsozásra is 
vetemednek, tehát így eltelik a munkaidejük.  

De ami ettől sokkal súlyosabb probléma, és bizonyára a miniszter úr is tisztában van 
vele, Borsod megyéből azok a tenniképes, tenni akaró és gyarapodni akaró emberek, akiknek 
megvan a végzettségük és a lehetőségük hozzá, azok már elmentek. Jobb esetben elmentek a 
Dunántúlra, rosszabb esetben elmentek külföldre. Borsod megyében a következő perspektíva 
áll most fenn a lakosság számára: ott fognak maradni azok a képzetlen tömegek, akik 
gyakorlatilag nem tudnak elhelyezkedni, és a szociális hálótól függenek, a nyugdíjasok, meg 
ott fognak maradni azok az emberek, akik röghöz kötöttség kapcsán nem tudják eladni az 
ingatlanjukat, kénytelenek ott élni. Aki megteheti, elment. Én úgy gondolom, hogy erre a 
kormány még nem adott egy megfelelő alternatívát, hogy azzal a képzetlen tömeggel, aki ott 
van, és itt őszintén beszélhetünk egymás között, itt többnyire a cigányságról van szó, és én azt 
se mondom, hogy nincs köztük, aki nem akarna dolgozni, mert rengeteg olyannal beszéltem, 
aki szeretne dolgozni, csak egyszerűen képtelen elmenni, mert a 6-8 általános iskolai 
végzettségével nem tud hová.  

A Jobbiknak az lenne a célja, és mi is azt tartanánk a leghelyesebbnek, ha ezek az 
emberek nem a szociális hálótól függnének, hanem a saját munkájuk által tartanák el a 
családjukat. Ez lenne egy optimális cél – gondolom – mindenki számára. Erre van-e valami 
terv? 

A másik: miniszter úr is többször megemlítette az államadósság kérdését. Szocialista 
képviselőtársaim is megszólaltak ezzel kapcsolatban. Nagyon sok neves közgazdásznak és 
mellettük a Jobbiknak is az az álláspontja, hogy 80 százalék körüli államadósság 
kifizethetetlen. És nekem az lenne a kérdésem, és ezt párttársaim nevében is teszem fel a 
miniszter úrnak, hogy miért nem kezdünk el egy közös gondolkodást más alternatíván, 
legalább olyan szinten, hogy beszélgessünk róla, mert ez az államadósság nem lesz 
kifizethető. Itt képviselőtársam mosolygó arccal mondták, hogy ötezer-milliárdot törlesztünk 
kétszer, csak közben meg az emberek éhen halnak Magyarországon. Én úgy gondolom, hogy 
itt el kellene kezdeni egy olyan gondolkodást, hogy mi lehet az a másik alternatíva, esetleg az 
államadósság újratárgyalása, mert csődbe fog menni az ország. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Én öt kezet láttam. Spaller képviselőtársamét, Szél 

Bernadettét, Szedlák képviselőtársamét, és még Kara Ákost a sajátomon kívül.  
 
SPALLER ENDRE (KDNP): Köszönöm szépen a szót. Elnök úr, én mindenekelőtt az 

ön előbbi megjegyzésére szeretnék reagálni. Egy miniszteri meghallgatáson vagyunk, és 
kérem, hogy tisztelettel fogadjuk mindannyian a miniszter urat. Különösen öntől elvárható ez, 
hiszen itt egy olyan miniszter ül, aki esetében lehet arról vitatkozni, hogy azok a sikerek, 
amelyeket az elmúlt két évben elértünk, azok elégségesek-e, mindent megtettünk-e jó úton 
járunk-e, de mégis csak azt látjuk, hogy az államadósság Magyarországon csökken, az 
Európai Unióban nő, a foglalkoztatás nálunk nő, és lassan eléri a válság előtti szintet. Erről is 
fogok mindjárt beszélni. Az önök idejében arról beszéltünk, hogy a kudarcok mekkorák, és 
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számosak voltak és nagyok. Én azt kérem öntől, hogy kellő tisztelettel fogadjuk mindannyian 
miniszter urat. 

Az első kérdésem az, hogy lássunk ebben tisztán, hogy tulajdonképpen akkor itt a 
foglalkoztatás elérte a válság előtti szintet vagy sem. Azt gondolom, önmagában az, hogy nő a 
foglalkoztatás egy válságidőszakban, amikor az egész Európai Unióban szinten van, vagy 
egyes országokban még csökken is, különösen azokban az országokban, amelyek 
Magyarországhoz hasonló helyzetben vannak, ugye nem érdemes magunkat Svédországhoz 
hasonlítani, hiszen két évvel ezelőtt sem abban az állapotban voltunk, amiben Svédország volt 
és a válság előtt sem, tehát azokban az országokban, amelyek nagyjából ugyanolyan 
állapotban vannak mint mi, azokban bizony a foglalkoztatás stagnál, vagy csökken. Ezzel 
szemben, Magyarországon azt látjuk, és akkor hadd idézzek itt néhány számot, elnök úr, aztán 
ezt meg is tudjuk vitatni, 2008-ban, a válság évében 3 millió 879 ezer ember dolgozott, tehát 
nagyjából 3 millió 880 ezer. Ez a szám zuhant, zuhant, a legvége 3 millió 780 ezer fő volt, 
tehát nagyjából százezer munkahely tűnt el a válság idejében. Ezt örökölte meg az Orbán-
kormány, amikor átvette a kormányrudat. Két év alatt ez a szám – ugye 2012. VII. hónap van 
előttem – 3 millió 900 ezer. Ez gyakorlatilag olyan bő húszezerrel több, ennyivel többen 
dolgoznak ma, mint dolgoztak 2008-ban a válság első évében. Ezek KSH-adatok. 
Természetesen lehet nézni különböző szegmensekben, és ez ügyben Bertha Szilviával 
egyetértek, hogy fontos ezt ilyen szegmensben is nézni, az öt főnél többet meg kevesebbet 
foglalkoztatók, de mégis azt gondolom, hogyha az egészet nézzük összességében, akkor ezt a 
számot látjuk. Ma húszezerrel dolgoznak legalább többen mint a válság előtt. Még egyszer 
mondom, egy olyan helyzetben, amikor a velünk hasonló helyzetben lévő országokban a 
foglalkoztatás stagnál vagy csökken.  

Ugye egy válságkörnyezetben emelni a foglalkoztatást, azt gondolom, ez önmagában 
nem kis teljesítmény, ahogy az sem, és talán ez még eggyel fontosabb, hogy egy picit átállt a 
gondolkodásunk. Nem tudom, hogy észrevették-e. Régen, hogyha válságról beszéltünk, akkor 
mindenkinek a segély jutott az eszébe, ugye Gúr Nándor is megpendítette, hogy hát itt még 
kéne növelni, az ilyen meg olyan támogatást. Ugye ma, ha válságról beszélünk, mindenkinek 
a munkahely és a foglalkoztatás jut az eszébe. Ma miniszter úr, az ön dolga a válság kezelése, 
nem a szociális miniszteré. Én azt gondolom, hogy ez gondolkodásban is egy óriási 
eredmény. Nagy szerepe volt ebben a sikerben a közfoglalkoztatásnak. Miniszter úr 
alapvetően a számokat mondta el, Egyed Zsolt is pedzegette, hogy vajon mennyire 
értékteremtő munkát végeznek ezek a közmunkások. Régen nagyon sok kritika érte ebből a 
szempontból ezt az ágazatot. Nem a közfoglalkoztatottak tehetnek erről, hiszen, ha nekik azt 
mondták, hogy levelet kell söpörni, akkor ők levelet söpörtek. Nem ők tehetnek róla, maga a 
rendszer volt rossz. Az a kérdésem, hogy most mi a helyzet. A közfoglalkoztatottak mennyire 
végeznek, és tervezik-e a jövőben, mondjon esetleg néhány olyan programot, amit terveznek, 
amiben látszik mindannyiunk számára, hogy értékteremtő munkát végeznek a 
közfoglalkoztatottak. Én azt gondolom, hogy a nemzetgazdaságnak és az állami rendszernek 
egy nagyon fontos szegmensét képviselik. Régen kicsit talán lesajnáló volt a 
közfoglalkoztatásról beszélni, én nagyon bízom benne, hogy ez változóban van, és talán, 
hogyha tud egy-két olyan programot mondani, akkor ki fog derülni, hogy nem. Bizony, hogy 
nagyon fontos munkát végeznek ők mindannyiunk számára.  

Az ellenzéktől kellene kérdeznem, de ehelyett inkább önnek mondom, ugye, hogy ki is 
támogatja valójában ezt a munkahelyvédelmi akciótervet. Mert itt lehet óvatosan kritizálni, de 
egy olyan súlyú kérdésről van szó, ahol szerintem nagyon világosan állást kell foglalni. 
Támogatják vagy nem támogatják? Én azt mondom, hogy a KDNP támogatja ezt, mégpedig 
azért, mert aki ért a foglalkoztatáspolitikához, az nagyjából látja, hogy három területen van 
igazán komoly probléma. A fiatalok körében, a nyugdíjhoz közel állók körében és a 
szakképzetlenek körében. A munkahelyvédelmi akcióterv alapvetően ezt a három csoportot 
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célozza meg. Az lenne a kérdésem, hogy számíthatunk-e rá, hogy ezekben a foglalkoztatási 
csoportokban érdemi változást hoz-e ez az akcióterv, illetve, hogy meg lehet-e védeni ezt az 
akciótervet a különböző támadásoktól. Ez lenne a következő kérdésem.  

A következő témacsoport a minimálbér-emeléssel kapcsolatos. Ugye itt két dolgot 
hallunk mindig, az egyik az, hogy az a baj, hogy emeljük, a másik, hogy az a baj, hogy nem 
emeljük. Mert hogyha emeljük, akkor azt mondják, hogy akkor itt a vállalatok kerülnek 
versenyhátrányba, ha nem emeljük, akkor pedig azt mondják, hogy egyébként nem nehéz 
belőle megélni, ebből a pénzből. Én az utóbbival értenék egyet. Az a kérdésem, hogy mi 
várható ezen a téren, és esetleg tud-e mondani olyat, hogy a vállalatok, lehet, hogy picit 
versenyhátrányba kerülnek, de talán nem annyival. Esetleg itt régiós összehasonlításban is 
érdemes lenne ezt a kérdést megnézni. Mi itt a jövő? Inkább emelni kéne a minimálbért vagy 
inkább szinten tartani?  

A válságkezelésnek egy nagyon fontos eszköze a beruházási támogatások kérdése. Én 
úgy tudom, hogy ezt a vállalkozások folyamatosan lehívják, az összes beruházási támogatást, 
amit a kormány nyújtani tud, ami a büdzsében erre szerepel. Az a kérdésem, hogy lehet-e ezt 
emelni, illetve ugye ebből nekem úgy tűnik, hogy itt a nagy látványos beruházások mellett, 
amiről sokat beszélünk, lásd Mercedes, Audi, emellett azért rengeteg kisberuházás van, zajlik 
az ország újraiparosítása, mert nekem ebből ez tűnik ki. 

Tranzakciós adó áthárítása. Itt is egy fontos kérdést kell tisztáznunk. Az itt az alapvető 
kérdés, hogy a pénzügyi szektornak az adóterhelése nőtt-e ezzel. Mert én úgy tudom, ugye az 
ellenzék folyamatosan azt mondta, ha igaz volt, ha nem, hogy a korábbi válságadót a bankok 
áthárították. Szerintem ez nem volt igaz, hiszen a bankok nyereségessége csökkent, tehát ha 
csökkent a nyereségesség, akkor valahogy csak nem hárították át, de mégis ők azt mondták, 
hogy ők ezt már akkor egyszer áthárították. Most az adóterhelés nem nő, csak átalakul, akkor 
most az áthárítottat fogják még egyszer áthárítani vagy egyszer sem hárították át, és ezután se 
hárítják át, vagy mi lesz ebből? Vagy csak ők beszélnek össze-vissza. Ezt most még nem 
tudjuk. 

A konstruktív ellenzékiségre viszont muszáj reagálnom. Gúr elnök úr, önök 
éhséglázadást próbáltak szítani Borsod megyében. Emlékezzünk vissza, hogy abban az 
időben, amikor Szlovákiában volt éhséglázadás, a hadsereget kellett bevetni ahhoz, hogy a 
rend helyreálljon, ők nagyon is felfordulást akartak szítani. Kérem, hogy a jövőben 
konstruktív ellenzékként működjenek, és ne próbálják az egész országot felfordítani, amikor 
valahogy kecmergünk ki a válságból. Köszönöm szépen a szót. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Két egymondatos. Csak azért, hogy tiszta legyen a kép. 

Nekem mindig az volt az álláspontom, és ma is az, hogy soha senki nem szabad, hogy odáig 
jusson, hogy éhséglázadást szervezzen. Nem, szó nincs erről, figyelmeztetni kell a kormányt, 
hogyha maga nem látja a maga által elkövetett hibák sokaságát.  

A másik része a dolognak, hogy a Spaller képviselőtársam által említettek szerint, 
szóhasználata alapján foglalkoztatáspolitikához értő ember az olyan összehasonlítást nem 
tesz, ami a foglalkoztatás tekintetében éves átlagadatokat hasonlít össze egy adott hónap 
értékeivel, adataival. Évet évvel, hónapot hónappal, ez így helytálló lenne. Köszönöm szépen.  

Szél Bernadett, parancsoljon! 
 
DR. SZÉL BERNADETT (LMP): Köszönöm a lehetőséget, és köszönöm miniszter 

úrnak és csapatának az anyagot, amelynek alapján fel tudtunk készülni mi is a mai 
meghallgatásra, én nagyon alaposan megnéztem azt, amit önök átadtak, és ennek alapján 
próbálok röviden kérdezni öntől. Egyrészt szomorúan láttam, hogy önök azt írják, hogy 
növekszik a versenyszféra munkahelyeinek száma és emellett elhanyagolható a 
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közfoglalkoztatásban megfigyelhető létszámnövekedés. Konkrétan azt írják, hogy a 
foglalkoztatás növekedése szempontjából marginális jelentőségű.  

Sajnos pont egy olyan szakterületen vagyunk, amit képviselővé választásom előtt 
magam is űztem, és biztos vagyok abban, hogy ezek az állítások nem állják meg a helyüket, 
és igazából azt szeretném kérdezni, hogy mikor fejezik be önök azt, hogy a statisztikával 
visszaélve próbálják meg a politikai tevékenységüket mentegetni. 

Nézzék, a tény az, hogy a legalább öt főt foglalkoztató vállalatoknál átlagosan 21,4 
ezer fővel volt kevesebb a foglalkoztatottak száma 2012 első félévében, mint a korábbi év 
hasonló időszakában. Gyakorlatilag, amit látunk, az, hogy a foglalkoztatás bővülhetett 
egyrészt az öt fő alatti cégeknél, ez láthatóan nem a legbiztosabb munkahelyek köre, másrészt 
pedig nagyon jelentős létszámnövekedés volt a közmunkaprogramnak köszönhetően. 
Megnéztük a KSH-s kiadványokat, és világosan látszik, hogy a nyári hónapokban több, mint 
százezer közmunkást mértek az országban és 2012 első félévében több mint négyszerese volt 
a közmunkások száma az előző év azonos időszakához viszonyítva. Gyakorlatilag ez azt 
jelenti, hogy rengeteg közmunkás van az országban, és ugye Orbán Viktor miniszterelnök úr 
nyári kijelentései alapján azt láthatjuk, hogy jövőre még több lesz, ezért kérdezem azt, hogy 
konkrétan önök hogyan tervezik finanszírozni ezt a programot, és hogyha a csapokat el kell 
valamilyen módon zárni, akkor mi fog történni ezekkel az emberekkel. Azt szeretnénk tudni, 
homályos válaszok helyett nagyon pontos koncepciót szeretnénk arról hallani, hogy önök 
hogyan tervezik a közmunkásoknak az első, nyílt munkaerőpiacra való visszavezetését 
kivitelezni, és hogy ezt hogyan finanszírozzák.  

A másik pedig, némiképpen muszáj Kovács Ernő képviselőtársamra is reagálni, bár 
alapvetően a miniszter úrral szeretnék beszélni, de a nőknek a munkaerőpiacon való 
részvételéhez – azt gondolom, hogy – nagyobb mintán kell vizsgálni ezt a kérdést, mint amit 
képviselőtársam bemutatott. Például egy nagyon jó eszköze ennek a World Economic Forum 
indexének a szemrevételezése. Maga a miniszter úr volt az, aki két éve a bizottsági 
meghallgatásán azt mondta, hogy tíz helyet akar előre ugrani a WEF versenyképességi 
listáján. Hát mi úgy látjuk, hogy ez sikerült, de alapvetően visszafelé, és ha jól néztem az 
adatokat, akkor csak Srí Lanka tudott ennél nagyobb visszaesést produkálni, mint 
Magyarország, és elemzők szerint ennek egyik oka pontosan a nők foglalkoztatásának a 
folyamatos romlása. Emellett persze a képzetlenekről és a fiatalokról is szó van, mint ahogy 
azt ellenzéki oldalról helyesen többen mondták is. Én azt szeretném kérdezni, hogy milyen 
módon kívánja orvosolni ezt a helyzetet. Miként fogja ön megállítani ezt a zuhanást, vagy 
egyáltalán reális még, amit két éve mondott, hogy tíz hellyel előrébb fogunk kerülni? Vagy 
feladta ezt az álmát, vagy hogy lesz akkor ez a kérdés a jövőben? 

Egy harmadik kérdésem alapvetően arra vonatkozik, hogy a szja-rendszerben a 
gyermekszámon kívül még mit szeretnének érvényesíteni. Milyen módon szeretnék például 
korrigálni ezt a rendszert? A keresők számát például figyelembe kívánják venni? Ezt csak 
azért kérdezem, mert nagyon sok egyszülős háztartás van, ezek 80 százalékban nők, akik 
egyedül nevelik a gyereküket. Náluk tipikusan nem a gyerekszám, hanem sokkal inkább a 
keresők száma lehetne egy könnyebbség. Tehát terveznek esetleg ilyen fajta figyelembevételt, 
vagy pedig maradnak annál a koncepciónál, amit korábban is hangoztattak?  

Még egy negyedik kérdésem is van, szintén a közmunkával kapcsolatban, én azt a 
kifejezést fogalmaztam meg erre, hogy közmunkacsapda, vagyis hogy kikerülnek a 
közmunkások a regisztrált álláskeresők sorából, és rengeteg olyan támogatást nem kapnak 
meg, ami regisztrált álláskeresőknek jár, és több ember hozzám is eljutott, aki szeretett volna 
visszakapaszkodni a nyílt munkaerőpiacra, és ennek megfelelően szerette volna elérni, hogy 
mondjuk vállalkozóvá válását segítő támogatást kap, és addig packáztak vele a hivatalok, 
amíg teljesen elállt a szándékától, hiszen nem kapta meg azt a fajta támogatást, amit egy 
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regisztrált álláskereső megkapott volna. A Start-bónuszkártyán át nagyon sok ilyen támogatás 
van, ezt önök pontosan tudják. 

Azt szeretném kérdezni, hogy ezen kívánnak-e változtatni, hogy esélyegyenlőség 
legyen a regisztrált álláskeresők és a közmunkások körében abban az értelemben, hogyha a 
nyílt munkaerőpiacra vissza akarnak térni, akkor egyenlő segítséget tudjanak kapni. Vannak-e 
erre vonatkozóan terveik vagy sem?  

Egy utolsó kérdés pedig arra vonatkozik, hogy válság idején ezt többször említette 
mind a kormányoldal, mind miniszter úr, egy alacsony belső kereslet, alacsony beruházási 
rátával sújtott országban biztos ön abban, hogy kizárólag a foglalkoztatás rugalmassá tétele 
lesz a csodafegyver? Kint voltam egy konferencián Brüsszelben a múlt héten, ahol az EU 
legmagasabb szintjén fogalmazták meg azt, hogy nagyon fontos a fiskális stabilitás mellett a 
szolidaritás érzését és a szociális biztonságot is a foglalkoztatáspolitikán keresztül kezelni. Ön 
erre mennyire felkészült, miniszter úr? Vagy vitatja ennek az állításnak az érvényességét?  

A járulékcsökkentés sajnos egy ilyen jellegű országban, biztos vagyok benne, hogy 
nem lesz csodafegyver. Túl vagyunk egy évnyi gazdasági stagnáláson, alapvetően recesszió 
van, a beruházási aktivitás rekordmélységben van. Gyakorlatilag ez az egyik oldal, a másik 
oldal pedig az, hogy pontosan ezt a járulékcsökkentést, még mindig nem értem, hogy ön 
miből szeretné finanszírozni, mert ez a 300 milliárdos tranzakciós illeték elég gyönge 
háttérnek mutatkozik. Gyakorlatilag egy kötelezettségszegési eljárás fenyegeti az országot, 
emiatt az EU joggal kifogásolja ezt az eljárást, és a 2013-as költségvetésben jelen pillanatban 
egy 600 milliárd forintos lyukat látnak az elemzők. Egy ilyen gazdasági helyzetben, amelyben 
az ország van, ilyen kilátásokkal, és ilyen financiális megfontolások mentén biztos abban, 
hogy a járulékcsökkentés egy megfelelő és önmagában üdvözítő eszköz lesz, vagy esetleg van 
még más, amit fel tud sorakoztatni a célok érdekében? Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Vécsey László képviselőtársam! 
 
VÉCSEY LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Először is engedje 

meg, hogy egy technikai-ügyrendi jellegű észrevétellel kezdjem. A képviselőtársaim kértek 
arra, hogy amennyiben az ülésvezetés lehetővé teszi, akkor olyan megjegyzéseket, amelyekre 
reagálnának, de már ugye szót nem kapnak, lehetőség szerint elnökként, kérem, hogy kerülje 
a továbbiakban. 

A tündérmese, rémmese vagy horrorfilm ügyében hadd indítsak három mondattal 
nagyon messziről. 2002 és 2010 között történt valami Magyarországon. 2002-ben önök a 
kormányzást 53 százalékos államháztartási hiánnyal vették át. Nézzük meg Lengyelországot. 
Ez most, ahol Lengyelország tart, lehet, hogy tündérmesének tűnik. Önök 2002-ben írtak egy 
rémmesét, írtak egy horrorfilmet, ha jobban tetszik, és most arról akarják meggyőzni a 
magyar társadalmat, hogy ebben kell továbbra is élni. Én arra kérem tisztelt miniszter urat és 
az ebben illetékeseket, hogy lehet, hogy a szocialista képviselőtársaink nem érzékelték, hogy 
ennek a rémmesének, horrorfilmnek vége, tegyük lehetővé a társadalom számára, hogy 
megértse, hogy igenis van kibontakozás, tegyük lehetővé a magyar társadalom számára, hogy 
más forgatókönyveket kívánjon és más forgatókönyvek szerint tudja elképzelni és tervezni a 
jövőjét.  

Az ellenzéki hozzászólásokból az a kétarcúság nagyon jól kitetszik, hogy ugye 
egyfelől szeretnénk, hogyha minél magasabb juttatásokban, szociális ellátások minél 
szélesebb körében részesednének az emberek, ezt mi is nagyon szeretnénk, másfelől viszont 
ugye sírunk-rívunk a vállalkozások helyzetén, hogy mennyire terheli ez a vállalkozásokat, a 
munkáltatókat. Nem lehet az összefüggéseiből kiszakítva vizsgálni ezeket a kérdéseket. 
Ezeket a kérdéseket igenis tág összefüggésekben a gazdaságpolitika, ezen belül a munkaügy 



- 22 - 

és a szociális kérdések vonatkozásában komplexen szükséges vizsgálni, mert különben 
helytelen következtetésekre juthatunk. 

A munkahelyvédelmi akcióterv. Valóban vízválasztó. Azt hiszem, hogy minden 
elhangzott ellenzéki felvetésre megtalálható benne a válasz. A nők foglalkoztatása kapcsán 
vagy az egyéb hátrányos helyzetű munkavállalói rétegek foglalkoztatása kapcsán éppen 
miniszter úr meghallgatása után a következő napirend keretében fogjuk tárgyalni első 
olvasatban az ehhez szükséges törvénymódosításoknak a sorát, abban a törvénymódosítási 
csomagban meg lehet majd mutatni ellenzéki képviselőtársainknak is, hogy mennyire 
támogatják azt, hogy ezek a nehéz helyzetben lévő csoportok, közte például a gyesről, 
gyedről, szociális ellátásokról, anyasági ellátásokról visszatérő hölgyek minél könnyebben 
visszailleszkedjenek a munkaerőpiacra. Meg kell mondjam, hogy nagyon sok olyan hölgy 
van, és munkáltató is van a környezetemben, akár az önkormányzati szférát nézem, ahol 
egyrészt félelmek voltak, bizonytalanság volt, hogy ugyan hol találnak ezen a 
munkaerőpiacon a hölgyek munkát, másrészt a munkáltatói oldalról pedig a szokott aggályok, 
hogy a hölgyeknek ebben a helyzetben a munkaerőpiacra való visszatérése nem teljes értékű 
munkaerőt eredményez. Nos, ez például, csak ez a munkahelyvédelmi akciótervben foglalt 
kedvezményrendszer, ez nagyon nagy mértékben segíteni fogja azt, hogy a munkáltatók 
aggályait sikerüljön eloszlatni.  

Egyébként teljesen világos volt miniszter úrnak a beszámolójából az, hogy 
átmenetinek kell tekinteni a jelenlegi helyzetet, noha kétségkívül trendforduló tapasztalható, 
és kétségkívül jó irányban történnek a változások. Átmeneti ez a helyzet. Nyilvánvalóan 
akkor lehet ezeknek az intézkedéseknek a kiteljesedését várni és elvárni, ha valós gazdasági 
növekedés, tehát konjunktúrahelyzet áll be a világban és a környezetünkben. Én nagyon 
szívesen hallanék arról, hogy esetleg a körülöttünk lévő Európában és a világban tapasztalható 
válság ellenére például olyan magyar sajátosságokkal, amelyek a Wekerle-tervben 
foglaltatnak, vagy akár a keleti nyitás politikájával hogyan tudunk akár a világban 
tapasztalható gazdasági trendek ellenére akár fenntartható pályára is állni ezzel a szerény és 
jelentős trendfordulót élvező növekedéssel.  

Egy konkrét kérdésem is lenne, miniszter úr, itt szintén az ellenzéki felvetések kapcsán 
elhangzott, hogy bizonyos kereseti kategóriákban az emberek rosszul jártak. Nem tudom 
pontosan, hogy elnök úr azokat a számokat, amelyeket itt idézett, honnan vette, én úgy tudom, 
hogy az alacsony és közepes kereseti kategóriákban éppen az anyagban olvastam, mintegy 80 
százalékban azért a kompenzáció megtörtént. Ha a miniszter úr esetleg erről pontosabb 
számokat is tudna mondani, azt nagyon megköszönnénk, mert azt hiszem, hogy a 
tájékozottság nemcsak kormánypárti, hanem ellenzéki oldalon is fontos. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Polics képviselőtársam! 
 
POLICS JÓZSEF (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Miniszter Úr! Én egy olyan 

térségből jöttem, amely válság sújtotta térség: Komló és környezete, ahol nem történt meg az 
ipari szerkezetátalakítás a rendszerváltás után, illetve a bányabezárásokat követően. De úgy 
gondolom, hogy az elmúlt két év foglalkoztatáspolitikája még, ha az a közfoglalkoztatáson, 
Start-munkán keresztül is, de javított azon az áldatlan helyzeten, ami ebben a térségben 
kialakult. Én úgy gondolom, hogy ezt nem a szocialisták által Nagykörútnak nevezett 
közmunka szakszervezet gúnyája mögé bújva, propaganda-hadjáratot folytatva kell fúrni, 
hanem segíteni kell azokat az embereket, akik különben nem jutnának másképp munkához.  

A foglalkoztatási palettán a struktúra – úgy gondolom – mindenki előtt ismert, nagyon 
nagy számban találhatók azok a munkavállalók, akik nem rendelkeznek megfelelő 
képzettséggel. És itt képviselőtársam már elmondta, hogy több generáción keresztül azt sem 
látják, hogy fel kell kelni időben, fel kell öltözni, és el kell menni egy munkahelyre. Valahol 
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ezt a folyamatot el kell kezdeni. Ez a folyamat, úgy gondolom, a 48. órában megkezdődött. 
Nem szabadott volna, hogy ez ilyen későn kezdődjön el.  

Szocialista képviselőtársaimnak ott volt a lehetőség, hogy ezt a folyamatot korábban 
elindítsák. Valójában énnekem egyetlen kérdésem van, mert elhangzott a bevezetőben az is, 
hogy ez a folyamat egy átalakulás kezdete, egy olyan folyamatnak a része, amely meg kell 
hogy alapozza a stabilabb foglalkoztatást. A mi térségünkben, és ez elmondható más, 
elmaradott térségekre is, az igazi áttörést az fogja tudni jelenteni, ha az ipari szerkezetben 
tudunk foglalkoztatásbővítést elérni. Van-e erre vonatkozó elképzelés az ilyen hátrányos 
helyzetű térségekben? Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kara alelnök úr, parancsolj, Ákos! 
 
KARA ÁKOS (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Miniszter Úr! Tisztelt 

Képviselőtársaim! Jó napot kívánok! Először is lenézésüket kérem, az érintettek felé jeleztem, 
hogy családi és egyéb hivatali dolgok miatt később fogok érkezni. 

Nyilván én a vitának ahhoz a részéhez fogok kapcsolódni, aminek magam is részese 
voltam és hallottam. Először is engedjék meg nekem, hogy még mielőtt az egy konkrét 
észrevételemet a közfoglalkoztatással kapcsolatban tenném fel, hadd mondjak én is néhány 
dolgot az eddig elhangzottakkal kapcsolatban. 

Egyrészt az, hogy van vagy nincs válság. Én a magam szemszögéből úgy látom, hogy 
a válságnak egy új szakaszába érkezek az európai gazdaságok. Ha valaki ebben kételkedik, 
vagy keveset jár Spanyolországban, én keveset járok, vagy keveset jár Olaszországban, 
Görögországban, én keveset járok, sőt egyáltalán nem járok, viszont a televízión, interneten 
keresztül viszonylag sok információt elér az ember. Én úgy látom, hogy valóban 
munkahelyteremtő, munkahelyvédelmi tervekre is szükség van, és nemcsak most, hanem az 
elkövetkező években is, vélhetően a foglalkoztatáspolitika nemcsak Magyarországon, hanem 
az egész európai térségben meglehetősen hektikusan fog alakulni. És igen, valóban kétirányú 
cselekvésre van szükség a kormány részéről, és azt gondolom, hogy ezért a Magyar 
Országgyűlésnek is ilyen jogszabályokat kell alkotni. Egyrészt kell fejlesztésekkel 
foglalkoznunk, mert ugye, ha nem fejlesztünk, akkor nem haladunk. És azt gondolom, hogy 
mellette az Új Széchenyi-tervben megfogalmazott irányok, kormányzati szándékok, 
bürokráciacsökkentés, határozott intézkedések, fejlesztési körzetek, prioritások megjelölése 
roppant fontos dolog, és válságot is kell kezelnünk, kétirányút. A 2010 előtti állapot óriási 
nehéz örökség az emberek és az ország számára, másfelől pedig a mostani gazdaságok, 
európai gazdaság, illetve a külföldi gazdaságok felől érkező válságok, illetve jelzem 
tisztelettel, kevésbé vagyok én ennek a tudója, értője, de az ember félszemmel mindig nézi a 
kínai eseményeket is. Hiszen a világgazdaság egyik hajtóereje Kína, és hogy Kínában milyen 
arányú a növekedés, ez nyilván a nyitott gazdaságot, ilyen értelemben a 
foglalkoztatáspolitikát fogja majd nyilván Magyarországon is és nemcsak Európában 
befolyásolni. 

Szerintem helyes az az irány, amelyet a kormány választott, amely azt mondta, hogy a 
munkát, a munkavégzést kell ösztönözni, és helyes az, ami ehhez képest nemcsak 
célrendszert, hanem forrásokat is fordít megoldásként, vagy a megoldások próbálkozásaként. 
Azt szeretném mondani önöknek, hogy ez a című kérdés, hogy felélték a tartalékot családok,  
egy roppant fontos kérdéskör. Jelzem tisztelettel, ha jól értelmezem a folyamatokat, 2010-ig, 
illetve már előtte is bőven felélték a tartalékaikat a családok és a vállalkozások. Ha nem élték 
volna fel, akkor gondolom, ezt az iszonyatos mennyiségű hitelt nem vették volna fel az 
emberek abban az időszakban, sőt nem vették volna fel a vállalkozások az azelőtti 
időszakban. Valóban adósságba hajszolt vállalkozások, adósságban úszó családok, akik 
ráadásul különböző módon adósodtak el. És egy pici türelmüket hadd kérjem! 
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Csak hadd utaljak valamire. Az 1990-es évek elején, amikor az OTP-hitelek 
jelentettek óriási nagy problémát magyar családok számára, az én emlékeim szerint, majd 
miniszter úr biztosan kijavít, hogyha tévedek, az első Orbán-kormány idején ’98 és 2002 
között, tehát több, mint tíz évvel később még több, mint tízezer, az én emlékeim szerint 
hatvanezer családnak kellett akkor segítséget nyújtani, holott egyébként előtte már több 
hullámban történtek intézkedések. Tehát, ha most valaki azt gondolja, és azzal áltatja az 
embereket, hogy az adósságcsapdában úszó, adóssággal küszködő embereknek egy 
csettintéssel meg lehet oldani a problémáját, az nem mond igazat, az megtéveszti az 
embereket. Pont a családok által felvett hitelek, illetve az ő helyzetük összetettsége, 
különbözősége révén iszonyatosan sok-sok egymásra épülő intézkedést kell hozni, és azt 
gondolom, hogy e tekintetben a kormány nagyon sok javaslatot tett le. Nyilván, gondolhatják 
képviselőtársaink, ellenzékiek is, hogy a kormánypártok részéről nyilván, ha nem kéne annyi 
államadósságot fizetni, akkor sok-sok ötletünk lenne még arra, hogy hogyan lehetne további 
intézkedéseket hozni, de azt gondolom, hogy mindegyiknek eljön majd az ideje.  

Szeretnék konkrét dolgokra is még reagálni. Az, hogy eltántorodtak a befektetők az 
országtól vagy nem. Azt gondolom, hogy befektetők tekintetében Kelet-Európában óriási 
verseny van, hogy mindenki a maga országába oda tudjon vinni fejlesztéseket, cégeket. Én azt 
gondolom, hogy Magyarországon az elmúlt időszakban nagyon átgondolt teljesítmény, illetve 
tervek megvalósítása történt. Például a képviselőtársam említette az ő saját szűkebb világát. 
Egy negatív példát hozott, én hadd hozzak abból a térségből pozitív példát, hiszen a Luk 
Savaria vagy éppen az Opel Szentgotthárdon, a hozzá kapcsolódó cégek igenis fejlesztéseket 
jelentettek be, és több száz fős, ha tetszik, több ezer fős foglalkoztatásbővítést fognak tudni 
biztosítani abban a térségben, de egy picit jövünk idébb és néhány héttel időben korábban 
jövünk, akkor például a Continental cég is mint nagy és meghatározó cég. Ezeknek a 
cégeknek nyilván figyelik a mozgását. Nagy cégek, tőkeerős cégek, ők nyilván figyelik azt is, 
hogy ők bizalommal vannak Magyarország felé.  

Szeretném elmondani nyugat-magyarországi képviselőként, ugye én Győr 
környékének vagyok a képviselője, hogy én nagy rokonszenvvel és örömmel látom, hogy az 
országnak más térségeiben nagyon komoly fejlesztések vannak. Nagyon-nagyon örülünk 
például a kecskeméti nemcsak a Mercedes beruházásnak, hanem annak, hogy a kormány azt a 
70-80 km-es kecskeméti gazdasági térséget kiemelt fejlesztési, járműipari központtá kívánja 
tenni. Ez egy óriási dolog számunkra is. Mi is érezzük azt, hogyha egy egyenlőséggel, 
egyenlő pályán mozog a foglalkoztatáspolitika és a gazdaságpolitika, akkor számunkra is 
sokkal nagyobb a mozgástér, arról nem is beszélve, tisztelettel jelzem egyébként, hogy 
például az egyetemek, hét-nyolc felsőoktatási intézmény járműipari összefüggésben 
Miskolctól Győrig, de Kecskeméten, Szegeden keresztül nagyon komoly erőfeszítést fordít 
arra, hogy ennek a szellemi innovációs hátterét meg tudják teremteni.  

Szeretném még elmondani, hogy valóban fontos a munkahelyek védelme, és itt a 
Jobbik részéről hangzott el, hogy valóban nagyon fontos, és nagyon jó, hogy előhozták ezt a 
témát, a munkavállalók védelmét. Valóban, hogy egy munkavállaló ne legyen kiszolgáltatott. 
Ez egy nagyon fontos dolog. De ugyanígy az is fontos, a vállalkozások részéről számtalanszor 
elhangzott, hogy feleslegesen ne vegzálják a cégeket. Tehát olyan ellenőrzések, olyan 
hatósági vegzatúra ne történjen, mint a korábbi időszakban, hiszen akkor sem tud teljesíteni 
egy cég, egy vállalkozás, hogyha folyamatosan, állandóan csak azzal tölti az idejét, nem tudja 
az energiát innovációra, termelésre fordítani, a szervezeti kultúra fejlesztésére fordítani, 
hogyha állandóan különböző hatósági vegzatúra történik, és különböző hatóságok ok nélkül 
vizsgálnak egy céget.  

Én azt gondolom, hogy Czomba államtitkár úr, már a magam szempontjából mondom, 
nem egyeztettem a frakcióval, Czomba államtitkár úr például példás gyorsasággal reagált egy 
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nagy cégnél történt munkahelyi balesettel kapcsolatban az érintetteket meghallgatva, illetve 
feltérképezve annak a tragikus eseménynek a dolgait.  

Azt szeretném még önöknek elmondani, itt elhangzott, én azt gondolom, hogy ez csak 
tévedés lehetett, hogy ez itt elhangzott itt az ellenzék részéről általam nagyra becsült 
szocialista képviselőtársam részéről, a fejlesztésekkel kapcsolatban. A fejlesztések most nem 
azért nem mennek Magyarországon, mert ide kavarodott a megyei területfejlesztés dolga. A 
megyei területfejlesztés sajnos még nem kavarodott ide. A megyei területfejlesztés felépítése 
ennek a rendszernek, az új fejlesztéspolitikának a felépítése most kezdődött el. A fejlesztések 
és a lassú kifizetések a korábbi időszakban a korábbi ciklusnak a rossz intézményi 
felépítéséből adódnak. Ezen valamit nyilván tudott a kormány változtatni. Sok minden történt, 
hogy az Új Széchenyi-terv forrásai hamarabb eljussanak a vállalkozókhoz. És én azt 
gondolom, hogyha az a típusú munka, ami most kezdődött el egyébként, a helyzetértékelésnél 
tartunk, a helyzetelemzésnél, megyei területfejlesztési szinten. Ha ez ugyanilyen 
átgondoltsággal történik, ahol a megyei területfejlesztés a helyi gondolatok, kormányzati 
szándékok és a különböző ágazati fejlesztéspolitikai célok alapján valósul meg, akkor azt 
gondolom, hogy egy nagyon jó fejlesztéspolitikai irányt tud venni az ország. De azt 
hozzáteszem, csak akkor, hogyha egy megfelelő intézménystruktúrát tudunk akkreditálni a 
hátterébe, ahol nem húzódnak el 180-360 napig, nem tudom, meddig, pályázatok, ahol 
előfordulhat az, hogy kitalál valaki egy játszóteret 2006-ban és 2012-ben még mindig nem 
tudja elszámolni annak a pályázatnak a megvalósítását. És itt nem is milliárdokról van szó, 
hanem egy pár tízmilliós vagy pár milliós pályázatról van szó.  

A közfoglalkoztatással kapcsolatban. Mindig elmondjuk, hogy fontos szerepe van 
különösen abban a térségben, és nagyon helyesen a kormány odavitte a források többségét, 
ahol a közfoglalkoztatásnak nagyon komoly segítséget kell nyújtania. A közfoglalkoztatási 
források az LMP-s képviselő asszony, akinek a munkáját szintén nagyon becsülöm, tisztelem, 
nem záródik el, nincs elzárva. Nem tudom, az LMP tud valami külföldi megrendelési 
szándékot vagy külföldi pénzügyi óhaj születik, hogy zárjuk el a közfoglalkoztatás csapjait? 
Mert hogyha nem tud ilyet, nincs ilyen, a mi szándékaink szerint a közfoglalkoztatásnak nem 
zárjuk le a pénzügyi csapjait, sőt a költségvetési törvényben növeltük az előző évhez képest a 
közfoglalkoztatásra fordítható összeget. Ezzel kapcsolatban lenne majd egy konkrét 
észrevételem, bár tudom, hogy az új munkamegosztás szerint ez elsősorban a 
Belügyminisztérium asztala, de én azt a szakmai álláspontot képviselem, hogy a 
közfoglalkoztatás tekintetében a Start-mintaprogramok alkalmazhatósági körét ne csak a 
leghátrányosabb helyzetű térségekben lehessen vinni. Én magam ezt támogatnám. Nyilván 
majd a megfelelő fórumokon emellett érvelni is fogok, és el is fogom mondani az érveimet, 
hogy miért támogatom ezeket.  

Én tehát összességében mindenféleképpen támogatom foglalkoztatás szempontjából a 
kormányzatnak azt a szándékát, amelyen próbál egy komoly területi kiegyenlítést 
végrehajtani, támogatom a kormánynak azt a szándékát, hogy átmeneti jelleggel valóban 
próbálja a közfoglalkoztatást és annak nagyságrendjét olyan térségekbe vinni, ahol egyelőre 
sajnos ez jelentheti a legnagyobb segítséget. És a munkaerő vándorlásával kapcsolatban pedig 
szeretném arra felhívni a figyelmet, hogy nyilván az volna a szerencsés, és az a legjobb, 
hogyha mindenki a saját életterében, tehát a saját lakóhelyen talál munkát, de ha egyszer nem 
talál a saját lakóhelyén munkát, akkor szerintem nem olyan nagy baj, hogyha egy picit 
távolabbra utazik, átmenetileg ott munkatapasztalatot szerez. És aztán, hogyha az a cég 
később vagy egy hasonló cég települ oda, mondjuk az Audi és a Mercedes példáját hadd 
hozzam, nagyon sok munkavállaló, aki korábban az Audiban munkatapasztalatot szerzett, az 
most ott erősíti a Mercedesnek a kecskeméti gyárát. Munkatapasztalatot szereztek, 
visszamentek, családjuk ott él, oda költözik, és nagyon nehéz egyébként, halkan mondom 
önöknek, nálunk Győr-Moson-Sopron megyében nagyon-nagyon komoly munkaerő-piaci 
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jelenségek vannak, már olyan értelemben, nem szerencsés a kifejezés, hogy komoly, de 
nagyon nagy fluktuáció van a munkaerőpiacon. Valóban sokan mennek sajnos külföldre, de 
jelzem tiszteltettel önöknek, ez nem Magyarországnak a jelensége, ez Kelet-Európa jelensége. 
Ma egy bécsi szociális ápoló klinikának a munkaerőpiacán cseh, szlovák, magyar, ukrán és 
egyéb, kelet-európaiakat versenyeztetnek egymással.  

Azt szeretnénk, nyilván ellenzéki képviselőtársaim is, hogy nemcsak gondozók, 
ápolók, hanem mindenki Magyarországon, a lakóhelyéhez közel találja meg a számítását. 
Most van egy olyan sajnálatos helyzet, nemcsak Magyarországon, Kelet-Európában, európai 
gazdaságokban, hogy nagy az elszívó erő. A kormány nagyon sok mindennel tud reagálni, a 
kormány nagyon sok munkaerő-piaci programot tud speciálisan ezzel kapcsolatban indítani. 
Örömmel olvastam, hogy éppen ápolás-gondozás területén tervez a kormány bizonyos 
képzéseket, tehát a kormány nagyon sok mindent tett és tehet még azért, hogy bizonyos 
helyzetekre tudjon reagálni. Azt gondolom, hogy nagyon pozitív, hogy nagyon nehéz 
gazdasági körülmények közepette a kormány egy nagyon elszánt, sok-sok jó elemet hozó 
döntést hozott, és azt a foglalkoztatáspolitikára szükségszerűen aktívan reagáló 
szemléletmódot és intézkedéssorozatot, amit hozott, azt tovább kell erősítenie, szakmákba, 
szakmacsoportokba, térségekbe, közfoglalkoztatásra, sok-sok, éppen az adott időszakban 
problémaként megjelenő aktuális problémára reagáló magatartást kell képviselnie. Azt 
gondolom, hogy ez lehet az egyik titka Magyarország sikerességének, a reagáló, aktív 
foglalkoztatáspolitika, és azt mondom, hogy ez hosszú távon is majd meghozza a sikert. 
Köszönöm szépen a türelmüket.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, alelnök úr. Miniszter úr, a kérdésekre adandó választ 

megelőzően négy kérdést tennék fel röviden.  
Az első kérdésem megint csak nagyon röviden és címszavakban odanyúlik vissza, 

amikor 2010. május 27-én találkoztunk egymással már így a bizottság keretei között, akkor ön 
olyanokat fogalmazott meg, hogy az adóterhelés csökkentését támogatja. Ezt fontosnak ítéli. 
Hogyan nézünk ki e tekintetben? A másik oldalról nézve ugyanakkor fogalmazta meg azt, 
hogy a tartós munkanélküliek reintegrációját mennyire fontosnak tartja a pályakezdők 
esetében való segítségnyújtást. Ugye tudja ön is, az álláskeresők tekintetében jelen időszakban 
47 százalék a tartós munkanélküliek köre. Növekvő trendet rajzolt az elmúlt két-két és fél 
esztendőben. A pályakezdők esetében pedig 28 százalékos a részarány. Gyakorlatilag ez azt 
jelenti, hogy az utcán kezdik az életüket vagy munkaügyi regiszterekben, adott esetben 
ellátások nélkül. 

A másik kérdésem az egy évvel későbbre datálódik, mármint hogy 2011 májusára. 
Akkor május 30-án találkoztunk. Nagyon sok mindent kérdezhetnék, de csak egy kérdést 
teszek fel: az új munkahelyek fontosságáról beszélt, amiben teljesen egyetértettünk akkor is, 
hogy ez szükségszerű, és ön három területet jelölt meg. Biztos emlékszik is, rá, a 
mezőgazdaságot, a turisztikát és az építőipart jelölte meg olyannak, ahol létrejönnek ezek az 
új munkahelyek. Példaként mondom csak a turisztikában a szálláshelyet szolgáltatók 
vonatkozásában, ha én jól tudom a számot, mínusz 31 ezer fős az a számadat, ami 
visszaigazolódik. Nemhogy új munkahelyek születtek volna. 

A mezőgazdaságban, az építőiparban a tavalyi eredményekhez képest mínuszolás van. 
Az építőiparban már nemcsak a tavalyihoz, hanem a tavaly előttihez képest is további 
mínuszolás van. Gyakorlatilag ezek az új munkahelyek nemhogy nem látszanak, hanem 
ezekben az ágazatokban visszaszorultak és csökkentek.  

Az az állítás, amit akkor mondott, hogy az elkövetkezendő fél évben, de inkább 12 
hónapban ez bekövetkezik, hát az megbukott. 

A harmadik kérdésem, valójában az elmúlt két év történéseihez csipegetni lehetne, de 
csak néhány dolgot említek meg. Magához az új adórendszerhez nemcsak az egykulcsos 
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személyi jövedelemadóhoz, az adójóváírás kivezetéséhez, hanem ahhoz a gyermek-, 
családtámogatási rendszerhez is kapcsolódik, ami gyakorlatilag úgy működik, hogy a dolgozó 
ember tekintetében a tehetős, a jó keresetű adókedvezményt érvényesíthet. Ha 3-4 gyermeke 
van valakinek, akkor ez az én emlékeim szerint gyermekenként 33 ezer forint havonta, az 
130-132 ezer forintot tesz ki. Ha viszont valaki minimálbéren dolgozik, és ugyanígy 3-4 
gyermeket nevelni kíván, az 3 fillérhez nem tud hozzájutni az adókedvezmény 
érvényesíthetetlenségének az okán. Rendben van-e ez így, miniszter úr? Ez-e a szolidáris 
magatartás? Nem ott kellene esetleg többet segíteni, ahol mindenki mindent megtesz a 
családban azért, hogy a gyerekeket tisztességgel nevelje, de a helyzetéből fakadóan nem tud 
olyan jövedelemre szert tenni, ami után adókedvezményt tudna jóváírni? Borsod-Abaúj-
Zemplén megyében sok ilyen példát tudok.  

Rendben van-e az úgy, ahogyan átalakították az érdekegyeztetés rendszerét, hogy most 
kínlódnak itt a VKF kerete között, a versenyszféra és a kormány állandó konzultációs 
testületeinek a keretei között, hogy beszélni kellene a minimálbérről. Annak idején, 
emlékezzen vissza, az Országos Érdekegyeztető Tanács keretei között hogy működött ez a 
dolog. Rendben van-e az úgy, hogy a képzés, a szakképzés tekintetében forráskivonások 
zajlanak? Hogy annak idején a gyakorlati képzéshez hozzáillesztetten az egy főre vetített 
átlagos, fajlagos támogatási összegek a 700 ezer forintos nagyságrendet érték el és haladták 
meg, most meg a 440 ezer forintos nagyságrendet képviselik. Így lehet a munkaerőpiacra 
képes munkaerőt kihozni. 

Rendben van-e az, amit említettem már, hogy a minimálbér tekintetében azok, akik 
érintettjei, mármint akik keresik a minimálbért, azok vásárlóerő-értékben kevesebbet 
keresnek, mint két és fél évvel ezelőtt? 

Rendben van-e az, hogy a munka törvénykönyve keretei között, amely tekintetében 
megint a VKF felé akarják tolni majd a balhét? Gyakorlatilag látható, hogy a törvény 
meghozatalát megelőzően ellenzéki oldalról rengeteg kritikát kaptak, a kollektív szerződés az 
állami cégek keretei között nem téríthet el pozitívabban, műszakpótlékok, egyéb más 
forráskiesések, regionális minimálbér bevezetésének a lehetősége. 

Rendben van-e az, hogy arról beszéltek, hogy a pályakezdők esetében a minimálbér 80 
százalékát kellene fizetni azért, hogy? Szóval rendben vannak-e ezek a dolgok? A kérdés 
lényege valójában odavezet, hogy a leghátrányosabb helyzetű térségeket érintően, ott, ahol 
rengeteg munkavállalási hajlandóság van, de lehetőség nincs, ott milyen konkrét intézkedési 
tervei vannak? Nem a közfoglalkoztatás tekintetében, hanem az új adófizető munkahelyek 
tekintetében a kormánynak.  

És az utolsó kérdésem valójában az, hogy mikor lesz végre kiszámítható, mikor lesz 
végre hiteles az a politika, amit folytatnak, ami beruházásokat hoz az országba, ami nem az 
irányba mutat, hogy a befektetői szándékkal bírók elkerülik az országot, vagy éppen azok, 
akik befektetői képességgel bírnak idehaza, azok gondolkodnak vagy éppen azon 
cselekszenek, hogy ne idehaza fektessenek be. Tehát a magyar gazdaság mélyrepülése, amit a 
KSH-adatok támasztanak alá, nem én mondom, az mikor fog véget érni? Mikor lesz 
növekedés és nem recesszió? Mikor lesz végre a gazdasági növekedés mellett az az ígért 
egymillió új adózott munkahely nem szavakban, hanem tételes tettekben? És mikor lesz végre 
olyan radikális adócsökkentés, amelyet az emberek a 2010-es ígéretek kapcsán elhittek 
önöknek, és ennek nem haszonélvezői, hanem elszenvedői?  

Miniszter Úr! Nagyjából, címszavakban ezeket szerettem volna megfogalmazni, a 
bizottság tagjai is megfogalmazták a kérdéseiket. Most értünk oda, hogy durván egy és 
háromnegyed órát követően a miniszter válaszára sort tudunk keríteni. Parancsoljon! 
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Dr. Matolcsy György válaszai 

DR. MATOLCSY GYÖRGY nemzetgazdasági miniszter: Köszönöm szépen. Tisztelt 
Elnök Úr! Tisztelt Alelnök Urak! Igen Tisztelt Bizottság!  

Akkor egy kis többletidőt szeretnék kérni ahhoz képest, amiben megállapodtunk, tehát 
másfél-két óra, úgy látszik, hogy nem volt elég. De hát nem is lehet, mert mind a felvetett 
tények, történetek, ellentörténetek és vélekedések azt igazolják, hogy beszélni kell egy sor 
olyan kérdésről is, ami, azt gondolom, hogy első pillantásra természetesen könnyebb 
válaszokat igényelhetne. 

Ha megengedi, elnök úr, az ön által felvetett kérdésekkel kezdeném, és hogyha azt is 
megengedi, hogy összevonjam az elején és a végén tett észrevételeit, kérdéseit, akkor talán 
könnyebb helyzetben vagyok. Hadd kezdjem azzal a miniszter által nem minősíthető 
megjegyzésével, miszerint a konstruktív ellenzék onnan ismerszik fel, hogy nem robbantja fel 
az országot. Engedje meg, hogy én ezt nyelvbotlásnak véljem, az ellenzék az európai normák 
szerint nem azért van, hogy felrobbantson egy országot. Örülök, akkor nyilván egy 
nyelvbotlás volt. De egy olyan országot mint Magyarország, az ellenzék soha nem tudna 
felrobbantani, azt egy rossz kormányzati politika képes tönkretenni, erre láttunk példát 2002 
és 2010 között, és más országokban, 14 ilyen ország van ma az Európai Unióban, kormányt 
buktat a kormány rossz politikája. Nem a válságok buktatnak kormányt.  

Szóval, elnök úr, örülök, hogy egyetértünk, nyelvbotlás, de egy fullánkos nyelvbotlás 
ez, úgyhogy engedje meg, hogy örömemet fejezzem ki, hogy nem akarják felrobbantani az 
országot. 

Az a véleménye, elnök úr, hogy az államnak nincs dolga a foglalkoztatáspolitikában, 
ezt minden tény cáfolja. Persze, ha egy kormány így fogja fel, akkor elveszít 240 ezer 
munkahelyet, ez történt 2002 és 2010 között. Ha egy kormány nem ismeri fel, hogy 
megváltozott a világ és közmunka is kell, erről volt szó, akkor nem tud munkahelyeket 
teremteni.  

Az államnak döntő módon része van minden sikeres foglalkoztatáspolitika esetén a 
munkaerő-piaci folyamatok fordulatában. Hol törvények, jogszabályok, hol 
közmunkaprogramok, hol új intézmények keretében, hol az adórendszeren keresztül, de az 
államok tevékenysége nélkül, mégpedig a kormányok jó tevékenysége nélkül a magánszektor 
soha sehol nem teremt tömegesen új munkahelyet. Az igaz volt az Egyesült Államokban, a 
XIX. század harmadik harmadában és nem ismerünk olyan példát a világgazdaság 
történetében, az újkorban, amikor mondjuk egy hibásan működő állam és egy gyalázatosan 
működő kormány ellenére repül a munkaerőpiac. Na, ilyen nincs. Kell az állam mindenhol, 
kell a sikeres foglalkoztatáspolitika.  

Elnök úr, megválaszolták már képviselőtársaim, 2008-ban, ami még nem a válság éve 
Magyarországon, a kirobbanás éve a nemzetközi pénzpiacon, 3,9 millió alatt volt a 
foglalkoztatottság, és ennek egyértelműen az az oka, hogy önök 2006 szeptember 1-jén egy 
teljesen hibás megszorító csomagot engedtek rá az országra, aminek az lett a következménye, 
hogy süllyedt a foglalkoztatás és nőtt a munkanélküliség. Nem véletlen, hogy 2002 után nyolc 
év alatt a duplájára nőtt a munkanélküliség. Ezek nem véletlen dolgok, ez egy hibás 
kormányzati politikának a következménye.  

Elnök Úr! Ön helyesen idézte, hogy 18 hónap az átlagos munkanélküliség, ez 
elfogadhatatlan, és hogy három hónapot tudunk álláskeresési járadék révén segíteni a 
munkahelyteremtésben. Utána ott vannak a közmunkák. Tehát arról nem tudunk lehátrálni, 
hogy segély helyett dolgozni kell. Dolgozni kell Magyarországon. Minél később jönnek erre 
rá barátaink az Európai Unióban, különösen az eurózóna déli államaiban, annál rosszabb lesz 
a helyzetük. Mi magyarok rá kellett hogy döbbenjünk arra, hogy vége a segélyből, a segélyt 
pedig hitelből finanszírozott világnak. Lássuk be, önök olyan szociálpolitikát követtek 
foglalkoztatáspolitika helyett, amely hitelből adott segélyt. Egyértelműen.  
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Nem véletlenül nőtt 52-53 százalékról 81,5 százalékra a GDP-arányos államadósság. 
Ez valamire elment. Megengedem, sok pazarlásra ment el. Erre ment el, a teljesen hibás 
foglalkoztatáspolitikának álcázott szociálpolitikára. Óriási hiba volt, elveszítettek 240 ezer 
munkahelyet, és kétszeresére növelték a munkanélküliséget.  

A minimálbér kompenzációja, elnök úr ismeri a rendszert, 5 százalék felett megtörtént, 
85 százalékos jelen pillanatban a kompenzálás, de igen sok vállalkozásnál év végére még ezt 
– hogy úgy mondjam – a rést beteríti a munkavállalóknál a béremelés.  

Nem feledjük el, amit ígértünk, elnök úr, egyetlen pontját sem, és mindegyiket 
teljesíteni fogjuk.  

A személyi jövedelemadó-rendszernél legalább az adófizetők, mert nem mindenki 
fizet adót, adófizetők kétharmada már az elsőben jobban járt, és három év alatt térünk rá az új 
személyi jövedelemadó-rendszerre, tehát 2013 az utolsó év az áttérésben, akkor pedig 
mindenki jól jár vagy nem jár rosszul az új adórendszerrel.  

A növekedés helyett a magyar gazdaság zsugorodása, ez egy fájó dolog, de átmeneti. 
Egészen biztosak lehetünk abban, nem mond senki mást, még barátnak álcázott ellenfeleink 
sem, hogy 2013 Magyarországon a növekedés éve lesz. Mindenki persze mást mond, hogy 
hány százalék lesz vagy milyen dinamikus, majd erre még visszatérnék, a növekedés éve áll 
előttünk, egy átmeneti visszaesés. Ugyanez igaz, majd mondom, a képviselő asszony által 
felvetett versenyképességi besorolásunkra is. Kivétel nélkül tehát minden ígéretünket tartjuk, 
már 39 százalékról 38 százalékra csökkent az adócentralizáció. És még jön a 
munkahelyvédelmi akcióterv. 

És azt gondolom, elnök úr, hogy egészen más adóterhelés az, ami szétterül, például a 
forgalmi típusú, például a pénzügyi tranzakciós illeték, és más az, ami az élőmunkát terheli 
vagy a jövedelmeket. Az egy más dolog, más adórendszer. Sokkal előremutatóbb, sokkal 
jobban támogatja a munkát és a beruházást, és a vállalkozásokat.  

Az, hogy nincs pénzügyi válság, ezt javaslom, ne terjessze elnök úr. Nézzen bele a 
lapokba, esetleg Németország vagy az eurózóna, és ezek egész közel vannak. Pénzügyi 
világválság nincs szerencsére, annak azért örülünk, de, hogy az Európai Unióban ne lenne 
pénzügyi válság, bankválság, ezen belül államadósság-válság és még sok minden más, na, azt 
nem érdemes terjeszteni, mert nem hiszik el, ugyanis van. Ilyen pénzügyi válság jelenleg van. 
Az erről nyilatkozó szakemberek egyértelműsítik, hogy az eurózóna és azok tagállamai azért 
vannak bajban ma, mert van egy pénzügyi válság, ez hat minden eurózónán kívüli európai 
uniós tagra is. Egy olajárrobbanás, egy élelmiszer-árrobbanás és hitelszűke, tehát áttér a világ 
2008 után egy alacsony hitelforrással működő világra. Nálunk gyorsabban térünk rá sok 
okból.  

Elnök úr, igen, továbbra is célunk a tartós munkanélküliek és a pályakezdők 
integrációja, nem fogadjuk el ezeket a számokat. Erre vonatkozik a munkahelyvédelmi 
akcióterv, az Új Széchenyi-terv, az európai uniós források más rendszerben történő eldöntése, 
ami most már egy hónapja felgyorsította az uniós források megítélését és kifizetését. Erre 
vonatkozik egyébként a Wekerle-terv, sőt a Mikó Imre-terv is. Tehát nem fogadható el.  

Elnök úr idéz tényeknek tűnő, kicsi, apró, megtévesztő adatokat, hogy tehát a 
mezőgazdaságban, építőiparban hogyan alakul a foglalkoztatás. Nem nagyon lehetséges az, 
hogy 120 ezerrel több munkahely van, hogyha a nagy foglalkoztató ágazatokban nem bővül 
valahogy a foglalkoztatás a közmunkán keresztül. Tehát, hogyha a Pintér miniszter úr 
közmunkaprogramjait megnézzük, jelentős mértékben mezőgazdasági és építőipari munkákat 
végeznek, most 205 ezren.  

A turizmus egy más ágazat. Ott közmunka talán még kevesebb van közvetve. Ott sok 
minden más van, például az eurózóna válsága vagy pedig a turisztikai ipar átrendeződése. De 
a SZÉP-kártya itt is már elkezdett hatni, 50 milliárd forintból már 19 milliárdot levásároltak. 
Én azt gondolom elnök úr, hogy itt nem érdemes vitatkozni azon, hogy a gyermekeket önök 
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vagy mi hogyan szeretnénk támogatni. Ez két rendszer, amelyet egymás mellett szeretnénk 
működtetni. Van egy rendszer, amelyik az adórendszeren kívül támogatja a gyermekvállalást, 
segíti azokat, akik munkát és gyermeket vállalnak. És van egy rendszer, ami általános 
rendszerben segít, támogat mindenkit. Azt gondolom, ez két rendszer, meg is kell tartani mind 
a kettőt, amellett egyébként, hogy a kormány szeretné nagyon komolyan megfontolni azokat a 
javaslatokat, amelyeket a Kereszténydemokrata Néppárt tesz ennek a rendszernek a 
fejlesztésére. Ez fejleszthető, sőt, minden más ide kell hogy lépjen. Nem csupán az 
adórendszeren keresztüli vagy azon kívüli eszközök, hanem a bölcsőde, óvoda, részmunkaidő, 
és még néhány más eszköz kell ahhoz, hogy ezek működjenek.  

Az érdekegyeztetés vagy pedig konzultációs rendszer, ez működik, ezekben a 
napokban-hetekben tárgyalunk a minimálbérről. Ez működik, tehát esetleg, ha elnök urat nem 
vontuk be, akkor terhelő tekintettel nézek helyettes államtitkár úrra, tegyük ezt meg.  

És végül tisztelt elnök úr, igen, a hátrányos helyzetű térségekre külön kell figyelnünk, 
és ott én azt gondolom, hogy a munkahelyvédelmi akciótervnek egy kiegészítése is szükséges. 
Talán már most ősszel, még mielőtt beindulna, hogy tehát a hátrányos helyzetű térségekben a 
fejlesztéseket, beruházásokat külön eszközökkel, például szabad vállalkozói zónákon 
keresztül segítsük. Tehát én igazat adok önnek elnök úr, és más képviselőtársainak is, akik ezt 
érintették, többen voltak, hogy a hátrányos helyzetű térségeknél most megint az állam, az 
államnak más eszközöket is működtetnie kell mint úgy általában. Tehát másfélmillió 
munkahelyet védhet meg a munkahelyvédelmi akcióterv, de különösen védeni kell, illetőleg 
új munkahelyek teremtését kell segíteni a hátrányos helyzetű térségekben, és mi ezt a 
kormány elé terjesztve, egy beruházási, fejlesztési tervben látjuk megvalósíthatónak. 

Végül, elnök úr, mikor lesz hiteles a kormány? Amikor a kormány képes az elődeitől 
feltornázott államadósságot a pénzpiacról finanszírozni, akkor az hiteles. Mi erre minden nap, 
minden héten, minden hónapban képesek voltunk az elmúlt két-három hónapban. Ne higgyen 
másoknak, hogyha azt hallja, hogy nem hiteles a kormány, azoknak ne higgyen, elnök úr! 
Annak higgyen, amikor azt látja, hogy eladtuk az állampapírokat. Annak higgyen! Ha 
Magyarország képes a pénzpiacról finanszírozni magát, és a Valutaalaptól és az Európai 
Uniótól csupán védőhálót kér, és nem azért folyamodik kölcsönszerződéshez, amiért egy 
másik kormány 2008 októberében, akkor az a kormány hiteles.  

Hogy kiszámítható-e? Nem! Elnök úr, nem lesz kiszámítható világ az Európai 
Unióban a következő két évtizedben. Vége a kiszámítható világnak. Döbbenetes átalakulások 
jönnek. Minél előbb kiszámítható pályán átalakul valaki, ami persze sok 
kiszámíthatatlansággal jár, annál kevésbé lesz, hogy mondjam, kockázatos, veszélyes az 
átalakulása. Mi elindultunk egy átalakulási, egy trendfordulót eredményező, egy 
átalakulásokat hozó kormányzással. Most nem nevezném mélyrepülésnek. Tudja, mi volt a 
mélyrepülés? 2009, mikor 6,9 százalékkal csökkent a GDP, kétszer gyorsabban csökkent, 
mint az Európai Unió átlaga. Az volt a mélyrepülés.  

Az Európai Unió átlagával vagy az eurózóna átlagával csökkenni, zsugorodni, az 
nagyon rossz dolog, én például nagyon nem szeretem mint növekedést kedvelő közgazdász, 
de az nem mélyrepülés. Magyarország sajnos ezekben a hónapokban az eurózóna átlagával és 
az Európai Unió átlagával zsugorodik, de a második félévben javuló folyamatokat jeleznek 
előre, és én abban egészen biztos vagyok, hogy 2013 Magyarországon a növekedési fordulat 
éve lesz.  

Úgyhogy engedje meg elnök úr, hogy kifejezzem optimizmusomat ezzel 
kapcsolatosan, mert azt gondolom, hogy ezt mindnyájan örömmel fogjuk tapasztalni.  

Bertha Szilvia képviselő asszony első kérdése a közszféra létszámcsökkentése volt. 
Egy tudatos, gazdaságpolitikai lépéssorozat, amelynek az a célja, hogy Magyarországon a 
foglalkoztatás bővülésével, a munkanélküliség csökkenésével párhuzamosan elsősorban a 
versenyszektor, az adózó szektor bővüljön. Ha nem ezt kérdezte, akkor elnézést. 
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BERTHA SZILVIA (Jobbik): Bocsánat, miniszter úr, én pont a versenyszférára 

gondoltam, tehát a KSH adatai alapján 24 ezer fővel csökkent azonos időszakhoz képest a 
versenyszférában a foglalkoztatás. Tehát én erre kérdeztem rá, hogy ennek fényében 
mennyiben tervezik átalakítani a foglalkoztatáspolitikát. 

 
DR. MATOLCSY GYÖRGY nemzetgazdasági miniszter: Igen, akkor annak egy 

részét emeltem ki, elnézést. Hadd mondjam azt, hogy két év alatt 120 ezerrel nőtt a 
foglalkoztatás Magyarországon, két év alatt a versenyszektorban is egy sor olyan munkahely 
alakult, ami nem volt, és amint visszatér a gazdasági növekedés, a versenyszektorban is 
dinamikus bővülés lesz. Nem a foglalkoztatáspolitikát tervezzük átalakítani, mert az jól kezeli 
a versenyszektoron kívüli munkanélküliséget, különben nem csökkent volna tíz és fél 
százalékra. Különben nem jönne létre 120 ezer munkahely. Hanem minden módon tervezzük 
megerősíteni, talán akkor ez az igazi válasz, a versenyszektor foglalkoztatási és beruházási 
képességét. A munkahelyvédelmi akcióterv összes lépése ilyen, hiszen az a versenyszektort 
érinti döntően, és ilyen egyébként az uniós források új típusú felhasználása is.  

Rotáció. Nem hiszem, hogy ez a jelenség kialakul. A magam részéről azt látom a 
különböző elemzésekből és trendekből meg példákból, hogy a munkahelyvédelmi akcióterv 
sikereit két dologban mérhetjük majd, hogy az megcélzott másfélmilliónyi működő 
munkahely megmarad-e. Azt gondolom, nagyon nagy mértékben megmarad, és hogy milyen 
mértékben jönnek létre új munkahelyek ugyanazoknak a munkavállalói csoportoknak. Tehát 
az lesz a munkahelyvédelmi akcióterv igazi sikere, hogyha a 25 év alattiaknál vagy az 50 év 
felettieknél, nem sorolom, tartós munkanélkülieknél csökken az adott szegmensen belül a 
munkanélküliségi ráta. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy egymásra épülő 
munkahelyvédelmi és munkahely-teremtési folyamat.  

Természetesen egyetértek azzal, hogy az ipari termelés, beruházás jelentős mértékben 
forrása lehet az új munkahelyek teremtésének. Itt a következő 6-18 hónapban igen jelentős 
külföldi befektetési döntésekre kerülhet sor, részben a keleti nyitás keretében, és azt is 
gondolom, hogy a munkahelyvédelmi akciótervet kiegészítő beruházásokat ösztönző program 
is itt hathat.  

A nettó reálkereseteknél valóban, ha korrigáljuk a 47 ezres közmunkával a számokat, 
akkor egy 2,2 százalék körüli első félévi reálkereset-csökkenés látható, amit a második félév 
jelentősen lefaraghat. De ha a két év egészét nézzük, akkor egyértelműen ahhoz képest, ami 
az államháztartási konszolidációhoz szükséges, jelentős reálkereset-bővülés történt 
Magyarországon. Ne feledjük el, hogy múlt évben 5,8 százalékkal nőttek a reálkeresetek. 
Azért az egy egészen kivételes eset, hogy válságkezelés közben egy országban reálkeresetben 
5,8-6 százalék körüli a növekedés. 

Persze, képviselő asszony, még így is messze vagyunk sokaktól, például északi, 
nyugati államoktól, de azt gondolom, azt látjuk az elkövetkező 2-3-5-8-10 évben, hogy 
Magyarország és általában Közép-Európa, de hát most Magyarországról van szó, 
makrogazdasági adatai közül az életszínvonal-adatok, amikre képviselő asszony rákérdezett, 
azok egyértelműen javulnak, míg sajnos, mert nem örülünk neki, az eurózóna déli államaiban 
valamennyi életszínvonalbeli és utána pedig életminőségbeli adat romlik. Ez az ottani hibás 
válságkezelésnek köszönhető.  

Tehát azt tudom mondani, hogy az Európai Unió nagy térségeihez képest más trendek 
lesznek érzékelhetőek Magyarországon, amire azt is mondtam, hogy természetesen az 
eurózóna fejlett államaiban nem lesz olyan életszínvonal-bővülés vagy -javulás, mint ami 
Közép-Európában, ezen belül Magyarországon lesz. Persze van honnan javulnunk. 

Az ellenőrzési rendszer integrálódott, a munkavédelmi felügyelőségek beolvadtak, 
részben decentralizált szinten, részben azt láttuk, hogy nemzetgazdasági szinten három 
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elemből egy új hivatal került kialakításra. Én azt gondolom, hogy jól működnek. Nem kaptak 
olyan utasítást a minisztérium vezetésétől, hogy zaklassanak további vállalkozói csoportokat. 
A NAV-nak be kell fizetni az adókat. De válságban minden munkahely érték. Talán érezhető, 
hogy ezzel mire szeretnék utalni. 

Egyértelműen sikeresek a közmunkaprogramok. Volt itt több más kérdés, úgyhogy 
engedje meg képviselő asszony, hogy itt mondjam el, hogy most már nem feltétlenül lapátot 
támasztanak, meg a hátukkal egy gerendát hölgyek és urak, mint esetleg más, korábbi 
programok keretében néhány esetben előfordult, hanem értékteremtőnek hívják. Tehát a 
belügyminiszter úr és húsz rendőrtábornok olyan programokat irányítanak, amelyekben 
kazántermeléstől, a zöldség-gyümölcs termelésig, hústermelő kapacitások kiépítéséig nagyon 
sok minden van. Most még zömében, hogy úgy mondjam, ilyen infrastrukturális dolgok 
vannak, csatornatisztítás, vízelvezető-tisztítás, ezek vannak többségében, de a trend az, hogy 
kifejezetten a mezőgazdaság, az építőipar, lehetséges, hogy a turizmus területére is 
bemerészkedjen a közmunka. Tehát a versenyszektor által otthagyott területekre is 
bemerészkedjen a közmunka.  

Az etnikai támogatások emelkedése egyértelműen az Országos Roma 
Önkormányzattal kialakított gyümölcsöző kapcsolatnak köszönhető, és ez helyes. Hát célzás 
kell. Minden programot, legyen az adórendszer vagy más, célozni kell.  

Kovács Ernő képviselőtársam felvetette a Karrierhíd jól működő programját. Egész 
pontosan ez egy ajánlat, ha valaki nem él vele, akkor nem kellett élni vele. De van egy 
lehetőség, egy évig a járulék, az adó 50 százalékát megtéríti az állam. Tehát van egy 
védőháló. 

A kormánynak is van egy női tagja, úgyhogy köszönöm szépen ezt a megjegyzést. Bár 
a mutatóban nem állunk jól, de furcsa módon az állam egyes rétegeiben jobban állunk, mint a 
gazdaság egyes rétegeiben. 

Arról már volt szó, hogy hogyan is volt ez a 240 ezer elveszített munkahely 2002 és 
2010 között, képviselő úr ezt hosszan elmondta. Ebben, megmondom őszintén 
közgazdászként az a döbbenetes, hogy ez eladósodás mellett ment végbe. Tehát lehet olyan, 
hogy egy országban elveszítenek 240 ezer munkahelyet, de akkor nincsenek források, itt 
eladósodás mellett ment végbe, úgyhogy ez egy nagyon rossz tapasztalat, hogy így fejezzem 
ki magam.  

Nemény András képviselő úr jelezte a Költségvetési Tanács véleményét, mely szerint 
nem reális a bevételi oldalról a 3 százalék alatti költségvetési deficit. Annyit kell 
hozzáfűznöm, hogy amíg polgári kormány lesz Magyarországon, mindig, minden évben 3 
százalék alatti lesz a hiány. Van olyan, hogy többletet mutat a költségvetés, ez volt tavaly, 
erre nem vállalkozunk, sajnos nem, de hogy a 3 százalék alatti hiányt betartjuk, az biztos. A 
jövő évben is. Hoztunk egy alaptörvényt és hoztunk egy stabilitási törvényt, tehát kötelező 
ennek a betartása, mert a 3 százalék alatti deficit esetén automatikusan csökken az 
államadósság bruttó hazai termékhez mért szintje. Tehát túl azon, hogy a stabilitási és a 
növekedési paktumban 2004 májusában vállalta Magyarország, hogy minden évben betartja a 
3 százalék alatti deficitet, szeretném megjegyezni, hogy erre eddig csak 2011-ben és majd 
2012-ben kerül sor. De túl ezen a vállaláson, azért tartjuk be, mert azon keresztül tudjuk a 
másik, még ennél is fontosabb vállalásunkat teljesíteni, nevezetesen, hogyha kicsivel is, most 
is ugye 0,4 százalék sokat ér. Már csökkent, 311 forinton az államadósság-ráta, de csak úgy 
tudjuk elérni, ha 3 százalék alatti a deficit. Ezért hoztuk a stabilitási törvényt. És a stabilitási 
törvényen keresztül ezért vállaltuk az alaptörvényben az 50 százalékig történő 
államadósságráta-levitelt. És ez megvalósítható. Az, hogy hogyan, arról folyik a vita a 
Költségvetési Tanácsban, a Magyar Nemzeti Bankkal, a Valutaalappal, az Európai Unióval, 
nem titkolom, hogy vannak olyan pontok, amelyeken hosszan fogunk vitatkozni. Tehát ők 
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egy pénzügyi tranzakciós illetéket ördögtől valónak tartanak egyes esetekben. Most. Aztán 
majd egy kicsit később már nem.  

Azt gondolom, hogy ezért, ön kérdezte képviselő úr, hogy a pénzügyi tranzakciós 
illeték mire lesz kivethető és mire nem, várjuk meg. Tárgyalások vannak mindenkivel. Nem 
tartom a meg nem írt közgazdasági könyveket megsértőnek azt, ha kivetjük a Magyar 
Nemzeti Bankra vagy az államkincstárra, de lehet, hogy nem tudjuk kivetni. De az, hogy a 
pénzügyi szektort be kell vonni az államháztartás, vagy például a munkahelyvédelmi 
akcióterv keretében a foglalkoztatásbővítés finanszírozásába és a növekedésberuházás 
finanszírozásába. Ez nem kétséges előttünk. És azért azt megemlíteném, hogy a bankok azt 
mondják, hogy egy olyan kétharmadban lenyelik, egyharmadban áthárítják majd ezt az 
illetéket, legyen az bármennyi. De hát azért a bankoknak ma van egy 260 milliárd forintos 
árbevétele, ami pénzügyi tranzakciós illeték, csak díjnak hívják. Ma minden átutalás, amit mi 
meg mások, felnőtt emberek teljesítenek Magyarországon, arra a bankok rátesznek egy díjat, 
ez 260 milliárd forint. Hát ez ugye ott van, tehát itt nem is folyhat vita, hogy áthárítják vagy 
nem. Ez a díj. Tehát itt az a kérdés, hogy amit a kormány bevezető a munkahelyvédelmi 
akcióterv részbeni forrásaként, annak milyen mértékét hárítják át. Ők most azt mondják, hogy 
kétharmadát nem fogják tudni a verseny miatt, és a bankadónál sem tudták, lényegében az 
egészet nem tudták áthárítani, ezért zuhantak a profitok, és nagyjából egyharmadát szeretnék 
áthárítani. Meglátjuk.  

Ez egyben arra is válasz, hogy mennyivel vagyunk beljebb, ha áthárítják, hát beljebb 
vagyunk a 260 milliárdnál. 

Egyetértek, képviselő úr, azzal, hogy a kis- és középvállalatok finanszírozása és 
fejlesztési, beruházási forrásainak bővítése a lényeg, ezért kell teljes mértékben máshogy 
kalibrálnunk és felépítenünk a 2014 és 2020 közötti európai uniós források lehívását. Most 
ugye elvileg 26,5 milliárd euró lehívására lett volna jogunk, talán az ütésváltás után 20 
milliárd euróra csökken, ez is azonban egy jelentős összeg. Most 16 százaléka ment 
gazdaságfejlesztésre, és mi azt gondoljuk, hogy 60 százaléknak kell. És a 60 százalék döntő 
többségét a kis- és középvállalkozásoknak kell adni.  

Elijesztjük-e a befektetőket? Hát a spekulánsokat igen, szeretnénk elijeszteni, nagyon 
szeretnénk elijeszteni őket, de azok nem ijedősek, tehát időnként megtámadnak bennünket, ez 
volt 2011 július első hetétől egészen 2012 március végéig.  

Egyértelműen látjuk már az első hozadékát a keleti nyitásnak, ezen belül a kínai 
nyitásnak. Nehéz egy bedőlt Malév esetén, de olyan fejlesztési, beruházási programok állnak 
közvetlenül indítás előtt, amelyek, azt gondolom, meglepőek lesznek. És előbbre vágva, 
Északkelet-Magyarországra fognak összpontosulni és általában hátrányos helyzetű régiókba. 
Sok szempontból a kínai fél ezt tekinti kitörési pontnak Magyarországon.  

Az európai uniós források még nem ragadtak be, az új miniszter asszony és Lázár 
államtitkár úr heroikus küzdelmet folytatnak és megmozdulóban vannak a megtapadt 
beruházási források és azt gondolom, itt is trendforduló elé nézünk. Egy olyan rendszert 
örököltünk, ami inkább az európai uniós források bennragadását szerette volna elérni, nem 
pedig a kifizetését. Tehát ez a 2006-ban kialakított rendszer nagyon kevéssé volt jó. 

Kontur Pál képviselőtársammal mélyen egyetértek, a Dél-Dunántúl és az észak-
magyarországi térség fejlesztését különösen fontosnak kell tartani. Amikor a 
munkahelyvédelmi akciótervet földrajzilag is elemeztük, rátettük egy kistérség, illetőleg 
megyei térképre, azt láttuk, hogy ott fog, reményeink szerint, tehát az egyes lépések igazából 
ott segítenek majd a nagyon kevés munkahely megőrzésében, de még több új munkahely 
teremtésében, amire Pali, te gondolsz. Tehát kifejezetten nem csupán munkavállalói csoportok 
szerint - 25 – van célzása ennek a munkahelyvédelmi akciótervnek, hanem földrajzilag is. Ez 
nagyon helyes, és természetesen itt az európai uniós forrásokat 2014-20 között egészen 
máshogy kell lehívnunk és céloznunk. 
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Az Dél-Dunántúlon az Elcotech egyszeri jelentős elbocsátása egy nagyon keserű dolog 
volt.  

Tisztelt Egyed Zsolt Képviselő Úr! Sok mindenre kitértünk már, úgyhogy egy dolgot 
hadd emeljek ki, de előtte csak egy mondat: valójában az egész gazdaságpolitika mögött, amit 
az egyik vagy a másik kormány működtet, e mögött egy gondolkodási rendszer van. Az, hogy 
mennyire hibás, ráadásul egy szociális-liberális gondolkodásra építeni egy gazdaságpolitikát, 
azt mi tudjuk, de most az elmúlt években Szlovénia kiitta a keserű poharat, 22-ről 44 
százalékra nőtt három év alatt az államadósságuk, mert segélyekkel próbálkoztak, meg 
szociálispolitikával próbálkoztak. Tehát a gondolkodás, erre célzott képviselő úr a kérdésével, 
végül is az egész mögött ez van. Borsod-Abaúj-Zemplén megye esetében azt gondolom, hogy 
részben a kínai és általában a keleti nyitás hoz fordulatot, részben a közmunkarendszer 
kiterjesztése az öntözésre és az energiahatékony épületfelújításra. Több száz ezer új 
munkahelyet várunk a következő 3-4 évben nagy öntözési programoktól és energiahatékony 
épületfelújítási programoktól. Mind az állami tulajdonú, mind pedig a magánházaknál vagy 
otthonoknál. Egyetértek egy képviselőtársunkkal, aki megyei közgyűlési elnök, aki azt 
mondta nekem a múltkor, hogy Borsod megye azért fontos, mert ha emelkedik az ország, 
emelkedik, és ha süllyed az ország, süllyed. Úgyhogy Borsod-Abaúj-Zemplén megyénél 
nagyon sok emelkedést eredményező folyamat kezdetén vagyunk. Például Miskolcot 
megtalálták nagy külföldi befektetők, ahogy Győr és Kecskemét főiskoláit, egyetemét is. De 
teljesen nyilvánvaló, hogy itt mind a képzetlen tömegeknek, mind a visszacsábított 
mérnököknek, diplomásoknak, mind pedig a fiataloknak munkát kell adni. Azt gondolom, 
hogy itt természetesen jelentős mértékben segít majd az, hogyha az államadósság után nem 
300 milliárd forint kamatot fizetünk, hanem 5-600 milliárd forinttal kevesebbet, és nem azon 
vitatkozunk, hogy a munkahelyvédelmi akcióterv 2, 3, 4, 5-ös forrásai között szerepeljen-e a 
Magyar Nemzeti Bank vagy nem, hanem azt mondjuk, hogy megtakarítottunk ennyi kamatot 
az államadósság után, hová is tennénk máshová. Kicsit vitatkozunk, és odatesszük a 
munkahelyteremtő programokba. 

Spaller Endre képviselő úr feltett egy kérdést, egy tulajdonképpen szónoki kérdést, 
hogy elégségesek-e a sikerek. Nem, tehát trendfordulók vannak, egy nagy átmenetben 
vagyunk, és az első eredményeket látjuk, és teljes mértékben így van, hogy húszezerrel több 
ma már a foglalkoztatottak száma, mint 2008 végén volt. A gondolkodási átállás folyik, én ezt 
tartom a legfontosabbnak. Tehát ma már Magyarországon meg a parlamentben sem lehet azt 
képviselni, hogy munka helyett segélyt adjunk. Azt lehet képviselni, hogy segély helyett 
munkát, és még valami támogatást. De azt már, hogy nincs a versenyszektorban munkahely, 
hát nincs. 11,6 százalék legyen a munkanélküliségi ráta, ezt ma már nem lehet képviselni.  

Értékteremtő programok vannak, erről egy-két példát talán mondtam már. Ma a 
legelején tartunk. Pintér belügyminiszter úr és vezető társai nagyon jó munkát végeznek. A 
legelején tartanak. A falvakban sikerült közmunkát adni, a városokban még nem. A falvakból 
kell a közmunkát bevinni a városokba, és a falvak szintjéről bevinni kistérségi, megyei 
szintekre, nagyobb programokba. Tehát, amikor azt mondjuk, hogy nagy öntözési programok 
kellenek, azok például Északkelet-Magyarországon szinte valamennyi kistérséget el fogják 
érni. De ma a falvakból kell menni a városok felé. Például a kazánprogram ilyen. Minden 
körülmények között, nem az operában vagyunk, hanem megvédjük a munkahelyvédelmi 
akciótervet, és erre jó okunk van, mert látjuk a mögötte lévő forrásokat. 

Majd vitatkozunk a partnereinkkel, de megvédjük. Megegyezésre törekszünk a 
minimálbér esetében, és tárgyalunk erről, erről volt szó. Arra törekszünk, hogy valamennyi 
beruházástámogatást lehívjanak a vállalkozások, és a pénzügyi tranzakciós illeték 
áthárításáról már volt szó. 

Szél Bernadett képviselő asszonynak szeretném azt mondani, hogy nincs okom 
mentegetni a kormányt egyetlen foglalkoztatáspolitikai eredmény vagy hiányosság miatt sem. 
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Az eredményekért szokatlan lenne, a hiányosságok azonban átmenetiek. Tehát mindenfajta 
statisztikát idecibálhatunk, nekem is van még több száz nagyon jó statisztikai számom, ami 
időnként az ellenkezőjét mutatja, mint egy másik szám, de valójában a trendekről van szó. 

Ma Magyarországon egy zsugorodó félévi bruttó hazai termék és egy nagyon szigorú, 
szokatlan eszközöket használó, ezért támadás alatt álló költségvetési, pénzügyi konszolidációs 
program mellett bővül a foglalkoztatás, és csökken a munkanélküliség, és nő az aktivitási ráta.  

Ez egy óriási dolog, ez eredmény. Ez siker, ezt nem kell mentegetni. Hogy nem 
vagyunk gyorsabbak? Ezt nem mondta a képviselő asszony, de miért kéne mentegetőzni. 
Minden rossz szám miatt nem mentegetőzni kell, hanem rendkívül nagy eréllyel ráugrani és 
olyan kormányzati döntéseket javasolni, a képviselő asszony is tett ilyet, köszönöm szépen, 
amelyek révén a dolog megfordul. De a trendfordulók megtörténtek, habár még az elején 
tartunk. 

Nem kell semmilyen csapot elzárni az ez évi vagy a jövő évi közmunka-
finanszírozástól. Ebben az évben 132,5 milliárd forintot költünk közmunkaprogramok 
finanszírozására. Ez 205 ezer közmunkahely létesítését finanszírozza, jövőre több, mint 300 
és 400 ezer közötti közmunkahelyet szeretnénk létesíteni, illetve fenntartani. Ahogy idén, 
jövőre is meglesz a forrása. Idén már látjuk, jövőre a költségvetésbe betesszük, a 
végszavazáskor már látjuk, de ha valami máshogy alakul, akkor is meglesz. Közmunka nem 
maradhat el. Ha a belügyminiszter azt kéri, hogy ő még tudna 22 ezer főnek közmunkát adni, 
és az üzleti szektor nem tudja annak a 22 ezer munkavállalónak az üzleti, piaci munkahelyét 
felkínálni, akkor oda fogjuk tenni a forrásokat. Meg fogjuk találni. Lehet, hogy kreatív 
módon, innovatív módon, nem hagyományos módon, de hogy odatesszük a forrásokat, az 
egészen biztos.  

A személyi jövedelemadó-rendszer esetében egyetértek, érdemes gondolkodni, sőt 
lépni, hogy hogyan fejlesztjük tovább azon gyermekes családoknál, amelyek ma nem vagy 
nem teljesen tudják igénybe venni a gyermekek utáni adórendszeren kívüli támogatást. 
Egyetértek. Meg fogjuk találni ennek a módját. Minden javaslatot egyébként nagy tisztelettel 
és örömmel fogadunk.  

Így van, köszönöm, hogy emlékeztetett a versenyképességi rangsorra tett reménybeli 
célzásomra. Ugye már 62-ről egyszer lement 48-ra, tehát már javultunk, de most már mást is 
mondhatok. Tehát egyszer már 62-ről, ahová zuhantunk, most nem említem, hogy mikor és 
hogyan a 29. helyről 2002-ben, tehát ugye a 25.-ek voltunk 2000-ben, 28.-ak 2001-ben, a 29.-
ek 2002-ben, onnan lezuhantunk, nem említjük, hogy hogyan és mikor a 62. helyre, és onnan 
visszakapaszkodtunk a 48.-ra, és innen hátrébb löktek minket a 60.-ra.  

Válság van. Magyarországot erőteljes pénzügyi támadás érte 2011 közepétől 2012 
tavaszáig. A versenyképességi fórum kritériumainak fele szubjektív, fele tehát a 
vállalatvezetők véleménye. Nem objektív adat. Tartanak attól, hogy egy pénzügyi támadás 
idején képesek vagyunk-e megvédeni a forintot, az árfolyamot, képesek vagyunk-e 
államadósságot csökkenteni, képesek vagyunk-e nyugdíjakat fizetni, képesek vagyunk-e 
megőrizni az ország stabilitását. Aggódnak. Tehát azt szeretném javasolni, hogy vegyük ezt a 
12 helyes, elég helytelen zuhanást átmenetinek. Egy pénzügyi támadás utóhatásának. Még ott 
volt a rettenet, aggodalom, kétely a vállalatvezetők fejében és szívében. Mi lesz ezzel az 
országgal? Hatalmas államadósság. Külső pénzügyi függés, 7 százalékos alapkamat. És még 
nem sorolom az egyéb tényezőket. Benne volt a kétely. Azt gondolom, hogy az év második 
felében ezeket a kételyeket alapvetően el tudjuk oszlatni, és jövő év tavasszal egy másfajta 
szubjektív, de valódi érzelmeket képviselő besorolásra fogunk szert tenni.  

Közmunkacsapda. Megvizsgáljuk. Voltak ilyen jellegű jelzések. Köszönöm, képviselő 
asszony. Semmilyen csapdának nem vagyunk hívei, különösen nem, amibe bele lehet esni.  

Az esélyegyenlőséget, igen, biztosítani kell a regisztrált munkanélküliek és a 
közmunkában résztvevők esetében. 
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Nem elegendő a rugalmasság, képviselő asszony. Az élet a legritkább esetben vagy-
vagy, de szolidárisak is vagyunk, csak ezt nem mindig ismerik el nekünk. Hát azért mégis 
csak megvédtünk több mint háromezer-milliárdnyi nyugdíjat. Nem csökkentettünk 
közszférabért, nem voltunk el 13. havi ilyen bért, olyan nyugdíjat. Ez szolidaritás. Szolidaritás 
az adókedvezményen kívüli gyermektámogatás. Sok-sok-sok szolidáris, én úgy mondanám, 
hogy közösségi eleme van annak a politikának és gazdaságpolitikának, amit folytatunk. A 
járulékcsökkentés nem elegendő. Most itt erről a szoc.ho-ról van szó, ugye adóról van szó, de 
mi ezt járuléknak hívjuk egymás között. Ez nem elég, ez egy elem, de sok más elem is van.  

Vécsey László képviselőtársam érintette, amit elnök úr is érintett, a tündérmese 
világát. Szeretném csak megjegyezni, hogy angol szövegben egy tündérmese, a fairy tale egy 
valóságos történet. A fairy tale egy valóság, az egy élő történet, az azt jelzi, mikor valójában 
olyan szép, mintha az álomban vagy a mese világában lenne, de az egy valóság. A rémmese 
az más. Az időnként előfordul. Azt gondolom tehát, hogy történetekről, tényekről érdemes 
beszélni. Amiről most beszélünk, foglalkoztatási fordulat, trendfordulók, csökkenő 
munkanélküliségi ráta, ezek jó tények.  

Vízválasztónak tartom én is a munkahelyvédelmi akciótervet, egyetértek. És azzal is 
egyetértek, hogy a trendforduló után egy hosszú átmenetben még mindenegyes elemet újból 
meg kell védeni. A Wekerle-terv, a keleti nyitás és az európai uniós források teljesen új 
lehívási rendszer 2014 után. Ez az a három elem, Wekerle-terv, keleti nyitás és új 2014-20 
közötti EU-pályázati rendszer, ami számunkra a beruházási fordulatot meghozhatja. És én 
még kicsit a Mikó Imre-tervet is ideértem a Wekerle-tervhez, és természetesen az Új 
Széchenyi-tervet, a növekedési tervünket is.  

A kompenzációról volt szó. 
Polics József képviselőtársammal egyetértek, javított a közmunka, mégpedig nagyon 

sokat ért, és jó a fogalmazás, nagyon tetszik, hogy akik másként nem jutnának munkához, 
azoknak nem kell a segély világában maradniuk. Száz számra vannak olyan tanulmányok, 
amelyek azt mutatják, hogy aki egyszer bennragadt a segély világában, az a munka világában 
már nem él meg. Tehát a közmunka egy köztes világ, és jó, hogy van.  

Teljesen egyetértek, hogy ipar kell, és itt a kínai beruházások majd – azt gondolom – 
fordulatot fognak hozni. De általában a keleti nyitás programjai, szeretném megjegyezni, az 
Exim Bank SME HIV első hathetes működése ilyen szempontból már szintén egy mini 
trendfordulót jelez, már finanszírozzák a keleti nyitás programjait Kelet-Európában és 
Kínában. 

Kara Ákos alelnök úrral mélyen egyetértek, ez a válság új szakasza. Nem is gondoltuk 
sajnos, hogy vége lesz, sokan reménykedtek benne, mi nem. Kecskemétnek is örülünk, én 
különösen, mert kecskeméti képviselő vagyok, és kecskeméti gyökerekkel rendelkezem, de 
nagyon-nagyon örülünk majd, amikor Ózd, Miskolc, Pécs, Szeged és nagyon sok más kis és 
nagyvárosban ugyanilyen jellegű, nem a Mercedes vagy az Audi vagy az Opel 
Szentgotthárdon, nem az ismertek, hanem a még nem ismert befektetők, magyarok és 
külföldiek fordulatot fognak elérni. 

És végül, tisztelt elnök úr, tisztelt alelnök urak, tisztelt bizottság, egyetértek Kara 
alelnök úr javaslatával, hogy a Start-munkaprogramok bővítését fontoljuk meg, és azt 
javaslom, hogy mindenfajta lehetséges bővítést hozzunk a bizottság elé, és tárgyaljunk meg.  

Elnök Úr! Még egyszer köszönöm szépen a lehetőséget, elnézést kérek, hogy 
túlcsúsztam a kétórás, előzetesen jóváhagyott időkereten, de azt gondolom, hogy így 
nagyjából minden kérdésre sikerült kitérnünk. 

 
ELNÖK: Köszönöm, miniszter úr. Én abban bízom, hogy a mai beszélgetés, 

egyeztetés azért egy másik szemüveg felvételére is ad majd módot és lehetőséget önnek. 
Abban bízom, hogy át tudja gondolni egy kicsit máshonnan is a dolgokat.  
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Nem fogok visszreakciókat tenni, ezernyit tudnék a közfoglalkoztatás tekintetében, 
akkor és amikor mondjuk 100 forintos költségszinten hívnak életre tojást, de azt az 
önkormányzat nem idegenítheti el, mert hogy nincsenek megengedő feltételek, és sok minden 
egyéb más. 

Tehát azt akarom csakis érzékeltetni, érdemes megnézni ezeket a dolgokat, mert lehet, 
hogy a kollégáitól nem kap mindig hiteles és megalapozott tájékoztatást, és ennek kapcsán 
pedig olyan helyzetbe kerül, amikor olyan dolgokat mond akár itt a bizottsági ülés keretei 
között, amelyek utána tételesen cáfolhatók. 

De köszönöm önnek, hogy megtisztelte a bizottságot a jelenlétével, és azt is 
köszönöm, hogy megpróbált a felvetődő kérdésekre kimerítően választ adni. Hogy mit 
kívánjak? Azt kívánom, hogy az elkövetkezendő időszakban több hasznára legyen 
miniszterként is az országnak és az itt élő embereknek, nagyobb sikerrel, mint ahogy eddig 
ezt meg tudta tenni, mert az a közös javunkat szolgálhatja. 

Köszönöm még egyszer, hogy itt volt. Viszontlátásra, jó egészséget!  
 
DR. MATOLCSY GYÖRGY nemzetgazdasági miniszter: Köszönöm, elnök úr. Békés, 

nyugalmas karácsonyt kívánok majd. 
 
ELNÖK: Tisztelt Képviselőtársaim! Kara Ákos alelnök úrral történt egyeztetés alapján 

a bizottsági ülést itt berekesztem, és a folytatását - hiszen azért még két érdemi napirendi 
pontunk hátra van - pedig a Parlament falai között az azonnali kérdések időszakában fogjuk 
megtárgyalni. Úgyhogy arra kérem képviselőtársaimat, hogy úgy készüljenek még, hogy 
abban az időszakban szakértő asszony gondoskodik az ottani teremről, és akkor ott tárgyaljuk. 

Köszönöm szépen, ezzel a mai délelőtti bizottsági ülésünket befejeztük, a délutánit 
pedig a jelzett időpontban tartjuk. Viszontlátásra, szervusztok! 

 
 (Szünet: 12.30 órától 17.56 óráig.)  

 
ELNÖK: Szép napot képviselőtársaim! Két percet még vártam, hogy Kara alelnök úr 

beérkezzen. Elkezdjük a bizottság ülését. Folytatjuk, amit fél 1 körül berekesztettünk. Három 
napirendi pontunk volt még a mai tárgyalási körben. A munkahelyvédelmi akciótervben 
foglaltak megvalósítása érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat, valamint a kisadózó vállalkozásokkal kapcsolatos törvényjavaslat. Menet 
közben a parlament falai között a holnapi napra vonatkozóan a tárgyalási menetet úgy 
alakította a parlament, hogy összevonttá tette a két napirend tárgyalását. Javaslom, hogyha 
egyetértés van benne, akkor itt a bizottság keretei között is tegyük ezt. (Nincs ellenvetés.)  

A munkahelyvédelmi akciótervben foglaltak megvalósítása érdekében szükséges 
egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/7955. szám) (Általános vita) 

A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 
törvényjavaslat (T/7954. szám) (Általános vita) 

Ezt követően az egyebekre fogunk kitérni. A második napirendi pont tárgyalásánál 
köszöntöm dr. Laki Gábor főosztályvezető urat. Megadom a szót főosztályvezető úrnak.  

Dr. Laki Gábor előterjesztése 

DR. LAKI GÁBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen, elnök úr. 
Tisztelt Bizottság! A nemzeti együttműködés programja olyan adórendszer kialakítását tűzte 
ki célul, amely csökkenti a munkavállalók és a vállalkozások adóterheit annak érdekében, 
hogy ismét megérje munkahelyet teremteni és munkát vállalni.  
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A kormány a megfogalmazott célok érdekében munkahelyvédelmi akciótervet 
dolgozott ki, amelyet július 10-én nyújtott be a tisztelt Ház elé.  

A két törvényjavaslat lényegi elemeit tíz pontban lehet összegezni. Tízpontos 
akciótervről van szó. Egyrészt beszélhetünk az élőmunka terheinek javasolt jelentős 
csökkentéséről, másrészt a vállalkozások jövedelemadójának csökkentéséről, 
egyszerűsítéséről, illetve az általános forgalmi adó területén, illetve a számvitel területén 
javasol még egyszerűsítést, könnyítést a javaslat.  

Részletekbe menve az első pontja a munkahelyvédelmi akciótervnek, hogy a 25 év 
alatti munkavállalók foglalkoztatásának a költségeit csökkenteni szükséges, a javaslat szerint 
a jelenleg hatályos mértékhez képest, amely 28,5 százalék, a jövőben e körben a közteher 
mértéke 14 százalékra csökken.  

Az akcióterv második pontja szerint az 55 év feletti munkavállalók közterhe hasonlóan 
14 százalékra csökkenne a javaslat szerint 28,5 százalék helyett.  

A képzettséget nem igénylő munkakörben foglalkoztatottak esetében hasonló mértékű 
kedvezmény bevezetését javasolja a kormány, itt is 14 százalékosra csökken az élőmunka 
terhe. Mindhárom esetben a kedvezmény százezer forintos munkabérig érvényesíthető, tehát 
ez azt jelenti, hogyha a munkabér meghaladja a százezer forintot, abban az esetben is 
érvényesíthető a kedvezmény százezer forintos összegig.  

Az akcióterv 4. és 5. pontja a tartós munkanélküliek, illetve a kisgyermekes 
édesanyák, egészen pontosan a gyesről, gyedről visszatérők terheit igyekszik csökkenteni. 
Mindkét esetben a foglalkoztatás első két évében a munkáltatói teher nulla százalékra 
csökkenne a javaslat szerint. A 28,5 százalék helyett nulla százalék, mégpedig úgy, hogy a 
szociális hozzájárulási adót nem kell megfizetni, illetve a másfél százalékos szakképzési 
hozzájárulást nem kell megfizetni. Mindkét esetben a harmadik évben egy további 
kedvezményes mérték alkalmazható, 14 százalékos közterhet kell az érintett foglalkoztatottak 
után fizetni.  

Akkor, ha megengedik, folytatnám az áfáról és a javasolt számviteli változtatásokról 
egy kicsivel bővebben beszélnék. Az általános forgalmi adó területén egy régóta várt 
szabályozás kerül bevezetésre, nagyon sokan keresték meg a minisztériumot is, hogy miért 
kell az általános forgalmi adót megfizetni, amikor még az ellenérték nem folyt be. A hatályos 
szabályok ezt mondják, ez likviditási gondot okoz különösen a kisvállalkozásoknál, ezért a 
javaslat szerint a jövőben, összhangban egyébként az uniós normákkal, lehetővé válik az, 
ennek a rendszernek a választása esetén, hogy az áfát csak akkor kell megfizetni, amikor az 
ellenérték befolyt. Az uniós irányelvből az is következik, hogy természetesen ez kétoldalú 
dolog, a bejövő áfát is csak abban az esetben lehet ilyen esetben levonni, hogyha ezt az 
adózást választó adózó kifizette a számla értékét, tehát két irányba ugyanazt kell teljesíteni. 

A számvitelt érintően az árfolyamváltozás hektikussága miatt egy átmeneti jellegű 
intézkedés bevezetését javasolja a kormány a 2012-es és 2013-as években, mégpedig oly 
módon, hogy csak azért, hogyha az árfolyamveszteség okán kellene a saját tőke összegét 
visszapótolni a gazdasági társaságokról szóló törvény szerint, tehát a saját tőke összege csak 
az árfolyamveszteség összege miatt csökkent például a kft.-nél a jegyzett tőke 50 százaléka 
alá, akkor ebben az esetben nem indul meg az ilyen gazdasági eljárás. Tehát nem kell 
pótbefizetést teljesíteni, hanem gyakorlatilag mentesül az ilyen szankciók alól és tovább 
működhet.  

További változás, hogy a beruházási jellegű devizahitelek árfolyamvesztesége mellett 
a forgóeszközhiteleknek az árfolyamvesztesége is elhatárolható a jövőben. A házipénztárra 
vonatkozó szabályozásban álló egyszerűsítés lényegében abban áll, hogy a hatályos 
szabályozás szerint is már jelentős mértékben megnőtt a házipénztár állományának az 
árbevételhez viszonyított mértéke, azonban ezt még így is túl szigorúnak tartja a kormány és a 
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jövőre nézve javasolja eltörölni a házipénztári limitet a túlzott adminisztráció elkerülése 
végett. 

Két pont maradt a tízpontos akciótervből, a kisadózók tételes adója és a kisvállalati 
adó. Ez a két adó más-más kört céloz meg. Míg a kisadózók tételes adója egy alapvetően 
egyszerűsítést célzó intézkedésnek fogható fel, addig a kisvállalati adó egy sajátos 
közgazdaságtani megközelítéssel a foglalkoztatásnak a bővítését igyekszik elősegíteni.  

A kisadózók tételes adója, mint a neve is mutatja, egy tételes adó, 50 ezer forint 
megfizetésével az adózó gyakorlatilag a felmerülő összes adóteher alól mentesül, amelyet 
egyébként egyéni vállalkozóként, betéti társaságként vagy kkt.-ként kellett volna fizetnie. 
Egyébként feltétel, hogy csak olyan betéti társaság vagy kkt. választhatja, akinek 
magánszemély tagjai vannak, tehát e körben van lehetőség az adó választására, és 
gyakorlatilag, ha társasági adó szerint adózott, akkor mentesült, ha egyéni vállalkozó, akkor a 
vállalkozói személyi jövedelemadó alól mentesül, az osztalékadó alól mentesül, az 
egyszerűsített hozzájárulási adó alól, a szociális hozzájárulási adó alól mentesül. 
Gyakorlatilag az összes adóterhet egyetlenegy összeg befizetésével tudja teljesíteni. A 
cégautóadót értelemszerűen nem váltja ki a javaslat, egyrészt költségvetési hatása miatt, 
másrészt ez a vagyoni típusú adó nem is illene ebbe a javaslatba. Tehát egy nagyon egyszerű, 
havi 50 ezer forintos tételes adóról beszélünk. Az evához képest ez egy jóval rugalmasabb 
rendszer, nem vár el megelőző működést, hanem bármikor, bármelyik hónapba be lehet majd 
lépni ebbe az új adóba az 50 ezer forint megfizetésével. Ez az 50 ezer forint fedezi azt a terhet 
is, amit korábban ez a kör jellemzően fizetett, mégpedig a járulékokat, tehát ezzel az 50 ezer 
forint megfizetésével az adózó biztosítottá is válik. Az 50 ezer forintot egyébként a főállású 
kisadózónak kell megfizetnie, a nem főállású kisadózó, akinek van egyéb 36 órás 
munkaviszonya, annak 25 ezer forintot kell megfizetnie.  

Ugye nagyon fontos, és erről sokat lehetett hallani, hogy az ezt az adót választó adózó 
által kibocsátott számla a társasági adó rendszerében költségként nem számolható el. Ennek 
alapvetően két oka van, egyrészt az, hogy ez az adó hatmillió forintos árbevételig választható, 
és mivel ez egy tételes adó, felmerülhet az, hogy egy hárommilliós árbevételű cég a három- és 
hatmillió közötti árbevételét, hiszen adó nem keletkezne rajta, ezt a többletárbevételt, 
gyakorlatilag a számlákat eladná, és emiatt indokolt megtiltani, hogy ezeket a számlákat 
levonásba helyezzék. A másik ok, ami miatt szükséges, úgy látjuk, ez a tiltás, hogy nagyon 
óvatosan kell eljárni, hogy a munkaviszonyos szerződéseket ne alakítsák át ilyen vállalkozói 
szerződéssé. Tehát emiatt szükséges ez a korlátozás. Mi úgy véljük, hogy versenyhátrányt ez 
nem okoz, hiszen a felek jellemzően a legnagyobb körben szabadon alakítják ki az árukat és 
be tudják árazni ennek a költségét. Az érintett adózói kör egyébként 410 ezer potenciális 
adózó, átlagosan 25 százalékkal mindenki jobban jár a jelenlegi rendszerhez képest. Tehát én 
azt gondolom, hogy ez az új adó jelentős kört fog bevonni egyrészt az adózásba, másrészt más 
adózók ezt fogják választani, tehát azt gondolom, hogy a jövőre nézve egy fontos új szabály 
alkotásában veszünk részt. 

A kisvállalati adó gyakorlatilag egy sajátos közgazdaságtani megközelítést jelent, 
mégpedig a foglalkoztatást serkenti elő oly módon, hogy a sajátos adóalap révén a pótlólagos 
foglalkoztatás nem jelent többlet adóterhet egészen addig, amíg a foglalkoztatott nem segít be 
a vállalkozásba és a foglalkoztatott révén nem termelődik adóköteles nyereség.  

Ezt a javaslat oly módon biztosítja, hogy ez az adó, amely szintén választható, kiváltja 
a társasági adót, a szakképzési hozzájárulást, az osztalék utáni ehót és a szociális hozzájárulási 
adót. Ily módon tehát a foglalkoztatottak után nem kell szociális hozzájárulási adót fizetni, 
hanem gyakorlatilag az adóalap úgy került meghatározásra, hogy a pénzügyi vagyon realizált 
változása, ez egy pénzforgalmi adózást jelent növelve a személyi jellegű kifizetéseket. E kettő 
együttesen biztosítja az előbb említett közgazdaságtani célt. A mértéke 16 százalék. Ugye 
jelenleg a társasági adó 500 millió forintig 10 százalék, felette 12 százalék. Természetesen ezt 
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a 16 százalékot úgy kell nézni, hogy az kiváltja a szociális hozzájárulási adót is. Egyebekben 
az adó nagyon hasonlít a társasági adó rendszerére, tehát előleget kell fizetni, a javaslat szerint 
feltölteni kell, az adóévet követő május 31-ig pedig bevallást kell nyújtani.  

Az adót egyébként az egytől huszonöt főt foglalkoztató kisvállalatok választhatják, itt 
az adókört tekintve nincsen jelentős szűkítés, szinte megegyezik a társasági adóalanyok 
körével, illetve további korlátozás, az 500 millió forintos összes árbevételt nem haladhatja 
meg a tavalyi bevétel. Tehát itt elsősorban a kkv.-szektorra gondol a kormány ezen adó 
bevezetésével. Azt is fontos hangsúlyozni, mert félreértették, abban az esetben, hogyha ugye 
ez az adó működés, és a foglalkoztatást ösztönzi, 26 főre felmegy a foglalkoztatási létszám, ez 
nem jelenti azt, hogy az adó alól kiesne, hanem ez egy belépési korlát, éppen az a cél, hogy 
növelje a foglalkoztatottak létszámát, egészen 50 főig biztosított a bennmaradás. 

Az érintett vállalkozások száma itt is jelentős, 2-300 ezer adózó választhatja akár. 
Ezen adó tekintetében kicsit lassan felfutást várunk, hiszen ez egy pénzforgalmi szemléletű 
adózás, amely a könyvelőknek ugyan – talán azt nem mondom, hogy nehézséget okoz, de – 
szemléletváltás, a vállalkozóknak egyáltalán nem, hiszen ez az adó pont azt fejezi ki, hogy az 
évvégén mennyi pénz maradt a bankszámlán, függetlenül az elhatárolásoktól, a 
közgazdaságtani absztrakcióktól, az évvégi bankszámlám egyenlege után fogom fizetni az 
adót. Tehát ez egy teljesen új megközelítés, ezzel, azt gondolom, meg kell barátkozni, de 
életképes mindenképpen a javaslat.  

Kérdések, észrevételek 

ELNÖK: Köszönöm szépen, főosztályvezető úr. Képviselőtársaim! Kinek van 
kérdése, észrevétele? Azt javaslom, hogy egy körben. Bertha Szilvia!  

 
BERTHA SZILVIA (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Kezdem a végéről, az 

adózási részről. Az első kérdésem az lenne, hogyha jól értem, olyan kategória, hogy segítő 
családtag megszűnik ezekben a vállalkozásokban. Tehát most már, hogyha van egy 
kisvállalkozás, amit valamely felnőtt családtag visz, akkor családtagjai már nem segíthetnek 
be, mert azt mondja a szöveg, hogy a személyes közreműködő tag közreműködését be nem 
jelentett alkalmazott foglalkoztatásának kell tekinteni, amennyiben legalább részmunkaidőre, 
25 ezer forint/hóra be nem jelentik. Tehát ezt a hátrányát én egyértelműen látom, mert ugye a 
hatmilliós határ azt jelenti, hogyha a hatmillió fölé kerülne, akkor minden bevételnek a 40 
százaléka, plusz adott esetben még két-három-négy ember után ezt a havi 50, illetve 25 ezer 
forintot is fizetni kell. Tehát abban lesznek érdekeltek, hogy nehogy hatmillió forint fölé 
kerüljenek, úgy viszont már a család részére nehéz kitermelni ezeket a tételeket. Ez egy 
kérdés volt tehát, hogy ez így van-e.  

Aztán a kérdésem még az lenne, hogy most is léteznek kedvezmények, nagyjából 
ezeknek a felsorolt hátrányos helyzetű munkavállalóknak a részére, ugye a Start-kártyákban, 
ami EU-s pénzből finanszírozott jelenleg, ez a program viszont, ami nagyjából ugyanezt a 
réteget öleli fel, némileg nagyobb kedvezménnyel, ez viszont itthoni pénzből kerül majd 
finanszírozásra. Mi az oka ennek a változtatásnak?  

Illetve miért reméli a kormány, hogy ez szignifikánsan fogja éreztetni a hatását, 
hogyha eddig is voltak ilyen kedvezmények?  

Amennyiben pedig fogja éreztetni a hatását, akkor mi garantálja azt, hogy új 
munkahelyek jönnek létre, nemcsak a meglévőekben cserélődnek le az emberek a 
kedvezményezett rétegre, és nem a családfenntartó édesapa helyére kerül be két gyeses 
anyuka, és nyilván a család nem fog örülni, hogyha a gyeses anyuka helyezkedik el százezer 
forintért a, mondjuk kétszázezret kereső édesapa helyett?  

Aztán találtam egy olyat, ahol nem kifejezetten azt valósítják meg, amit 
kommunikáltak, tehát a szakképzettséget nem igénylő munkakörben foglalkoztatott után 
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adókedvezmény, tehát ez nem azt jelenti, hogy az után jár az adókedvezmény, akinek nincsen 
szakképzettsége, hanem hogy olyan munkakört kell létrehozni a munkáltatónak, amihez nem 
kell szakképzettség. Attól ő még oda felvehet egy diplomás pályakezdőt, a lényeg, hogy a 
munkakört úgy alakítsa ki. Ez pedig hát sok szempontból nem kifejezetten jó irányba hat. 
Egyrészt nem éri el azt a célt sem, amit a kormány szándékozott, bár nekünk azért ezzel is 
vannak kétségeink, mert hogyha a szakképzett munkaerőt itthon akarjuk tartani, akkor nyilván 
őket kell támogatni. De ez még sok szempontból kifejezetten a kizsákmányolás, illetve az 
irányba hat, hogy tulajdonképpen a munkáltatónak és a munkavállalónak együttesen lesz 
érdeke az, hogy teszem azt, felvegyenek egy szakképzetlen munkakörbe egy szakképzett 
embert, aki elvégzi a szakképzettséget igénylő munkát, de papíron segédmunkásként van 
nyilvántartva, egyébként meg informatikai operátor vagy valami hasonló. Tehát ezt a részét 
kifejezetten visszásnak tartjuk. Szerintem ennyi, és a többit majd a plenáris vitában. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Kara Ákos alelnök úr!  
 
KARA ÁKOS (Fidesz): Köszönöm. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! 

Alapvetéseket szeretnék mondani, tekintettel arra, hogy általános vitára való alkalmasságról 
beszélünk, és összevontan, nyilván együtt szeretnék véleményt mondani a Fidesz-KDNP 
nevében, illetve majd a KDNP részéről meg Spaller képviselőtársunk kiegészít. Az 
alapvetésekhez szerintem a következő tartozik: az egyik az, hogy az általában 
fejlesztéspolitikának meg egy gazdaságpolitikai víziónak két fontos eleme kell hogy legyen 
mindig. Az egyik az új munkahelyek teremtése, létrehozása, a másik pedig a meglévő 
munkahelyeknek a megőrzése. Beszéltünk már korábban több törvényjavaslat kapcsán sok-
sok szakmai megközelítésben arról, hogy jelenleg mind a világgazdaság, mind az európai 
gazdaság, így kényszerűen mint nyitott gazdaság, a magyar gazdaság is mind a két célt kell 
hogy tudja teljesíteni. Ha megengedik, nem megyek a korábbi évekre visszamenő okok miatt, 
meg ennél nagyobb összefüggésben nem nézem a dolgot. Tehát ebben az időszakban  a 
Fidesz-KDNP-frakció részéről, ahogy világossá vált az elmúlt hónapokban, azt kértük a 
kormánytól, hogy dolgozzon ki olyan javaslatot, illetve néhány Fidesz-KDNP-frakció által 
benyújtott javaslatot dolgozzon tovább úgy, hogy a sokszor, sok szakmai fórumon, sokféle 
statisztikában, sokféle emberi sorsban, sokféle élethelyzetben hátrányos helyzetű 
munkavállalói csoportok számára tudjunk valamifajta segítséget nyújtani. Ez a segítség, 
illetve ennek a segítségnyújtásnak a formája ölt testet az előttünk fekvő törvényjavaslatban. 
Ezt a Fidesz-KDNP-frakció részéről üdvözöljük, és szintén annak az intézkedési tervnek a 
többi részét, ami bürokráciacsökkentésre vonatkozik, magyar vállalkozások, magyar emberek 
gazdasági vállalkozásainak helyzetbe hozásáról, ez pedig alapvetően, ha nagyvonalakban 
tekintem, a másik törvényjavaslat, tehát az összevont, ami most itt harmadik szerepel a 
napirendi pontok között, de a tárgyalás szempontjából a második helyen, tehát a kormány által 
benyújtott törvényjavaslatot üdvözöljük, és nagyon reméljük, hogy azok a célok, szándékok, 
amelyek megfogalmazódtak a Fidesz-KDNP részéről az elmúlt hónapokban, ezek testet is 
fognak ölteni és törvény formájában az utána következő esztendőben mind a munkahelyek 
megőrzésében, mind pedig új munkahelyek teremtésében fog tudni segíteni. Köszönöm 
szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Nemény András képviselőtársam.  
 
DR. NEMÉNY ANDRÁS (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! 

Röviden szólnék csak hozzá, kevés időnk van, úgy látom. 
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A céllal mint már többször is kifejtettük, egyet tudunk érteni. Ki ne értene egyet ilyen 
céllal, de sajnos a törvényjavaslattal kapcsolatban vannak kétségeink, és reméljük, hogy ezek 
a kétségek a vita során nem most itt a bizottságban, hanem talán a plenáris vita során, mire a 
szavazásig eljutunk, elmúlnak, és akkor nyugodt szívvel tudnák esetleg módosító 
javaslatokkal vagy talán még anélkül is igent nyomni, de most sajnos még nem tartunk ott. 

A kétségeink egy részét alelnök úr említette, persze egy kicsit más összefüggésben. 
Igen, azt látjuk, hogy munkahelyteremtésről nincsen szó ebben a pillanatban, márpedig ez a 
két kérdés összefügg. Persze, mivel meghagyja ezeket a kereteket, ami egy ilyen 
törvényjavaslat benyújtásánál lehetséges, hiszen egy gazdaságpolitikai fordulat tudná ezt 
lehetővé tenni, beruházásösztönzés, -fejlesztés és ehhez kapcsolódó munkahelyteremtés, 
forráshiányosak a cégek, nem tudnak fejleszteni. Ebbe az irányba is kellene gondolkodni, akár 
garancialappal, akár bármi mással, mert ez vezetne az igazi munkahelyteremtéshez és –
megtartáshoz. A nincsből, még hogyha kedvezményeket kapnak is a munkavállalók után a 
cégek, nem lehet hosszú távon fenntartani a munkahelyeket sem. 

A másik gondolatunk az, hogy a munkáltatók oldaláról közelítette meg ez a javaslat a 
könnyítéseket. Mi magunk is gondolkoztunk ilyenben korábban, és van ennek értelme, de 
fontos a munkavállaló oldaláról is megközelíteni. Igazából csak egy figyelemfelhívást tennék 
most, lehetne gondolkozni még a munkavállalók továbbképzésében, a szaktudás 
fejlesztésében, tehát hogy a munkaerőpiacon könnyebben, jobban tudjanak megélni. Ilyen 
irányú segítséget is szívesen látnánk, hogyha a kormány is gondolkozna ebben. 

A másik kétségünk más természetű, ezt, amikor a gazdasági miniszter úr itt volt, ezt 
említettük, ez a forrás kérdése. Nem nyugodtunk meg abban, hogy az erre a célra szánt forrás 
meglesz akár már csak rövid és középtávon. Attól félünk, hogyha ez megszűnik, akkor ez a 
program meg fog állni, és akkor csak megint becsapva érzik magukat az emberek. Nem ezt 
szeretnénk. Azt szeretnénk, hogyha ez egy jól működő program lenne, ezért így, ilyen módon 
fogunk hozzáállni a vitában, de most ebben a pillanatban, mivel nem látjuk az összképet, 
tartózkodni fogunk. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Spaller képviselőtársam! 
 
SPALLER ENDRE (KDNP): Köszönöm szépen a szót. Hát én meglepetéssel 

hallottam, kicsit el vagyunk szokva attól, hogy a miniszterelnök bejelent valamit, azt mondja, 
hogy lesz itt tíz pont, és annak ez és ez lesz a tartalma, és amikor konkrétan a törvényalkotás 
fázisába érünk, akkor nem kibúvók vannak, nem derül ki az, hogy néhány pont elmaradt, mint 
ez az elmúlt két évet megelőző nyolc évben számtalanszor történt, hanem van egy hihető 
miniszterelnök, aki kiáll, elmondja, hogy mi fog történni, mit fog kezdeményezni. És tessék, 
itt vagyunk, ezt a tíz pontot legalábbis a parlament elé változatlan tartalommal terjesztik be.  

Ez mindenképpen azt mutatja, hogy a kormány jól dolgozik, és hogy hihető.  
Miről is szól tulajdonképpen ez a pont? Munkahelyvédelmi akcióterv a neve, 

mégpedig azért, mert pont ez a kisvállalkozói réteg, és pont ezeknél a munkavállalói 
csoportoknál a legveszélyeztetettebbek az álláshelyek, itt fenyegeti a legnagyobb veszély az 
embereket az ügyben, hogy munkanélküliek legyenek. De ugyanakkor ez az a munkavállalói 
és vállalkozói réteg, ahol egyébként a legtöbb munkahelyet lehet is teremteni, mégpedig azért, 
merthogy itt van a sok munkanélküli egyfelől, másfelől pedig viszonylag olcsó itt a 
munkahelyteremtés, hiszen talán itt a legolcsóbbak a bérek. Ezt kell még egy 
járulékcsökkentéssel is megtámogatni. Tehát én azt gondolom, hogy ez nagyon is 
munkahelyteremtést szolgál. És még egy indok, ami az előterjesztésben elhangzott a 
legelején, hogy itt egy kifehérítésről is szó van.  

Ha én jól értem, a kormány azt is reméli, hogy azok, akik ma a szürkegazdaságban 
működtek, azok azt mondják, hogy hát, ha ez ennyire egyszerű, hogy befizetünk 50 ezer 
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forintot, és békén hagynak minket, vagy 25 ezer forintot, és békén hagy minket a NAV, akkor 
nem fogunk trükközni, hanem akkor egész egyszerűen megéri letudni ezt egyetlenegy 
mozdulattal. Tehát itt abszolút van egy kifehérítés is. 

Ezzel kapcsolatban mondanám azt, hogy ez ügyben tartózkodni, azt mondani, hogy 
támogatjuk, de azért tartózkodunk, ez egy igazi Janus-arcú dolog. Ez egy annyira lényeges 
program, annyit hallottunk már a kkv.-k támogatásáról, annyit hallottunk már arról, hogy a 
nőket, a gyeses anyukákat, az ilyen munkavállalói csoportokat támogatni kell, valahogy 
segíteni kell nekik, hogy a munkaerőpiacon maradjanak. Persze, jó a képzés meg ez meg az 
meg amaz, csak emlékeztetném Nemény képviselőtársamat arra, hogy pont az Állami 
Számvevőszék vizsgálta, hogy a különböző EU-s pénzek mennyire hasznosultak. A 
megállapításai talán az ön fülében is visszhangoznak: semennyire.  

Ezért gondoljuk azt, hogy persze, nagyon fontos, hogyha lesz belőlük valami, de végül 
is az, hogy itt egy járulékcsökkentés van, az szerintem sokkal de sokkal fontosabb. Én azt 
gondolom, ez egy annyira fontos program, hogy választóvonal, itt vagy igent kell mondani, 
vagy nemet, ez a maszatolás szerintem sehová nem vezet.  

A gyeses anyukák támogatása a KDNP számára különösen fontos. Korábban a 
munkahelyük extra védelme szerepelt a munka törvénykönyvében, illetve részmunkaidővel 
kell őket visszavenni, hogyha ők ezt kérik. Ez ugye már törvény, most ennek egy újabb eleme 
van. Persze még kell néhány dolog, de itt is egy áttörésről beszélhetünk végre.  

Azt kérném az előterjesztőtől, hogy beszéljen arról egy kicsit, hogy ezek a 
kedvezmények összevonhatók. Tehát, hogyha egy kisvállalkozó olyan munkavállalót 
foglalkoztat, aki egyébként beleesik, akkor ő még több kedvezményt tud egy tételben 
összevonni, ha jól értem. Ez egy kérdés is lenne, de hogyha félreértettem, akkor kérem, hogy 
egészítsen ki.  

Az EU-s források pedig úgy tudom, hogy nem korlátlan számú munkavállalóra 
vonatkoztak, hanem ott volt egy keret, és hogyha az elfogyott, lehetett pályázni, az már 
önmagában bonyolult volt, de hogyha az a pénz elfogyott, akkor vége volt. Ezek nem voltak 
teljesen határ nélküliek, ugye ez pedig mindenkire vonatkozik. Én nagyjából ezt szerettem 
volna mondani. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Mária-ünnep, nagypéntek, szabad vasárnap, hát ezekre 

kellett volna karizmatikusan álláspontot rögzíteni. Tudod, képviselőtársam, amikor egy éven 
keresztül a maszatolás folyik, és még mindig nincsenek válaszok. Na de hát hagyjuk, most 
nem ezt tárgyaljuk! Szél Bernadett! 

 
SZÉL BERNADETT (LMP): Köszönöm a szót, elnök úr. A felelős ellenzéki 

politizáláshoz ugye az is hozzátartozik, hogy az ember rákérdez arra, hogyha rendkívüli 
költségvetési hatásokkal járó törvényjavaslatot véleményez, hogy pontosan milyen 
költségvetési hatásokra számítanak azok, akik ezt megalkották, és hogy miből kívánják 
finanszírozni ezt az ambiciózus tervet.  

Az egyik kérdésem az lenne, hogy pontosan mibe kerülnek ezek a 
járulékkedvezmények. A másik pedig az, hogy kalkuláltak-e önök azzal, hogy hányan fogják 
ezt igénybe venni, és kik azok, akik megkapják ezeket a kedvezményeket.  

Egyrészt rá szeretnék arra kérdezni, hogy az anyasági ellátásból visszatérők körében 
hány főre számítanak.  

A másik pedig, hogy a tartósan munkanélküliek esetében kívánnak-e kínálati oldalról 
valamilyen fajta kiegészítéseket tenni, mint ahogy MSZP-s képviselőtársam is felvetette ezt a 
kérdést. Itt sokkal hatékonyabb lenne a munkaerő fejlesztése és nyilván a kettőt egyszerre 
lenne célszerű alkalmazni. Vannak-e ilyen megfontolások jelenleg? 
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A másik pedig, hogyha arról beszélünk, hogy kikre vonatkozik, akkor azt is szeretném 
megtudni, hogy az új belépőkre vonatkozik vagy pedig a már munkaerőpiacon lévőkről 
beszélünk. És akkor itt szeretnék egy képet kapni arról, hogy konkrétan hány ember és hol 
számíthat majd ezekre a támogatásokra. 

Most általános vitára való alkalmasságról beszélünk, úgyhogy én is csak 
általánosságban fogom elmondani, hogy tényleg nagyon nehéz olyan törvényjavaslatokat 
véleményezni, amelyeknél egyáltalán nem látható az, hogy miből lesz finanszírozva, és hogy 
konkrét kérdésem is legyen, a kismamák járulékkedvezményére vonatkozik, most itt 
konkrétan kikről beszélünk. Említette a főosztályvezető úr, hogy azokról van szó, akik 
visszatérnek gyesről, gyedről. Itt most az önfoglalkoztatókról van szó, vagy a családi 
vállalkozásban dolgozók és a munkanélküliségről visszatérőkről, vagy ha munkanélküli 
kismamáról van szó, akkor neki már nem fog járni, vagy az összes kismamáról van szó? Ezt is 
próbálják meg, kérem, egy kicsit finomítani, hogy pontosan lássuk, hogy ezek a kismamaként 
emlegetett sokféle típusú foglalkoztatásra számító édesanyáknak mely csoportját célozza ez a 
törvény. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Más hozzászólási szándékot nem látok. Két általános 

mondatot mondanék csak. Csak tudnék hosszabban is erről. (Kovács Ernő közbeszól.) Igen, 
köszönöm szépen Ernő a megerősítésedet.  

A dolog lényege a történetnek az, hogy én már akkor megriadtam ennek az ügynek a 
kapcsán, amikor a munkahelyek védelmét szóba hozta a Fidesz, mert annak idején a 
nyugdíjak megvédését is meghirdette, és voltak itt ezek a magánnyugdíj-pénztári elkobzások 
és miegymás, hogy mi lesz ennek a vége, hány vesztese lesz ennek a történetnek, de bízom 
benne, hogy majd az általános vitában való ésszerű együttgondolkodás medrében haladva 
sikerül olyan pályát rajzolni, hogy legyen ennek kézzel fogható eredménye, ha már letértek 
arról a pályáról, ami az egymillió új adófizető munkahelynek a megteremtését szolgálja. És 
áttérnek erre a másik pályára, de azt szeretném a figyelmükbe ajánlani, főleg és kormánypárti 
képviselőtársaimnak, hogy azt is ösztönözzék, hogy a munkahelyek megtartása mellett azok a 
javadalmak, jövedelmek is olyan szintűek legyenek, amelyek gyakorlatilag a kormány 
korábbi vállalt ígéreteihez híven növekvő reálértékeket képviselnek és nem csökkenőt. És 
akkor nem megyek bele a részletekbe.  

Csak azért, hogy legyen egy apró kérdés: ha én jól olvastam, akkor számomra az 
derült ki, hogy a tételes adót nem lehet arányosítani. Elviekben, ha valaki nem egy hónapot, 
hanem három napot tölt el ezen munkaviszony keretei között, akkor is 50 ezer forintot kell 
megfizetni. Ha nem így van, akkor ebben szeretnék egy megerősítő választ kapni. 

Körülbelül öt-hat percünk van arra, hogy viszontválaszokra sort kerítsünk, ezzel azt 
szerettem volna jelezni, hogy rövid válaszokat kérünk a dologban, és utána szavazunk az 
általános vitára való alkalmasságról, óra 50 körül kezdődik a szavazás, 45-kor célszerű 
elindulnunk. Főosztályvezető úr, parancsoljon!  

Válaszadás 

DR. LAKI GÁBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm, megpróbálok 
mindenre kimerítően válaszolni.  

A kisadózó vállalkozások tételes adóját az a kisadózó választhatja, ugye egyéni 
vállalkozókról, bt.-kről és kkt.-kről beszélünk. Egyéni vállalkozó mint magánszemély 
jelentheti be magát, bt. és kkt. esetében a tagot lehet bejelenteni, amennyiben személyes 
közreműködést végez. Ez az adózó választása, hogy végeredményben bejelenti vagy sem. 

Az, hogy hatmillió forintos árbevétel alatt fognak az adózók maradni jellemzően, 
valahol kell húzni egy határt, minden ilyen jellegű határnál, az evánál is látszik a szórás, hogy 
igen nagyon sok adózó véletlenül az értékhatár alatt maradt. Azt gondolom, ezt ellenőrzéssel 
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lehet orvosolni. Itt ugye választás előtt álltunk, hogy mi a teendő, hatmillió forint árbevétel 
fölött az adózó essen ki az adó alanyi köréből, vagy fizessen egy plusz adót. Mi ez utóbbit 
javasoljuk, tehát hogyha 6 millió 200 ezer forintos árbevételt ér el, a jövő évtől a következő 
hónaptól ugyanúgy ezt az adót fogja alkalmazni, csak a hatmillió forint fölötti rész után meg 
kell fizetni egy 40 százalékos adót, ami gyakorlatilag annak a költsége, mint hogyha átlépne 
egy másik adóba vagy visszalépne. Azt gondolom, hogy itt ez a hatmillió forint nem annyira 
éles határ, természetesen figyelembe kell venni, hogy hatmillióra emelkedne az alanyi 
mentesség határa is. Tehát azért mégiscsak életszerű lenne, ennek a hatmilliónak már csak az 
áfa szempontjából is lesz egy ilyen vízválasztó vonala is.  

A járulékok tekintetében valóban most is vannak Start-kedvezmény, plusz extra, 
bónusz, ezek valóban jelentős kedvezményt adnak most is, azonban ezek kifutó 
kedvezmények, megmaradnak, de ’13-tól ezek megszűnnek az uniós forrás megszűnése miatt. 
Egyébként pedig a kormány úgy látja, hogy azonnali intézkedésre van szükség, az EU-s 
költségvetési időszak váltása időszakában talán célszerűbb ezt a kedvezményt most saját 
forrásból finanszírozni. 

Foglalkoztatáspolitikai jellegű kérdések, hogy milyen hatással fog járni ez a 
munkaerőpiacra. Mi azt gondoljuk, hogy nem várható az, hogy különösen a 25-55 év 
közöttieket lecserélnék pályakezdőkre vagy 55 évnél idősebbekre. A jó munkaerőt megtartják 
a munkáltatók, tehát mi különösebb átszerveződéssel így nem számolunk. 

A szakképzettséget nem igénylő foglalkoztatottak kedvezménye, abszolút ellenőrzési 
kérdés. Azt gondolom, hogy olyan szabályt nem lehet kialakítani, hogy meg tudjuk 
akadályozni, hogy ne rendeltetésszerűn járjon el az adózó, ezt adóellenőrzéssel lehet 
orvosolni.  

A kedvezmények nem összevonhatóak. Tehát a javasolt járulékkedvezmények és a 
meglévő Start-kedvezmények nem összevonhatóak, azonban az adózó választhat, hogy 
melyiket alkalmazza. A jelenlegi javaslat szerinti kedvezmény egyébként nagyobb, mint a 
Start. Az is lehet, hogy a Startban kezdődik a kedvezmény és a jelenlegi javaslat szerinti 
járulékkedvezményt választják.  

Hogy kik kapják? 25 év alatt körülbelül 200 ezer fő jogosult, 55 év felett körülbelül 
500 ezer fő, a FEOR 9-esek esetében körülbelül 250 ezer főről beszélhetünk, ez a 25 és 54 
éves korosztályban, hiszen itt a két szélső érték ugyanazt a kedvezményt kapja. A tartós 
munkanélküliek esetében 30 ezer fővel, kisgyermekes édesanyák esetében 30 ezer fővel 
terveztünk.  

A költségvetési hatást illetően mandátumom nincsen, hogy a költségvetési számokat, 
illetve a költségvetési törvényt elemezzem. A költségvetést kérem a költségvetési vitában 
vitassák meg. A forgalmi fogyasztású típusú adók szerepének növekedésével mindenképpen 
fedezetet kell biztosítani a magyar gazdaságban egyébként kirívóan magas 
élőmunkaterheknek a csökkentésére, tehát ennek ideje van, erre fedezetet kell biztosítani.  

Új vagy meglévő munkavállalók után érvényesíthető a kedvezmény? A meglévők után 
is érvényesíthető a kedvezmény. Tehát már csak emiatt sem várható jelentős átstrukturálás a 
munkaerőpiacon. 

Az, hogy milyen kismamák választják. Gyakorlatilag ebből a szempontból nincs 
korlátozás. Aki olyan munkaviszonyba tér vissza vagy egyéni vállalkozó, ami után szociális 
hozzájárulási adófizetési kötelezettsége keletkezne, akkor a kedvezményt érvényesítheti. Ha 
jól emlékszem a javaslat erre 36 hónapig ad lehetőséget.  

Arányosítás. A javaslat szerint nem lehet arányosítani, az 50 ezer forintot egyben kell 
megfizetni, tehát ez egy tételes havi jellegű adó, napi bontásra nincsen lehetőség. 
Gyakorlatilag más szempontból is egyébként a hatmillió forint arányosításával lehet 
biztosítani azt, hogy kevésbé játszanak ezzel az adózók. Ez egy rugalmas adó, könnyen ki-be 
lehet lépni, ezért szükséges, illetve azt gondoljuk, hogy elvárt, hogy ezt havi szinten teljesíteni 
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kell. Természetesen mi is látunk olyanokat, amit még esetleg módosítani szükséges, így 
például, hogyha tartósan beteg valaki, akkor arra valamilyen kedvezményt majd ki kellene 
találni a 30 napon túli munkaképtelenség esetében valamilyen felfüggesztésre szükséges majd 
lehetőséget adni. Remélem, hogy mindenre válaszoltam.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, főosztályvezető úr. Ebből is látszik, hogy azért még van 

itt módosítást kívánó helyzet. Ilyeténképpen nem véletlen, hogy talán még egy jó szándékú 
elképzelés is nincs a végpontján, úgyhogy nyugodt lelkülettel szavazhatnak máshogy a 
képviselők mint ahogy azt a kormánypárti képviselők gondolják. 

Határozathozatal 

Szavazhatunk, úgy látom. Általános vitára való alkalmasságról döntünk. Kérdezem a 
képviselőtársaimat, hogy kik azok, akik e két törvénytervezetet általános vitára alkalmasnak 
tartják. (Szavazás.) 14 igen, a többiek tartózkodtak 4-en. Köszönöm szépen.  

Többségi-kisebbségi? Úgy tudom, hogy a többségit Spaller Endre fogja mondani. A 
kisebbségi vélemény? Nemény András és Szél Bernadett. Köszönöm szépen. Lezárom a 
napirendi pont tárgyalását.  

Egyebek 

Azt szeretném jelezni, hogy alelnök úrral is egyeztetve szerdán reggel 9 órakor 
találkozunk. Viszontlátásra!  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 18 óra 45 perc) 

 

Gúr Nándor  
 a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Lajtai Szilvia és Földi Erika  


