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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 43 perc.) 

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

GÚR NÁNDOR (MSZP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Szép napot 
kívánok mindenkinek! Tisztelettel köszöntöm a bizottság tagjai, a meghívottakat, a média 
szerepvállalóit. A mai bizottsági ülésünk két napirendi pontot tárgyal: Varga Mihály 
nemzetgazdasági miniszterjelölt kinevezés előtti meghallgatása az egyik napirendi pontunk. A 
másik pedig az egyebek között néhány dolog.  

A helyettesítések a következők: én Nemény Andrást helyettesítem, a többiek pedig 
saját jogon szavaznak.  

A napirend elfogadására teszek javaslatot. Kérdezem, hogy ki támogatja a napirendi 
javaslatot. (Szavazás.) Egyhangú. Köszönöm szépen.  

Varga Mihály nemzetgazdasági miniszterjelölt kinevezés előtti meghallgatása (Az 
Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 44. §-ának (2) bekezdése alapján) 

Olyan időkeret tekintetében formáljuk a mai ülésünket, hogy miniszterjelölt úrnak fél 
11 környékén távoznia kell a körünkből, ezért arra kértem, hogy egy rövid szóbeli kiegészítést 
tegyen, majd ezt követően legyen mód a kérdések feltevésére. Köszöntöm még a 
Nemzetgazdasági Minisztérium részéről dr. Kardkovács Kolos helyettes államtitkár urat, 
Odrobina László főosztályvezető urat, nem látom Czomba államtitkár urat, nem jött, de 
vélem, hogy miniszterjelölt úr megállja a helyét Czomba államtitkár úr segítsége nélkül is. Ha 
egyetértés van, akkor az első szó a miniszterjelölté. Parancsoljon!  

Varga Mihály szóbeli kiegészítése 

VARGA MIHÁLY nemzetgazdasági miniszterjelölt: Elnök Úr! Tisztelt Bizottság!  
Köszöntök mindenkit, és köszönöm szépen, hogy lehetőséget kapok a meghallgatás 

kapcsán néhány bevezető gondolat elmondására. Amint tudják, a Nemzetgazdasági 
Minisztérium egy nagy portfolióval, nagy területtel rendelkező minisztérium. Ezt jelzi, hogy 
hat bizottsági meghallgatást kell abszolválni a jelöltnek ahhoz, hogy egyáltalán a miniszteri 
állásra jelentkezzen. Azt gondolom, hogy mindegyik terület nagyon fontos, mégis hogyha 
választhatnék egyet, azt kell önöknek mondani, hogy a legfontosabb az, amivel az önök 
bizottsága foglalkozik, a foglalkoztatás és a munkaerő-piaci helyzet, hiszen minden állami 
cselekvésnek, minden gazdaságpolitikai lépésnek a végső célja mégis csak az, hogy az 
emberek számára olyan lehetőséget alakítson ki, amelyben könnyebben tudnak elhelyezkedni, 
állást találni, könnyebben tudják életükhöz szükséges jövedelmet megkapni, megszerezni. 
Ennek az alapja az, hogy az ember, munkavégző egyén el tudjon helyezkedni, és megtalálja a 
saját maga és a családja boldogulását.  

Igyekszem rövid lenni, bár a kollégáimmal egy hosszabb anyagot állítottunk össze, de 
akkor megkímélem ennek minden részéről a bizottság tagjait arra számítva egyébként, hogy 
majd úgyis a kérdések során lesz alkalom ezekre válaszolni.  

Amit tömören szeretnék elmondani: ennek a kormánynak két célja volt a kormányzati 
munka megkezdésekor, 2010 tavaszán. Az egyik cél az adósságcsapdából való kikerülés, az 
államadósság csökkentése, a családok adósságának a csökkentése. Azt gondolom, hogy ez  
bővebb kommentárt nem igényel. Rendkívüli módon eladósodtunk, 2002-ben még 53 
százalék volt a bruttó hazai termékhez viszonyított államadósság aránya, ez 2010-re már 80 
százalék fölé ment, és hogyha az ország teljes adósságát nézem meg, amiben nemcsak az 
állam adóssága, hanem a vállalati és magánszemélyek adóssága is benne van, akkor ez olyan 
140 százalék környékén van. Tehát lényegében minden komolyabb gazdasági szereplő 
eladósodott Magyarországon.  
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Ez az egyik irány. A bizottságnak most nem ez a szakiránya, csak itt ezt szeretném 
érzékeltetni, hogy ez a folyamat megy, ebben értünk el, szerintem eredményeket. 

A másik terület a foglalkoztatás területe. A kormányzati célkitűzés arra vonatkozott, 
hogy több munkahely legyen az országban, és az az aktivitási ráta, az a foglalkoztatási ráta, 
amellyel az Európai Unió 27 tagországa között a 26. helyen vagyunk, csak Málta van 
mögöttünk, ez mindenképpen javuljon. A magas munkanélküliség csökkenjen, a 
foglalkoztatási ráta pedig erősödjön, javuljon, magasabb legyen.  

Itt, most csak egy villantás erejéig szeretném önöknek felidézni, hogy 2002-ben, 
amikor a kormányváltás volt, 6 százalék alatt volt a munkanélküliségi ráta, 2010-ben ezt úgy 
vettük át, hogy 12 százalékhoz volt közel. Csak szeretném azért érzékeltetni, hogy itt egy 
megduplázódás történt az elmúlt években. Ez volt a kormány számára az indulóhelyzet. Mit 
sikerült elérni? Úgy érzem, hogy 2010 után a munkaerő-piaci folyamatok kedvező irányba 
fordultak. A kedvező irányú fordulatot abban lehet érzékelni, hogy folyamatosan emelkedik a 
foglalkoztatottak száma, ezt tükrözik vissza az adatok is. A foglalkoztatási rátánk 56,4 
százalék volt 2012 végén, itt van egy 160 ezer fős bővülése ennek a létszámnak, nagyobb 
részben piaci, kisebb részben a közmunka keretein belül, és a munkanélküliségi ráta sem 
emelkedett tovább, hanem itt egy nagyon minimális, de azért érzékelhető csökkenés 
következett be. Ezzel nem vagyunk elégedettek, a kormány ezzel nem lehet elégedett, hiszen 
szeretnénk abba az irányba nagyobb lépéseket tenni, ahol 2002-ben állt az ország, hogy 6 
százalék körüli mértékre csökkenjen vissza a munkanélküliségi ráta. Ez most 10,9 százalék, 
nagyon bízom benne, hogy – persze most mondhatnám azt, hogy ez az európai átlagtól nem 
nagyon tér el, de ezzel nem lehetünk elégedettek, amíg csak egy ember is Magyarországon el 
akar helyezkedni és munkát akar vállalni, és nem talál magának munkát, addig a kormánynak 
itt feladata van. Ezekben a folyamatokban szerintem mindenképpen egy lényeges tényező volt 
a munka törvénykönyvének az elfogadása. Itt egy partneri együttműködés alakult ki a 
munkaadói-munkavállalói világgal. Örülök annak, hogy ezt egy közös konszenzus alapján 
tudtuk meglépni. Ez tágabb teret enged a szerződő felek szabad akaratának, és azt gondolom, 
hogyha valóban egy versenyképes gazdaságot szeretnénk építeni, ahol piackonform módon 
történnek a folyamatok a munkaerőpiacon is, akkor ez az új munka törvénykönyve 
mindenképpen erre megteremtette a lehetőséget. 

A foglalkoztatás bővülése nem minden területen volt azonos, a kisvállalati szférában 
magasabb volt az átlagnál, az egyszerűsített foglalkoztatás keretében vagy a részmunkaidőben 
dolgozóknál szintén magasabb volt ez a foglalkoztatásnövekedés. A nagyobb létszámot 
foglalkoztató vállalatoknál, valamint a közszférában létszámcsökkenés történt, tehát én azt 
gondolom, hogy a közszférában a kormány a maga részéről amit lehetett, azt megtette, 
nyilván itt sem dőlhetünk hátra elégedetten. Itt is szükség van még arra, hogy a közszféra 
hatékonyságát növeljük. Nem feltétlen a foglalkoztatotti létszám csökkentésével, de oly 
módon, hogy az sokkal kedvezőbb legyen a gazdaság szereplői részére.  

Megújult a munkaügyi szervezet, ebben a bizottságban és a parlament előtt is erről 
önök rengeteget vitatkoztak. Létrejött a Nemzeti Munkaügyi Hivatal, és fontosnak érzem, 
hogy a munkaügyi központok betagozódtak, beilleszkedtek a kormányhivatalok rendszerébe. 
De ettől függetlenül önálló megyei szakigazgatási szervként működnek. Néhány szót a 
bérpolitikáról, hiszen mindannak, amit elmondok, nincs különösebb értelme, hogyha 
egyébként az emberek nem érzékelik azt, hogy ennek a bérpolitikában is vannak kedvező 
hatásai. Itt a kormánynak arra kellett összpontosítania, hogy azok az adóváltozások, amelyek 
a jövedelemadóban elindultak, a munkavállalók ezekből minél kevesebbet érzékeljenek.  

Nem könnyű a feladat, hiszen Magyarországon nem kétkulcsos progresszív 
adórendszer volt, hanem egy sokkal több kulcsos adórendszer volt, a kedvezmények, 
amelyekből legalább 70-80 volt korábban az szja rendszerén belül, jelentős módon eltérítették 
a jövedelmeket attól egyébként, amit a kulcsokon keresztül gondolunk. Itt az adójóváírást 
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mindenképpen meg kell említenem, hiszen volt egy olyan jelentős munkavállalói réteg, aki 
egyébként adót az adójóváírás kedvezményei miatt nem fizetett. A kormányzat tehát arra 
törekedett, hogy ezek az adóváltozások ne járjanak a munkavállalók számára veszteséggel, és 
egy ellentételező béremelést alakított ki az elmúlt években, amely szerintem jól működött. 
Tehát azok az igények, amelyek megjelentek a piac részéről, a foglalkoztatók részéről, akár a 
munkavállalók részéről, azokat a kormány igyekezett segíteni különböző alapoknak a 
működésével. 2012 év elején jelentősen megemeltük a minimálbért és a garantált 
bérminimumot, ez mindenképpen hozzájárult ahhoz, hogy ez a veszteség kompenzálásra 
kerüljön, az alacsony jövedelműek szempontjából. A bérek kompenzációs rendszere 
működött, 2013 az első éve az egykulcsos adórendszer működésének, tehát ’11-ben és ’12-
ben ezt a kompenzációs rendszert működtetni tudtuk. 125 milliárd forint volt az az összeg, 
amelyet erre a kompenzációra 2012-ben fordítottunk. Azt gondolom, hogy ezek a lépések 
hozzá tudtak járulni ahhoz, hogy az adórendszerbeli változás, tehát a jövedelemadók 
csökkentése a fogyasztási adók megemelése, ez a fajta váltás megtörténjen.  

A szuperbruttó kivezetése. Azt gondolom, hogy ebben a bizottságban erről sem kell 
hosszabban beszélni, ez egy szükséges változása volt az egykulcsos személyi jövedelemadó-
rendszernek. Abban bízom, hogy ezt is gond nélkül le tudjuk ebben az évben bonyolítani, és 
ebből különösebb probléma nem alakul ki. Összességében, hogyha a családi kedvezményeket 
is számításba veszem, akkor a bérek átlagos vásárló értéke az elmúlt két évben mintegy 2 
százalékkal emelkedett nemzetgazdasági szinten. Azt mindenképpen fontosnak érzem, hogy 
úgy sikerült a válság kellős közepén egy átalakítás során ezeket a lépéseket megtenni, hogy 
közben azért az átlagos vásárlóértéke a béreknek emelkedett.  

Munkahelyvédelmi akcióterv. Erről sem kell talán itt hosszabban beszélnem, 1,2 
millió fő ennek az akciótervnek a megcélzott rétege. A gyermekvállalás után a 
munkaerőpiacra visszatérő nők, szakképzettséget nem igénylő munkakörben dolgozó, tartós 
álláskereső, 55 év felettiek, 25 év alattiak ennek a támogatásnak a célcsoportjai. Én azt 
hiszem, hogy ez az akcióterv illeszkedik azon lépések sorába, amit Európa jó néhány más 
országa korábban megtett, itt gondolok például a németeknél bevezetett Harz programra. Ők 
annyival voltak előrelátóbbak nálunk, hogy ők ezt már akkor elkezdték, amikor egyébként a 
válságról még nem beszéltek Európában, 2004-2005-ben indult el náluk ez a program. 
Nekünk sajnos a saját hibáinkból kellett tanulni, a konjunktúra időszakában az előző 
kormányok nem készültek fel arra, hogy a válság körülményei között milyen 
munkahelymegtartó, munkahelyvédelmi programokat lehet elindítani. Ezért ezt most kellett 
elindítani 2013 januárjától, azt gondolom, hogy ez egy nagyon nagy mértékű és széles körben 
igénybe vehető kedvezményt fog biztosítani munkahely-megtartásra.  

Munkahelyteremtő beruházások támogatása. Itt csak egy mondat, ugye itt a 2010-es 
szintről emeltük tízmilliárd forintra ennek az összegét, és ezt ’13-ban is változatlanul hagytuk, 
tehát azt gondolom, hogy spórolni talán sok helyen lehet, de olyan programoknál, amelyek 
munkahelyet teremtenek, olyanoknál ebben a helyzetben nem.  

Első munkahely garanciaprogram. 2012. szeptember 1-jén indult a program és év 
végéig tartott, szeretnénk, hogyha ez most márciustól újra indulna. Március 1-je ennek az 
újraindítási dátuma. Az NFA ötmilliárd forintot különített el erre a célra. Azt hiszem, hogy az 
előző fél évnek a tapasztalatai, az előző év második félévének a tapasztalatai mindenképpen 
hasznosak lesznek arra, hogy ezt folytassuk. 7200 álláskeresőnek, pályakezdőnek sikerült 
lehetőséget biztosítani ebben a programban, ez mindenképpen egy fontos szám.  

Uniós források. Az egyik legnagyobb forrásunk arra, hogy ezeket a programokat 
végigvigyük, az uniós keret. Itt örököltünk egy helyzetet az előző kormánytól. Az előző 
hétéves szemeszter, az előző hétéves ciklus kötött módon került át 2010-ben a kormányhoz. 
Ennek a módosítása mindig félévekre, évekre tudja leállítani ezeknek a programoknak a 
felhasználását. Én úgy érzem azonban, hogy itt a TÁMOP programok eredményesen tudtak 
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hozzájárulni ahhoz, hogy a foglalkoztatásban eredményeket érjünk el. Tehát sokféle kritikával 
lehet illetni ezeknek a programoknak a felhasználását, itt azért azok a számok, amelyeket a 
TÁMOP rendszerfelhasználásából nyertünk, azt mutatják, hogy több százezer főnek sikerült 
segíteni abban, hogy a foglalkoztatása vagy megmaradjon, vagy olyan képzése kapcsolódjon 
be, aminek a kapcsán aztán akár fiatalként, akár vállalkozóként új területen tud elhelyezkedni, 
új vállalkozást tud indítani.  

Fontos feladat lesz a 2014-2020-as programozási időszak tervezése. A 
Nemzetgazdasági Minisztérium koordinálásával kell ezt a munkát végrehajtani, 
mindenképpen szeretnék partnerként számítani majd a bizottságra, hogy a bizottság ebbe 
kapcsolódjon be és ebben vegyen részt, hiszen a bizottság tagjai képviselőként ott vannak a 
teremben, tudják, hogy ezek a programok milyen sebektől véreztek az előző hétéves 
ciklusban, hol lehetne hatékonyabban ezeket a programokat felhasználni. Úgyhogy szeretném, 
hogyha ebben a tekintetben egy együttműködés alakulna ki a parlament szakbizottsága és a 
Nemzetgazdasági Minisztérium között.  

Szakképzés, felnőttképzés és a 2013-as tervek. Itt a szakképzésben szintén egy nagy 
átalakításon mentünk keresztül, és örömmel látjuk azt, hogy ez a duális képzési rendszernek 
az alapjai megfelelő módon kialakításra kerültek. Ugye az volt a kormányzati cél, hogy 
Magyarország sokkal rugalmasabb szakképzési rendszerben tudja a képzést végrehajtani. Az 
új képzési jegyzék elfogadása, magának, a 2012 szeptembertől való pilotprojekt jelleggel való 
beindítása, a tanulószerződések intézményének a bevezetése. Tehát sok olyan dolog történt, 
ami szerintem mindenképpen hasznos lesz, és annak örülök legjobban, hogy a gazdasági 
kamarával szoros együttműködésben tudtunk végigdolgozni. A kamara sem gyengült el abban 
a szándékában, hogy bekapcsolódjon ebbe a képzési rendszerbe és a kamarai kormányzati 
együttműködés az elmúlt két és félévben kitűnően működött.  

Felnőttképzés. Egy olyan terület, amely segíthet abban, hogy részben a tartósan munka 
nélkül, részben pedig a ma állással rendelkezők, de állást váltók is minél több olyan 
lehetőséget kapjanak meg, amellyel a munkaerőpiacon, ahogy szoktuk mondani, 
rugalmasabban tudnak elhelyezkedni, ami azt jelenti, hogy könnyebben tud állást vállalni, 
könnyebben tud magának lehetőséget találni. Ezt szeretnénk mindenképpen megőrizni és 
folytatni.  

A 2012 év végi módosítással mintegy 620-630 ezer felnőtt számára vált lehetőséggé, 
hogy egy ilyen képzési rendszerbe be tudjon kapcsolódni. Nyilván ennél ez a szám kevesebb 
lehet, de azt mindenképpen szeretnénk, hogyha 2013 és ’14-ben is ebben minél többen 
vennének részt.  

Ami a terveket illeti, én magam új miniszterként nyilván örökölök egy költségvetést. 
Ebben azért kötött számok vannak, a parlament persze a módosításra mindig lehetőséget 
adhat, de abból az alapanyagból kell főznöm, ami van. Én azt gondolom, hogy azok a 
riogatások, hogy már hozzá kell nyúlni a költségvetéshez, már módosítani kell, ezek 
megalapozatlanok. Még akkor is, ha majd ma éppen tárgyal a parlament egy költségvetési 
módosításról. Ugye ott azért nem a számokat érintjük abban a tekintetben, hogy nem egy 
bevételi vagy kiadási számot módosító költségvetésről van szó, hanem egy olyan 
tranzakciónak a garanciavállalásáról, hogy ehhez az állam járul hozzá. Azt tudom önöknek 
mondani, hogy amikor a Cézanne-kiállítást megcsinálták Budapesten, ahhoz is állami 
garanciát kellett adni. Ugyanilyen dologról van szó, ráadásul azzal fog járni, hogy az állami 
vagyon gyarapodik. Ugye az E.ON gázüzletágának a megvásárlása nem csökkenti az állami 
vagyont, hanem gyarapítja, tehát eszközként mindenképpen egy vagyonnövekedés fog 
történni, és az államnak ehhez nem kiadási tételt kell finanszíroznia, hanem készfizető 
kezességet kell biztosítania.  

Tehát a költségvetéshez csak indokolt esetben szükséges majd hozzányúlni. Én 
magam nem készülök ilyen módosításokra. Szeretném, hogyha a kiszámíthatóság, a stabilitás, 
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a higgadtság lenne a költségvetésnek is a vezérelve, és csak a szükséges változások 
történnének meg. De horribile dictu, azt nem tartom az ördögtől valónak, hogyha hozzá kell 
nyúlni a költségvetéshez, hiszen válság kellős közepén vagyunk, hogyha a kormánynak 
reagálni kell a gazdasági körülmények változására, akkor nyilván ez érintheti a költségvetést. 
Tehát én abban nem gyengeséget, hanem inkább erőt látok, hogyha egy kormányzat, egy 
parlament a politikai cselekvésnek azon a szintjén tud a költségvetéssel foglalkozni, hogy a 
helyzetre reagálni tud.  

Tehát ezeket a számokat örököltem, én örültem, hogy olvastam a sajtóban azt, hogy a 
Gazdasági Kamara a február 28-i határidőre kidolgozta a szakképzési kerettanterveket, tehát 
ez megtörtént. Azt gondolom, hogy ez egy fontos fejlemény. Az új felnőttképzési törvényt 
2013. február 8-án nyújtotta be az Országgyűlésnek a kormány. Az új törvény fogja 
biztosítani, hogy a képzések struktúrája és tartalma jobban megfeleljen majd a munkaerő-
piaci igényeknek, és a felnőttképzésből minőségi tudással kerüljenek ki a részvevők, vagyis 
hogy nagyobb esélyük legyen az elhelyezkedésre. Ez, azt gondolom, hogy mindenki számára 
egy fontos elv.  

Röviden ennyit szerettem volna a bizottság tagjai számára elmondani. Köszönöm, 
hogy meghallgattak, és várom a kérdéseket. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, miniszterjelölt úr. Azt gondolom, hogy fél 11 után még 

várni fog a Fogyasztóvédelmi bizottság. Néhány olyan kérdést érintett, ami szerintem 
megmozgatja képviselőtársaimat. Bertha Szilvia, parancsoljon!  

Kérdések, észrevételek 

BERTHA SZILVIA (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Köszöntöm miniszter urat. 
Az első kérdésem, hogy szó volt itt a munkanélküliségi adatokról, a kormány ahhoz, hogy 
reális képet lásson a valódi munkanélküliségről, tervezi-e a külföldön dolgozó, immár több 
mint félmillió magyar szintén munkanélküliek közötti nyilvántartását, illetve a rendszerből 
teljesen kiesettekét. Tehát most már azért több százezerre rúg azok száma, akik a szociális 
rendszer átalakítása miatt igazából sehol nem jelennek meg. Véleményem szerint ők is 
munkanélküliek attól, hogy nincsenek regisztrálva, illetve semmilyen ellátást nem kapnak, 
tehát, hogyha ilyen komplexen nézzük, elég rémisztő munkanélküliségi adat jönne ki. 
Nyilván, akik külföldre mentek, azok döntő része azért ment, mert itthon nem talált olyan 
munkát, amiből meg tud élni, vagy egyáltalán nem talált munkát. Tehát magyar viszonylatban 
ők munkanélkülinek számítanak. Így azért akár egy másfélmilliós munkanélküliségi ráta is 
kijöhetne. 

A következő kérdésem, hogy az elmúlt évben a kormány stratégiai szerződéseket, 
illetve megállapodásokat kötött különböző multinacionális cégekkel. Jellemzően olyanokkal, 
akiknek a foglalkoztatói minősítése a munkaerőpiacon nagyon rossz, tehát igazából nincs jó 
hírük, mondjuk így. Gondolok itt, teszem azt a Suzukire vagy a Hankookra, és még 
sorolhatnám. Tervezi-e a kormány, illetve miniszter úr gondolt-e arra, hogy a magyar kis- és 
középvállalkozásokkal, akik azért a legnagyobb foglalkoztatók a magyar munkaerőpiacon, 
valamilyen típusú stratégiai szerződést kötni? Mert igazából őket lenne komoly érdeke, 
nemcsak a foglalkoztatás miatt, de a gazdaság miatt is megőrizni a kormánynak, és segíteni. 

A harmadik kérdésem, ugyan itt elhangzott a munka törvénykönyvének dicsérete, de 
azért most már statisztikák és konkrét eredményekre, illetve konkrét tényekre alapozódó 
kutatások bizonyítják, hogy bizony sok szempontból nagyon hátrányos lett a munka 
törvénykönyve, az anyagiak terén a fizetésekre nézve van, ahol 20 százalékos 
jövedelemcsökkenést is eredményezett. Tervezi-e miniszter úr, hogy a munka törvénykönyvét 
revízió alá veszi valamilyen szempontból?  
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Még egy a munkaügyhöz. Hallottuk az átalakítását a munkaügyi és munkavédelmi 
hatóságnak is, amiről pusztán az eredmények szempontjából kérdezném a véleményét, és 
hogy a jövőben terveznek-e valamilyen beavatkozást, ugyanis lehet mondani, hogy 
megtörtént az átalakítása, de önmagában az eredményesség azt mutatja, hogy nőtt a 
feketefoglalkoztatás, illetve a veszélyes munkahelyi balesetek száma. Tehát nyilván a hatóság 
működése nem kielégítő, úgyhogy valamit kezdeni kell a létszámával vagy a struktúrájával. 

Két olyan kérdésem lenne, ami csak közvetetten kötődik a foglalkoztatáspolitikához. 
Az egyik a Malévhoz kapcsolódik. Mennyire komolyan fontolgatják a kormányban, illetve 
miniszter úr milyen álláspontot képvisel egy új nemzeti légitársaság létrehozásával 
kapcsolatban. Ez a foglalkoztatás szempontjából is kulcskérdés, nemcsak a nemzeti hírnév 
miatt, hanem azért ott mintegy százezer munkahely érintett egy magyar nemzeti légitársaság 
működése esetén és a következményes hatások a nemzetgazdaságra nézve, tehát a turizmus, 
idegenforgalom, vendéglátás terén.  

Az utolsó kérdésem pedig a devizahitelekhez kapcsolódna. Fontolgatja-e esetleg 
miniszter úr egy olyan típusú állami, tulajdonképpen konszolidációnak a végrehajtását, mert 
ugye lehet konszolidálni a bankokat, az önkormányzatokat, az egyházakat készülnek 
valamilyen szempontból, a devizahiteleiket átvállalni, hogy a magánszemélyek lakáscélú 
devizahiteleinek, ha nem is a konszolidációját, de mondjuk a felvásárlására, csoportos 
kivásárlására nem készülnek-e egy nagyobb mértékű szociális bérlakásprogramba fogni ezen 
keresztül? Ezen keresztül az államnak nőne a vagyona, és lehetősége lenne a 
devizahiteleseknek, amikor a gazdaság úgy alakul, és a foglalkoztatási piac is reményeink 
szerint egyszer csak talán helyrejön, akkor visszavásárolni a saját otthonaikat. Ennek nyilván 
komoly költségvonzata van. Az Eszközkezelőt tudom, hogy valami ilyesmi céllal hozták létre, 
csak az nem működik, mint tudjuk, tehát annak semmi hatása nincsen, ugyanakkor a családok 
szétesését meg lehetne előzni, a feketemunkának az ilyen típusú terjedését meg lehetne előzni. 
A demográfiára jó hatással lehetne, és nem utolsósorban a szociális ellátásokat is nyilván 
csökkenteni lehetne, hogyha kicsit rendeződne ez a helyzet. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Parancsoljon, Szél Bernadett! 
 
DR. SZÉL BERNADETT (független): Köszönöm szépen a szót, és miniszterjelölt 

úrnak is köszönöm a beszámolót. Van itt néhány olyan kérdés, amit feltétlen szükségesnek 
látok tisztázni. Alapvetően a foglalkoztatáspolitikára fogok szorítkozni. Viszont Orbán Viktor 
évértékelőjében említette, hogy a munkahelyvédelmi akcióterv kiterjesztését tervezi, illetve 
kifejezetten a bérből és fizetésből élők számára is valamilyenfajta akciótervet gondol 
bevezetni, és az érdekelne, hogy valamilyen konkrétumokat tudhatunk-e miniszterjelölt úrtól. 
Illetve szintén látjuk, hogy a munkahelyteremtés, mint olyan, egy nagyon fontos kormányzati 
prioritás volt, de korábbi nyilatkozataiban miniszterjelölt úr is csak a járulékcsökkentéseket és 
bértámogatásokat említette mint egy receptet, hogy ezt megoldják. Most tisztelettel kérdezem, 
hogy lesz-e más is, vagy alapvetően ezzel kívánnak operálni a következő időszakban.  

Szintén idetartozik egy nagyon súlyos probléma. Az, hogy konkrétan 340 ezer ember 
él Magyarországon ellátás nélkül, és ezek csak azok emberek, akik a munkaügyi központok 
horizontjában benne vannak. És azt is látjuk a legutóbbi statisztikák alapján, hogy a 
munkanélküliek csaknem fele most már tartós munkanélküli, és azt is látjuk, hogy három 
hónapig jár munkanélküli ellátás abban az esetben, ha valaki ilyen helyzetbe kerül. Nyilván 
összefügg ez a kettő, az hogy megnövekedett az az időszak, amíg valaki munka nélkül van az 
országban, az, hogy lecsökkentették a támogatási időszakot és egyre több ember ellátatlan. 
Tervezi-e ezt valamilyen módon felülvizsgálni, hogy ilyen szinten megemelkedett a 
szegénységkockázat, tervez-e valamilyen intézkedést ezzel kapcsolatban? Konkrétan a három 
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hónapra gondolok, még reménykedhetnek-e a magyar emberek abban, hogy méltányosabb 
intézkedést vezetnek be ezzel kapcsolatban.  

Nagyon fontos kérdés, amiről viszonylag szűken beszéltünk, az ifjúsági 
munkanélküliség Magyarországon. Azt örömmel látom, hogy megszületett a tanácsi ajánlás, 
ami arra vonatkozik, hogy 2014 és ’20 között ötvenmillió eurót lehet lehívni erre a célra. 
Terveznek-e valamilyen törvényt alkotni arra vonatkozóan, hogy ez a lehívás megtörténik-e, 
és ezáltal valamit tudnak tenni annak érdekében, hogy csökkenjen Magyarországon az ifjúsági 
munkanélküliség? 

A következő kérdésem a közmunkaprogramokra vonatkozik. Azt látjuk, hogy 
extenzíven bővítik a közmunkaprogramot, és azt is látjuk, hogy nagyon kevés ember tud 
visszakapcsolódni a munka világába, a nyílt munkaerőpiacra, miután részt vesz egy ilyen 
programban. A Lehet Más a Politikának régóta az az álláspontja, hogy a közmunkaprogram 
sikerét nem abban kellene mérni, hogy hány embert visznek be, hanem hogy hány ember tud 
onnan visszatalálni a nyílt munkaerőpiacra. És kérdezem tisztelettel, hogy kíván-e valamit 
tenni annak érdekében, hogy perspektivikusabb legyen a közmunkaprogram, akár az oktatás, 
akár a munkahelyteremtés révén van-e valamilyen javaslata arra vonatkozóan, hogy ezt 
sikeresebbé tegyük?  

Az utolsó két kérdésemből az egyik az, hogy 2020-ra teljes foglalkoztatást ígért 
nekünk Matolcsy György és reális célnak tartja-e, hogy 2020-ra ötmillió felett legyen az 
adózó állampolgárok száma, vagy szakítani kíván elődjének a gondolkodásával.  

Az utolsó kérdésem pedig, hogy amikor nézzük a különböző NGM-es jelentéseket, 
akkor világosan látszik, hogy a statisztikákat nagyon egyoldalúan értékelik, és én 
folyamatosan kritizáltam is a minisztériumot azzal kapcsolatban, hogy nem valós képet ad a 
magyarországi munkaerőpiacról, annak kapcsán, ahogy a statisztikákkal bánik. Tervez-e 
valamilyen intézkedést annak érdekében, hogy végre úgy értelmezzék a statisztikákat, ahogy 
kell, vagy folytatódni fog ez a fajta sikerpropaganda, amely az országnak semmiképpen nem 
az érdeke, hiszen önök elől is eltakarja azt a valóságot, ami a számukra látható. Köszönöm 
szépen.  

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

Tisztelt Bizottság! Négy rövid kérdésem lesz. Az első talán nem a bizottsághoz kapcsolódik, 
de mégis érdekes lehet, hogy mennyire tartja ön magát Matolcsy miniszter úr utódjának, már 
abban az értelemben, hogy közhelyesen így szoktuk megfogalmazni, hogy unortodox 
gazdaságpolitikát kíván-e folytatni. Gondolom, nem először hallja ezt a kérdést. 

A második kérdésem az adósság elleni harccal kapcsolatos. Az elmúlt három évben 
mást sem hallottunk, ugyanakkor tudjuk, hogy ezért, ennek érdekében beárazták a 
magánnyugdíj-pénztárak vagyonát, közel háromezer-milliárdot, hárommillió ember 
megtakarításáról beszélünk, és önök azt mondták, hogy jó kezekben lesz ez a megtakarítás. 
Azt viszont most már látjuk, hogy 280 milliárd forintot csak már az átváltással veszítettek, 
ugyanakkor a megmaradó magánnyugdíj-pénztárak pedig jelentős hasznot hoztak, és ráadásul, 
ami még ennél sokkal tragikusabb, az államadósság elleni harc pedig kifejezetten 
kudarcosnak látszik mindemellett, hiszen a januári adatok azt mutatták, hogy a második 
legmagasabb volt idén januárban. Egyrészt kudarcként élik-e meg, másrészt lesz-e ennek 
felelőse, és megkeresik-e a felelősét?  

A harmadik kérdésem a korábbi munkájával kapcsolatos. Itt az IMF-fel való 
tárgyalások során több időpontot is mondott, hogy mikor zárulnak le a tárgyalások. Ez nem 
sikerült. Az, amit ön mondott, hogy azok sose teljesültek, nem érzi-e ezt személyes 
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hitelvesztésnek, még hogyha esetleg nem is az ön hibájából történt? A miniszterelnöknek 
ehhez bizonyára van köze. 

A negyedik kérdésem pedig az uniós forrásokkal kapcsolatos. Ebben szóvá tette, hogy 
a kormányváltáskor egy féléves, egyéves csúszás volt, és hogy emiatt lassabban indultak el a 
folyamatok. Ugyanakkor mi azt láttuk ebben, amit ön mondott, hogy lecserélték az NFÜ-ben 
lévő szakembereket, majd majdnem a dupláját felvették. A vezetőik szinte mind a Közgép 
konzorciumból kerültek ki. Hogy akkor a minisztériumokat is feltöltötték a Közgép 
embereivel, és most félévvel ezelőtt úgy döntöttek, hogy az irányítást, mivel nem sikerült 
igazán a működés, visszavonják a minisztériumokhoz, tehát szétaprózzák. Ráadásul azokban a 
minisztériumokban tényleg, főleg a fejlesztési minisztériumban komplett Közgép igazgatósági 
ülést lehetne összehívni. Az igazi kérdés ebben az, hogy miért érzik hatékonyabbnak azt, 
hogy a minisztériumokhoz visszarendelték ezt a feladatot úgy, hogy közben az NFÜ-t 
meghagyták, és így egyszerre több szervezetnek kell ezek fölött a források fölött prosperálnia. 
Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kara Ákos alelnök úr, és őt követi Kiss Péter. 
 
KARA ÁKOS (Fidesz): Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 

Miniszterjelölt Úr! Tisztelt Bizottsági Tagok! Tekintettel arra, hogy az volt a szóbeli 
egyezségünk, hogy a mai nap a bizottságban is megfelelő menetrendben menjen, így én is 
röviden szeretnék fogalmazni, ahogy az előttem szólók ezt tették, és azt elöljáróban szeretném 
elmondani, hogy nyilván nem tudok minden területre kitérni, ráadásul az ellenzéki képviselők 
által felvetett dolgok vitát gerjesztenének itt a bizottsági ülésen, de tekintettel arra, hogy ezek 
már részben nagyon sokszor lefolytatott viták, részben azért, mert lesz mód és alkalom, hogy 
a megfelelő törvényjavaslatok alkalmával ezt a parlamentben meg tudjuk vitatni, csak röviden 
térnék ki. Azt örömmel hallottuk a kormánypárti frakciók részéről, hogy a minimálbérrel 
kapcsolatban miniszterjelölt úrnak az értékőrzés egy fontos dolog, szeretnék arra 
emlékeztetni, hogy készülődnek olyan politikai erők Magyarországon, amelyek újra 
minimálbért csökkentenének. Tehát azt gondolom, hogy az a fajta kormányzati politika, 
illetve az abban való töretlen folytatása az eddigi kormányzati munkának, az egy fontos 
dolog. Munkahelyvédelmi akcióterv. A 2013-as esztendőnek egy nagyon-nagyon fontos, itt a 
bizottságban és a parlamentben is nagyon sok helyen társadalmi szereplőkkel is 
végigegyeztetett végrehajtandó folyamat. Miniszter úrnál arra szeretnék megerősítést kérni, 
hogy a munkahelyvédelmi akcióterv lebonyolítása abban az érintetti körben, amelyről ő is 
beszélt, és számunkra is világos, a hátrányos helyzetű munkavállalók számára, a Fidesz-
KDNP számára ez egy kiemelt, elsőrendű cél és terület.  

A munkahelyteremtő támogatásoknak az a menetrendje, ami 2010-et követően 
egyrészt emelt összegben, másrészt pedig hozzáférhetőség tekintetében is rendelkezésre áll, és 
csak röviden szeretnék utalni a Jobbik álláspontjára, nem szerencsés szembefordítani a nagy 
nemzetközi vállalatokat és a magyar tulajdonú kis- és középvállalkozásokat. Megítélésünk 
szerint a kormány ebben a válsághelyzetben is mind a két szereplő, ha szabad így 
leegyszerűsíteni, tehát mind a két réteg számára számos, nagyon fontos támogatási, 
együttműködési formára nyitott lehetőséget. Az pedig, hogy olyan szereplőkkel köt 
megállapodást a kormány, az egy nagyon rossz álláspont, hiszen sok-sok ezer 
munkavállalónak, sok-sok tízezer családnak adnak kenyeret, megélhetést azok a 
vállalkozások, amelyekkel stratégiai megállapodást kötött vagy tervez kötni a kormány.  

A közfoglalkoztatás tekintetében azt gondoljuk, hogy a közfoglalkoztatás az elmúlt 
időszaknál nagyobb arányban nyújt sikeres kilépési lehetőséget a munkaerőpiacra. A 
közfoglalkoztatás tekintetében éppen abban látjuk a folytatásban a legfontosabb feladatot, 
hogy azok számára, akik ellátás nélkül vannak, ne maradjanak ellátás nélkül, ezért 
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közfoglalkoztatási program végrehajtását kérjük a miniszter úrtól, a kormánypárti frakciók 
részéről. És ha megengednek csak egy kicsi, tényleg politikai típusú megjegyzést, a 
szocialista képviselőtársam említette itt az NFÜ-t. Hogy mennyire működött jól, mennyire 
nem, azt gondoljuk, hogy nem működött jól, és ha ezzel kapcsolatban tapasztalatot szeretne 
szerezni, nyilván majd megfelelő helyen vitát is tudunk erről folytatni, de szeretnék arra 
utalni, hogy érdemes pályázókkal, önkormányzatokkal, gazdasági szereplőkkel, civil 
szervezetekkel arról beszélni, hogy az NFÜ mennyire működött az elmúlt esztendőkben jól, 
mennyire hatékonyan szolgálta az uniós források gyors kifizetését. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kiss Péter, parancsolj! 
 
KISS PÉTER (MSZP): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Miniszter Úr! 

Miniszter úr a kormányzati propagandának a szűrőjén keresztül mutatta nekünk be a munka 
világának a fő kérdéseit. Ezzel azért látok problémát úgy, ahogy már megszólalt ebben az 
ügyben más ellenzéki képviselő is, merthogy ezen szűrőn keresztül nem az látszik 
valóságnak, mint amivel az embereknek naponta szembe kell nézniük. Ez a szűrő például 
itthon számolja el a hazai statisztikában azt a félmillió embert, aki külföldön dolgozik. Itt 
tehát nem azt vetném fel, amit képviselőtársam mondott, hogy mennyivel volna nagyobb a 
munkanélküliek száma, mert ha tud, akkor dolgozzon valahol, bárhol is a világban, de azt 
könnyen be lehet látni, hogy aki nem itthon dolgozik, az itthon nem fizet adót, az itthon nem 
adja a tudását, az itthon nem tud hozzájárulni azokhoz a tervekhez, amelyek a nemzeti tervek. 
És aki itthon nem tud dolgozni, és ezért kell külföldön dolgoznia, az itthon nem lát 
perspektívát, családi vagy személyes perspektívát. Ilyen értelemben ezzel a kérdéssel 
statisztikai okokból, a statisztika javítása okából szembe nem nézni, azt gondolom, rossz 
következtetésekre ad okot.  

Hasonlóképpen gondolom a minimálbér kérdését, amelyikre, a 2011-12-es emelésre 
éppen az volt jellemző, amelyik a ’98-2002-es időszakban kudarcos volt a könnyűiparban, 
azaz drágította lényegében nettó béremelés nélkül a bérköltségeket olyan módon, hogy 
megszüntette az alacsony keresetű kategóriákban a foglalkoztatásnak egy jelentős részét. A 
2002-ig tartó kormányzásuk időszakában ez mintegy 80 ezer foglalkoztatást szüntetett meg 
ebben a körben. Ez a veszély, ez a minimálbér korábban nem tripartit módon való 
kezelésének a konzekvenciája. 

Hasonlóképpen rossz példának látom a 2011-12-es kompenzációnak, 
bérkompenzációnak a kérdését is. Nem véletlen, hogy bent hagyták a kasszában a vállalkozók 
a pénz jelentős részét, mert ők tudják, hogy az unortodoxiával szemben csak a piaci keresleti 
viszonyok befolyásolhatják azt, hogy tartósan, versenyképesen fenn tudnak-e tartani 
bérszínvonalat, illetve emelni képesek. Tehát szemben ezt a korábbi Matolcsy miniszter által 
vitt unortodox vonalat, amelyet Rogán Antal képviselőtársunk bérkommandója szemléltetett, 
nos ezzel szemben kellene, úgy hiszem, hogy itt új vonalat építeni. 

Nagyon jó szívvel hallom miniszter úr erre irányuló szavait, amikor higgadtságról, 
kiszámíthatóságról szól, és ha jól értem, ezek a szavak ennek az unortodox magatartásnak az 
ellenkezőjét jelentik, de akkor nyilvánvalóan ezt a bérpolitikában, a foglalkoztatásban, a 
minimálbér kezelésében és más területeken is tetten kell hogy érjük. 

Két megjegyzésem van még, az egyik a fejlesztési pénzzel kapcsolatban. Ez itt egy 
kérdés. A 2012-es, még általam nem ismert pontos számokból előrejelzésszerűen a látszik, 
hogy nagyon jelentős pénz marad a fejlesztési kasszában. Magyarán Magyarország nagyon 
sok neki szánt pénzt nem tud elhozni az Európai Unióból. Tudom, hogy ilyenkor a 
kormányzati propaganda gyakran fordul ahhoz az eszközhöz, hogy rámutat a megelőző 
kormányzati időszakra, de itt ez nem állja meg a helyét, ugyanis ez a 2012-es év, amiről 
beszélek, és önök kezelték azokat a folyamatokat és azokat az intézményeket, amelyek nem 
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hozzák ide immár ezermilliárdos nagyságrendben a nekünk szánt pénzeket. Ez egy igazi 
nemzeti kérdés, ezt nem lehet, csak gyakorlatias problémaként beállítani. Tudom, hogy ön is 
célozza az intézményrendszer átalakítását, illetve egy nagyobb hatékonyságot, azonban ezen 
területen kíváncsi lennék arra, milyen számmal volna elégedett.  

Utolsó két apró megjegyzés: az ellátásban bent regisztrált 650 ezer emberből 87 ezer 
kap munkanélküli ellátást. Ez, úgy hiszem, hogy nem fedi le azoknak a körét, akik egyébként 
szociálisan elrendezettek lennének. Magyarán azt akarom mondani, hogyha a különbözet 
nagy része szociális problémával küzdene, akkor az egy drámát írna le Magyarországon. De 
mivel én is azt állítom, hogy a különbözet nagy része nem szociális problémával küzd, viszont 
rá van utalva a szociális rendszerre, mert nem kap a munkaerőalapból, a munkaügyi biztosítás 
rendszeréből ellátást, a semmibe kerülnek ki emberek. Ez a különbözet százezres 
nagyságrendű Magyarországon. Erre szakmai választ kell adni.  

És az utolsó, a pályakezdők kérdése. Itt nemcsak az a probléma, hogy 30 százalék 
körülire emelkedett, tudom nem magyar probléma és nem múlt nélküli, ez húszéves probléma 
Magyarországon és európai ügy is, de a mértéke olyan, hogy bizony másik oldalon azt jelenti, 
hogy csak 17-18 százaléka dolgozik a pályakezdőknek. És erre nem válasz az, hogy 
önmagában iskolába jár, hogy dolgozik, hogy munkanélküli ellátásban van, hanem van még 
egy több tízszázalékos rejtekező rész, amelyik ott van a családokban, sehová nem lépett még 
ki, és a családokban meglévő, amúgy is nagyon jelentős szociális és perspektívákkal 
kapcsolatos feszültséget növeli. Itt tehát egy külön problémával kellene szembenézni, amit 
nem mutat a 30 százalékos mutató sem. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, hogy van-e még kérdés, észrevétel. (Nincs 

jelentkező.) Akkor még én néhány észrevételt megteszek.  
Én onnan kezdeném, hogy Varga Mihály az első mondataiban azt mondta a prioritási 

sorban a legelején, hogy foglalkoztatás és bérpolitika. Ez a hitvallás jó színezetűnek tűnik, de 
az elmúlt három esztendő politikája meg nem erről szólt. Ilyen értelemben akkor, gondolom, 
nem ért egyet azzal, amit Matolcsy Orbán Viktor vezényletével végzett ebben az országban, 
egyszerűen abból fakadóan, hogyha megnézzük a foglalkoztatáspolitikai és a 
munkanélküliségi helyzetet, akkor, ha egy kicsit több statisztikai ismerettel bír az ember, 
ennek nem tud ellentmondani. 

Az a mondat, ami úgy hangzik, hogy több munkahely legyen az országban, mondja a 
miniszterjelölt, az egy helytálló mondat, azzal én is egyet tudok érteni, csak hát ma nem ez a 
helyzet. Tisztelt Bizottsági Tagok! Ma Magyarországon dolgozik 3 millió 855 ezer ember a 
KSH szerint, a kormányváltást követő első negyedesztendőben pedig 3 millió 822 ezer 
dolgozott, ez 33 fős többletet mutat. Csak hogy ne próbáljunk meg a 15-64-es korosztály 
helyett a 15-70 éves korosztály adataival politizálni, egyik esetben így, a másikban úgy. 
Almát almával, körtét körtével. Ráadásul ebben a 33 ezres „növekményben” benne van az, 
hogy 40-60 ezerrel pulzál a dolog, nő a részmunkaidőben foglalkoztatottak száma – ez nem 
baj, ez is jó, főleg, hogyha nőne a nyolc órában foglalkoztatottak száma. Mellette a 
közfoglalkoztatás, tudjuk jól, havi szinten 40-50 ezres többletet tett hozzá a rendszerhez, 
amikor többletet tett hozzá, akkor ez nem volt kérdés, most, amikor csökkent, akkor meg pont 
az ellentetjéről beszélt a kormány. Azt is tudjuk, hogy az öt fő feletti gazdasági társaságok 
tekintetében egyik évről a másikra, 36 ezer 300-zal csökkent a foglalkoztottak száma, és 
akkor azt is tudjuk, amit már egy jó fél esztendeje mondunk többen, hogy ha és igaz, 
amennyiben Matolcsy mondatai helytállóak, hogy 500 ezer ember dolgozik, külföldön, és 
tudjuk a KSH-nak a lakossági mintavételezési szabályait, akkor azt is tudjuk, hogy ezeknek az 
embereknek messze a döntő többsége benne van abban a 3 millió 855 ezer fős foglalkoztatotti 
létszámban. Ha és amennyiben ez igaz, márpedig igaz, akkor több százezerrel kevesebben 
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dolgoznak ebben az országban, mint a válság bekövetkezte előtt, vagy épp a kormányváltás 
nehéz helyzetében.  

Azt akarom tehát mondani, hogy a foglalkoztatáspolitika kapcsán van mit tenni az 
elkövetkezendő időszakra ahhoz, hogy nullára érjenek, nem ahhoz, hogy egymillió új, 
adófizető munkahelyet teremtsenek. 

A másik a munkanélküliség kérdésköre. Ön arról beszél, hogy 12 százalékot 
megközelítő volt a munkanélküliségi ráta értéke kormányváltáskor, én meg azt mondom 
önnek, hogy most tételesen 11,2 százalékos, 648 ezer 500 regisztrált van a rendszerekben úgy, 
hogy önök 9 hónapról 3 hónapra csökkentették az álláskeresési támogatás időtartamát, 
ráadásul még a mértékét is csökkentették. Józan gondolkodású emberként gondolhatja ön azt, 
hogy egy idő elteltével nem rohamosan csökkennie kellene a munkanélküliek számának? 
Vagy nem azt kellene gondolnia, amikor egyharmadára csökkentik az ellátás időtartamát? 
Szóval azt szeretném mondani, hogy ha 11,2 százalékos ma a regiszterben lévők száma, akkor 
tragikus a helyzet, mert semmi változást nem jelent pozitív értelemben, sőt negatívban az 
elmúlt hónapokhoz képest igen, az, ami zajlik.  

Hozzá szeretném tenni, és itt nem bonyolódok már részletekbe, hogy a munka 
törvénykönyve tekintetében rengeteg ellentmondásosság van közöttünk egyszerűen csak azért, 
mert amit mond bérpolitika kapcsán, az nem állja meg a helyét a munka törvénykönyvén 
keresztül. Ugye tudja a délutános műszakpótlékok csökkenését, az éjszakai megszűnését, 
ismeri az elmúlt hónapok történését, ahol a szabadság megállapítása tekintetében 
gyakorlatilag Czomba államtitkár úr, sajnálom, hogy nincs itt, mondatai nem állják meg a 
helyüket, mármint az, hogy mindegy az, hogy átlagkereset vagy távolléti díj, kiderült, hogy 
messze nem mindegy. És ezek nem a bérek növekedését hozták, miniszter úr, ezek a bérek 
csökkenését hozták az emberek számára. De nem megyek mélyebbre a munka 
törvénykönyvében. A közfoglalkoztatottaknál is azt kellene vizsgálniuk, hogy mennyien 
vannak a köztisztviselői, a közalkalmazotti körből, akik utána közfoglalkoztatottá váltak adott 
esetben úgy, ahogy más intézmények keretei között visszafoglalkoztatva, és hogyha így van, 
márpedig így van, akkor nem lennék büszke arra az elhelyezkedési ráta értékre, mert hiszen 
ezek az emberek zömében diplomás emberek. Az ő elhelyezkedési esélyük azért a 
munkaerőpiacon magasabb, mint azoké, akik iskolai végzettséggel sem bírnak.  

Az utolsó gondolatok közepette csak címszavakban szeretném mondani: ugye tudja, 
hogy az az egykulcsos személyi jövedelemadó hol hozott, hol nem. Ott a tetején igen, a 
tehetőseknél igen, az átlagkereset alattiaknál nem. Ugye tudja, hogy az adójóváírás kivezetése 
hol vett el? Ott az átlagkereset alatt igen, havonta akár tízezer forintos nettó értéket is a 
fizetésekből. Ugye tudja, hogy nem véletlen, hogy a fogyasztás csökken Magyarországon? 
Ezeknek szerves kapcsolata van egymással. Ugye azt is tudja, és csak véletlenszerű mondata 
volt, hogy a minimálbér emelkedő? Igen a bruttója, fogalmazzuk meg pontosan. Ez azt jelenti, 
hogy munkaadó járulékterhet fizet, a költségvetés haszonélvező, a 2011-12-es esztendő 
eredménye kapcsán pedig a munkavállaló elszenvedője volt a történetnek. Csakhogy egy 
korrekt számot mondjak: 2010-ben – tudja ugye, hogy – 60 ezer 200 volt az a nettó, amit 
zsebre tettek a 73 ezer 500 forintos minimálbérből. 2012 decemberében – ugye tudja, hogy – 
60 ezer 900 forint volt a nettó, amit zsebre tettek, ez 700 forinttal több, de ugye azt is tudja, 
hogy közben inflálódott a pénzünk, nagyjából tehát a vásárlóerő értéke, amivel bementek a 
boltba az emberek, 51-52 ezer forintot ér. Akkor ennek a tükrében kellene ezeket a 
mondatokat megfogalmazni. Ugye azt is tudja, hiszen hivatkozik rá, hogy a családi 
adókedvezmények mit hoztak az embereknek? Azt is tudja tehát, hogy ha önnek vagy nekem 
van három kiskorú gyermekünk, akkor az adókedvezmények révén havonta 99 ezer forinttal 
ki tudjuk egészíteni a jövedelmünket. A minimálbéres ember 15 ezer 600 forinttal tudja ezt 
kiegészíteni. A közfoglalkoztatottról ne is beszéljünk, az, azt hiszem 12 ezerrel. Ugye tudja, 
hogy jelen esetben a miniszterelnök három gyermeket nevel a családon belül, ez 99 ezer 



- 16 - 

forintot jelent neki, és azt is tudja, hogy ez több, mint kéthavi közfoglalkoztatotti bér. A 
tavalyi 47, most meg 49 ezer 400 forint. Ilyen értelemben azt szeretném kérni miniszter úr, 
hogy a realitások talaján maradva fogalmazzuk meg a dolgokat, legyünk korrektek, igen, 
mondjuk el azt, amit gondolunk a világ alakulásáról, csak tegyük hozzá azokat a mondatokat 
is, amelyek helytállóvá teszik a kinyilatkoztatásokat.  

Én már nem kívánok az ifjúsági garanciaprogram szükségességéről szólni, amit három 
éve mondunk, én már nem kívánok a pályakezdő fiatalok 29 százalékos utcánkezdési 
rátaértékéről beszélni. Egyetlen egy dologgal zárom a mondandómat, azt a mondatát, ami 
arról szólt, hogy a bizottság vélekedését integrálni kívánja az elkövetkezendő időszak 
történései közé, mert nekünk már az is eredmény volt, ha az írásbeli kérdéseinkre időben 
válaszolt a miniszter az elmúlt időszakban. 

A legutolsó kérdésem, hogy a gazdaságban vagy a költségvetésben azt az utat kívánja-
e folytatni, amit elődje, Matolcsy folytatott. Köszönöm szépen. Miniszter úr, azt gondolom, 
hogy kellő impulzust kapott, és ennek tekintetében tud hiteles, helytálló mondatokat 
megfogalmazni. Köszönöm szépen. Parancsoljon! 

 
VARGA MIHÁLY nemzetgazdasági miniszterjelölt: Köszönöm szépen. Igyekszem, 

bár nem biztos, hogy az elnök úr szigorú elvárásainak meg tudok felelni, de igyekszem azért a 
bizottság többsége számára mindenképpen megnyugtató válaszokat adni. 

Két dolgot hadd mondjak általánosságban, mert a kérdések között nagyon sok olyan 
volt, aminek volt átfedése egymással. Talán két ilyen terület a külföldi munkavállalás területe, 
a másik pedig a munka, egykulcsos adó, mi lesz azokkal, akik kiesnek a rendszerből és így 
tovább. Az egyik, hogy kicsit megváltozott a világ, tehát nem arról van már szó, mint az én 
megboldogult egyetemista időszakomat befejezően, hogy az ember körülnézett, hogy 
Magyarországon hol lehet elhelyezkedni. A világ megváltozott jelentős mértékben, 
gondoljunk bele abba, hogy amikor lemondott az olasz miniszterelnök, akkor gyengült a 
forint, holott a kettőnek elvileg egymáshoz semmi köze nem kell hogy legyen. Amikor az 
Európai Központi Bank elnöke tart egy beszédet, akkor Budapestről Brüsszelen át 
Stockholmig minden bróker ott ül a képernyő előtt, és nézi, hogy ennek milyen változása van 
az árfolyamokra, a részvényárfolyamokra és így tovább. 

Tehát azt akarom csak mondani, hogy nem az ördögtől való az, hogyha egy fiatal 
belegondol abba, hogy milyen lehetőségei vannak, a világ megváltozott, nézzük meg, hogy 
Dél-Európa jóval korábban csatlakozott országaiban milyen folyamatok vannak, 
Görögország, Spanyolország, Portugália, Olaszország. Ugyanezek a tendenciák vannak szinte, 
mint Közép-Európában. Magyarország sem szigetként néz szembe ezzel a kérdéssel, akár a 
fiatalok elvándorlására, akár ápolónők, orvosok vagy értelmiségiek elvándorlásáról van szó, 
egész egyszerűen olyan jövedelmi különbségek vannak Nyugat-Európa és Kelet-Európa, 
Közép-Európa vagy éppen Dél-Európa között, amelyek csábítóan hatnak minden olyan 
munkaerőpiacon akár elhelyezkedni tudó, akár nem tudó személyre, aki azt mondja, hogy én 
eljátszok azzal a gondolattal, hogy megfontolom, hogy máshol vállalok állást.  

Gondoljunk bele, amikor egy minimálbér átszámolva euróra 280-300 euró között van 
Magyarországon, és ez 1000-1200-nál kezdődik Belgiumban, Hollandiában, Németországban, 
akkor óhatatlan, hogy ez a kérdés mindenki számára felmerül. Nekünk, kormányzatként az a 
dolgunk, hogy annak a lehetőségét teremtsük meg, hogy egy reális alternatíva legyen 
Magyarországon az elhelyezkedésre, a foglalkoztatásra. A kormány ezen dolgozik, nyilván 
örököltünk egy helyzetet, mindegyik kormány örököse az előző kormányok munkájának és 
mindegyik kormány továbbad valamit a következőnek, ennyiből a kormányok munkája 
egymásra épül. Azért azt ne felejtsük el, hogy a kormányzat egy olyan foglalkoztatási 
helyzetet vett át, amelyben a 27 európai ország közül 26-ak voltunk. Na, innen indulunk el, és 
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nem a 27-kek vagyunk most, hanem szép apránként elkezdtünk felzárkózni ahhoz az európai 
átlaghoz, amelyhez szeretnénk. 

Foglalkoztatás. Hát itt megint csak általános gondolat, itt egy filozófiai váltás volt az 
Orbán-kormány 2010-es ciklusának a megkezdésekor. Azt mondtuk, hogy a munka érték. Ezt 
az országot a munka fogja a válságból kihúzni, ezt az országot azok építik elsősorban, akik 
valamilyen módon a munkába tudnak visszaintegrálódni, bekapcsolódni. Ha ez így van, akkor 
ennek meg kell jelennie, ennek a gazdaságfilozófiai különbségnek adórendszerben, 
járulékrendszerben, foglalkoztatáspolitikában, oktatáspolitikában és így tovább. De azt 
gondolom, hogy ez a lényeges különbség az előző kormányok és a mostani kormány között, 
hogy igen, kétségtelen tény, nem tudunk még mindenki számára elhelyezkedést garantálni, de 
azt mindenki számára fel tudjuk kínálni, hogy a közmunkán keresztül a korábbi szociális 
ellátás helyett egy jóval magasabb jövedelmet tud hazavinni. Én azt gondolom, hogy ezek az 
irányok helyesek, jók, nyilván mint minden nagy rendszerbeli átalakításnál, itt is vannak 
olyan alpontok, alrendszerek, amelyeken finomítani kell. Az én miniszteri működésem 
elsősorban arra kell, hogy törekedjen, hogy a nagy átalakítások után ez a finomhangolás 
megtörténjen. Ha komolyan vesszük azt, hogy konszolidálni kell, akkor már nem annak az 
időszaka van, hogy nagy átalakításokat hajtunk végre, hanem ennek a finom hangolásnak kell 
bekövetkeznie. Most néhány kérdésre is szeretnék válaszolni.  

Bertha Szilvia képviselő asszony kérdezte, hogy készülünk-e stratégiai 
megállapodással a kis- és középvállalkozásokkal. Van ilyen stratégiai megállapodásunk, jó 
néhány érdekképviselettel, VOSZ-szal, másokkal írtunk alá ilyen együttműködést. Ezeket 
folytatni kívánjuk. Nekünk stratégiai érdekünk, hogy az a magyar kis- és középvállalkozói 
szektor, aki a munkahelyek kétharmadát adja ebben az országban, a lehető legoptimálisabb 
körülmények között tudjon működni, tudjon foglalkoztatni, tudjon bekapcsolódni a magyar 
gazdaság működésébe, és esetleg tudjon bekapcsolódni az exportlehetőségekbe. Nekem egy 
kiemelt feladatomnak kell hogy legyen, hogy az Eximbankon keresztül megteremtsük annak a 
lehetőségét, hogy a hazai kis- és középvállalkozások minél nagyobb számban tudjanak olyan 
beszállítói lenni akár multiknak, akár nagy magyar cégeknek, amelyek exportálnak, hiszen ez 
tud hozzájárulni a gazdaság növekedéséhez és a foglalkoztatás bővüléséhez is.  

Képviselő asszonynak mondom, hogy nem készülünk a munka törvénykönyve 
módosítására. Arra persze mindig készülünk, és ez egy folyamatos feladata a 
minisztériumnak, hogy vizsgálja, és értékelje, hogy az elfogadott jogszabálynál van-e szükség 
arra, hogy módosítás történjen. Ma már a törvényeket nem kőbe véssük, nem örök időkre 
szólnak, ezek a törvények változtathatók, hogyha a gazdasági helyzet és szükségszerűség úgy 
kívánja, akkor ezt meg is fogjuk tenni. Én nem a munka törvénykönyvének tudom be a 
feketefoglalkoztatás arányát. Ez az arány egyébként az elmúlt két évben csökkent, ezt minden 
felmérés, vizsgálat visszaigazolja. Az az összefüggés tehát nem áll fenn, amire képviselő 
asszony célzott, sőt ellenkezője, szerintem csökkent a feketefoglalkoztatás aránya.  

A Malév ügye. Azt gondolom, hogy itt teljes összhang van aközött, amit mondott, és 
amit én is gondolok a helyzetről. Egy olyan szegmens esett ki a magyar gazdaság 
működéséből, amelyet pótolni kell. Ennek a lehetőségét vizsgálja a kormány, képviselő 
asszony tagja volt annak a vizsgálóbizottságnak, amely foglalkozott a Malév körüli ügyekkel, 
tehát jól ismeri az előzményeket. Itt mind Brüsszellel, mind a tulajdonosokkal van egy 
folyamatos vitánk, de a cél az kell hogy legyen, hogy előbb-utóbb egy olyan nemzeti 
légitársaság jöjjön létre, amely a turizmus, a gazdaságfejlesztés, a beruházások, a befektetések 
tekintetében egy jelentős ösztönzőeleme lehet a gazdaságnak.  

Devizahitelesek ügyében. Ezt a kormányt igazán nem lehet azzal vádolni, hogy a 
devizahitelesekről lemondott, sőt, azt kell önöknek mondanom, hogy az a hibás korszak, ahol 
a túlhitelezés bekövetkezett, és ahol nyakló nélkül adták oda az embereknek a devizaalapú 
jelzáloghiteleket, azt a korszakot lezártuk. Végtörlesztés, árfolyamgát, kilakoltatási 
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moratórium meghosszabbítása, fenntartása, tehát minden eszközt, amit lehet, igénybe 
veszünk, és a jövőben is erre készülünk. Tehát nem tudunk lemondani egyetlenegy olyan 
családról sem, aki ebbe a csapdába belekerült. Ezeken segíteni akarunk. Ahogy önök is 
értesülhettek róla, folyamatos megbeszélésekben vagyunk a Bankszövetséggel, szeretnénk 
kialakítani egy olyan rendszert, amely a jövőben is segítségre tud lenni a devizahiteleseknek. 

Szél Bernadett képviselő asszonynak a következőket tudom mondani. A 
munkahelyvédelmi akcióterv most indult január 1-jével. Adjon egy kis időt ennek az 
akciótervnek. Ne nekem, én nem kérek száz nap türelmi időt (Elnök: március van.), igen, 
márciusban van, de két hónap alatt nehéz a világot megváltani. Ez az akcióterv hadd induljon 
el, nézzük meg a tapasztalatait, mint ahogy a költségvetésnél is mondtam önöknek, itt is azt 
tudom mondani, legalább az első negyedévet várjuk meg, és utána, ha kell, akkor ezen 
módosítunk, és ki fogjuk terjeszteni. Miniszterelnök úr nem véletlen utalt az 
országértékelőben arra, hogy további lépésekre készülünk. Azt gondolom, hogy ennek a 
kidolgozása most folyamatban van, még korai lenne erről bővebbet mondani.  

Munkanélküli ellátásoknál a három hónap módosítására nem készülünk, nem lesz 
ilyen változás. Nem tartom szükségesnek azt, hogy ezt felülvizsgáljuk. Nyilván azzal, hogy a 
közmunkaprogram elindult, azzal azért mindenki számára mindig fel van kínálva a lehetőség, 
hogy vissza tudjon integrálódni és kapcsolódni a munkaerőpiacra, a munka világába. Elnök úr 
itt mondja, hogy nem jó, hát véleménykülönbség van köztünk. Biztos, hogy jobb volt otthon 
szociális segélyt várni, és … (Moraj.) nem tudok szót kérni öntől, mert ha ön beszél… de ha 
megengedi, akkor folytatom, tehát azt tudom mondani, hogy nem készülünk módosításra. Azt 
gondolom, hogy ez egy helyes irányú módosítás volt, és teljes összhangban van egyébként az 
európai módosítások irányával.  

Teljes foglalkoztatottság. Hát igen szeretnénk abban az értelemben megvalósítani, 
hogy aki állást akar magának találni és munkát keres, az el tudjon helyezkedni. Ha ön ezt érti 
a teljes foglalkoztatottság alatt, akkor ebben nincsen változás. Ez a cél a kormány számára. Itt 
azért hadd mondjam el, hogyha hasonló lélekszámú országokkal vetem össze 
Magyarországot, Portugália, Csehország, Ausztria, Svédország, akkor azt látjuk, hogy 
Magyarországon tízmillió lakosra van 3 millió 800 ezer, durván 900 ezer foglalkoztatott, 
Csehországban a tízmillió lakosra van 5 millió 100 ezer foglalkoztatott. Nem hiszem, hogy a 
magyar emberek ennyivel tehetségtelenebbek vagy ennyivel kevésbé szeretnének dolgozni, 
mint Csehországban. Tehát nekünk ezt a rátát növelni kell, és mindenkit, akit lehet, a 
foglalkoztatottság területére kell visszahozni. Ebből a szempontból a célok tekintetében nincs 
változás.  

Amit kért itt még a kérdései végén, az NGM-anyagok értékelése legyen másabb. Hát 
én még nem foglaltam el a hivatalomat, azt mindenképpen meg tudom ígérni, hogy ezek az 
anyagok változnak abban az értelemben, hogyha két ember csinálja ugyanazt, az nem 
ugyanaz. Tehát nyilván az én habitusom, mentalitásom másabb egy picit, de az, hogy 
átértékeljük ezeket, azt ne kérje tőlem, az az önök feladata. Az ellenzéki képviselők ezt meg 
szokták tenni, sajtótájékoztatókon, plenáris ülésen, bizottsági ülésen. Nem akarom elvenni az 
ön munkáját, a foglalkoztatottság ebből a szempontból is fontos, hogy a képviselők be 
tudjanak ebbe a rendszerbe kapcsolódni.  

Nemény András kérdései. Én egy álvitának tartom azt, hogy ortodox, unortodox 
kérdés. Vannak olyan eszközök, amelyek ortodoxak és használni kell és van olyan, ami 
unortodox, és használni kell. Ezeknek a kombinációját csinálja most már minden európai 
ország. Mindenki rájött arra, hogy azok az eszközök, amelyek csak mélyítették a válságot, 
kevésbé hatékonyak, minthogyha ezeket kiegészítjük másokkal. Ebből a szempontból tehát a 
gazdaság iránya nem változik, az eszközei változnak. Van egy-két olyan elképzelésem, akár a 
foglalkoztatás területén is, ahol új eszközöket kell majd kipróbálni, pilotprojektként 
megnézni, hogy kisebb közösségben, járási szinten működik-e és ha igen, utána országos 
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szintre kiterjeszteni. Ilyen elképzelések vannak, de azt gondolom, hogy ezt mindenki csinálja 
a világban, tehát ebben újdonság nincsen. 

Magánynyugdíj-pénztári kérdés. Ezt számtalanszor lefolytattuk a parlamentben. A 
veszteségeket és az előnyöket mindenki a saját szája íze szerint veszi számba. Én azért azt 
hadd mondjam el, képviselő úr, hogy büntetőeljárás és vizsgálat folyik több olyan 
magánynyugdíj-pénztár ellen, aki a megtakarításokat kezelte. Azt azért szeretném 
hangsúlyozni, hogy ezeknek a befektetéseknek a biztonságos megőrzése egy állami, 
közösségi érdek, és ebben az államnak részt kellett vállalnia. Másrészt ne felejtse el, hogy az 
egész magánynyugdíj-pénztári rendszer létrejöttekor azt az ígéretet kaptuk Brüsszeltől, hogy 
az így keletkező állami veszteséget elszámolhatjuk. Nem számolhatjuk el, ez veszteség is 
növeli az államháztartás hiányát. Hogyha Brüsszel nem hajlandó ezt tolerálni közép-európai 
országok tekintetében, akkor szerintem itt nekünk van lehetőségünk arra, hogy módosítással 
éljünk, és ezt meg is tettük 2011-ben.  

IMF-tárgyalások. Nem érzem kudarcnak a tárgyalásokat. Kurdarc akkor lett volna, 
hogyha három hét után aláírunk egy olyan megállapodást, ami után a nyugdíjaktól esnek el az 
emberek, ami után egy havi fizetéstől esnek el az emberek. Akkor kudarcról tudnánk beszélni. 
De ha rossz megállapodást nem ír alá valaki, az szerintem nem kudarc, hanem inkább siker. 
Nem akarom a saját munkámat értékelni, ezt majd megteszi a kormány vagy a miniszterelnök. 
Én azt gondolom, hogy a feladatomat elláttam, és azokat az érdekeket képviseltem az IMF-fel 
szemben is, az Európai Bizottsággal szemben is, amiket a nemzet érdekeinek tartok, és ebben 
a jövőben sem lesz változás. Ez a munka nem szűnik meg, ez a munka beolvad a 
Nemzetgazdasági Minisztériumba, tehát a tárgyalások, egyeztetések a jövőben is folyni 
fognak.  

Uniós források kihelyezése. Szívemből beszél képviselő úr, szeretném én is, hogyha 
minél nagyobb arányt és mértéket tudnánk kifizetni, felhasználni. Itt a számokat önök jól 
ismerik, tudják azt, hogy a kormányváltás előtt 12 milliárd/hó volt a kifizetési összeg. Ez 80-
90 milliárd fölé csúszott most már havonta. Tehát egy jelentős változás történt ebben a 
kifizetésben. Azért azt, amit az előző időszakban elvesztegettünk, azt két év alatt 
mindenképpen nehéz behozni.  

Kara Ákos alelnök úr kérdésére, munkahelyvédelmi akcióterv, szerintem elindult, 
ahogy mondtam, itt számítunk partnerként arra, hogy a bizottsági tapasztalatokat is 
összegyűjtve ezt mindenképpen kiterjesszük, megerősítsük, de itt is azt kérem, hogy adjunk 
egy kis időt ennek az akciótervnek. Ezt nagyon jó kezdeményezésnek tartom, azt sajnálom, 
hogy erre nem korábban került sor, nem a mostani kormány időszakát megelőző időszakban. 
Ahogy mondtam is önöknek, Németországban ez 2004-5-6-ban megcsinálták több 
szakaszban, konjunktúra időszakában jóval könnyebb feltételek között. Mi most válságban 
próbáljuk behozni ezt az időszakot. Nyilván ennek a hatásai a válság közepette 
korlátozottabbak, mintha ezt konjunktúrában léptük volna meg. Nem véletlen, hogy 
Magyarországon a munkanélküliségi ráta 3-4 százalék körül van és Németországban is a 
munkanélküliségi ráta történelmileg alacsony szinten van. A németek a válság kellős közepén 
is be tudták vezetni, alkalmazni tudják azokat az eszközöket, amelyekre korábban 
felkészültek. Ilyen eszköznek tartom, és Kiss Péter képviselő úrnak is hadd válaszoljak, 
például a részmunkaidő eszközét. Képviselő úr itt arról beszélt, hogy a minimálbér milyen 
módon csökkentette a teljes munkaidőben foglalkoztatottak arányát. Nézze meg a 
statisztikákat, 2008-at követően nagyon meredeken elkezdett nőni Magyarországon, szerintem 
helyesen a részmunkaidőben foglalkoztatottak aránya. Én ezt egy jó tendenciának tartom, a 
munkaerő megtartása, a munkaerő el nem engedése legalább olyan fontos kell hogy legyen 
mint egyébként a munkanélküliségi területről visszaintegrálás.  

Hogy ki miatt nem tudunk lehívni pénzt? Most hadd ne ismételjem meg, amit az előbb 
elmondtam. Én egy kicsit úgy érzem, hogy a 2014-et megelőző hétéves időszakban 
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minthogyha egy olyan rendszer állt volna össze, ami kicsit ilyen „sufnituningszerűen” jött 
létre. Nem gondolta végig az akkori kormányzat szerintem, hogy milyen eszközökkel és hova 
érdemes célzottan felhasználni ezeket az uniós támogatásokat. Tehát nekünk egy óriási 
lehetőségünk lesz az, hogy ’14-től egy újfajta rendszert indítsunk el. Kell hozzá Brüsszel 
jóváhagyása, át kell alakítani nyilván az egészet, de szerintem igazából ez a kormány ’14-től 
tud majd olyan optimális módon uniós támogatásokat felhasználni mint ahogy egyébként 
korábban szerettük volna. Ez a rendszer, ön is nagyon jól tudja, nagyon lassan, 
körülményesen módosítható, ezért kellett az elmúlt években is csak egy nagyon finom 
hangolást elvégezni a támogatásoknak a felhasználására.  

Pályakezdők munkanélküliségében egyetértek önnel, én is óriási gondnak tartom. Azt 
azért hadd mondjam el, hogy Magyarország jó néhány európai uniós, korábban csatlakozott 
tagországot ebben az ügyben kedvezőbben előz meg. Hogyha összevetem a spanyol, az olasz 
vagy éppen a görög pályakezdő munkanélküliek arányával, akkor Magyarországon egy 
kedvezőbb helyzet van, köszönhetően az oktatási rendszerünknek és köszönhetően annak, 
hogy a szakképzési rendszerünket elkezdtük módosítani. 

Hát elnök úr kérdései pedig még néhány bizottsági ülést igényelnek, elnök úr olyan 
elméleti kérdéseket is felvetett, amelyeken 2010 óta vitatkozunk. Én azt gondolom, azért a 
számok, nyilván az ön számai egyfajta statisztikai adatok, a statisztikai adatokból mindenki 
azt szokta kiemelni, ami a számára kedvezőbb. Én azért hadd mondjam el, hogy a KSH 
gyorstájékoztatója alapján a 15 és 74 közötti korosztályban 3 millió 854 ezer 900 fő van 
foglalkoztatva, ez 39 ezerrel magasabb szám, mint az egy évvel korábbi adat. De ha az ön 
által említett 15 és 64 év közötti korosztályt nézem meg, ez is 37 ezer 800 fővel magasabb 
szám, mint az egy évvel korábbi. Tehát itt egy folyamatos és örvendetes bővülés van. Abban 
kétségkívül igaza van, hogy a munkanélküliségben van még mit tennie a kormánynak, 11,2 
százalék volt a ’12. november és ’13. január közötti időszak átlag statisztikai adata, de hát 
azért itt is 11,8-ról indult el a kormány 2010-ben. Tehát ha kis siker is van, de mindenképpen 
siker, hogy ez a szám nem nőtt, ellentétben néhány közép-európai ország munkanélküliségi 
rátájával. 

Ami pedig a bruttó és a nettó béreket illeti, a KSH itt is azt igazolta vissza, hogy az 
egy évvel korábbihoz képest a bruttó nemzetgazdasági bér 11 ezer 399 forinttal nőtt az előző 
időszakhoz képest. Ugye ez most 243 ezer 328 forint. A nettó nemzetgazdasági bér pedig 157 
ezer 51 forint, ami 4681 forinttal magasabb az egy évvel korábbihoz képest. Tehát 3,1 
százalékkal magasabb. Úgyhogy én nem vagyok persze elégedett a mostani helyzettel, ebben 
egyetértünk elnök úrral, de azt gondolom, hogy az irányokat látni kell. Ha egy válság kellős 
közepén egy kormány ennyit el tud érni, akkor szerintem ezt is egy részsikernek tudjuk be, 
Magyarország jobban teljesít, de nem elég jól, azon fogok dolgozni, hogy egy ilyen 
újdonságot mondjak ön számára, elnök úr, azon fogok dolgozni, hogy elég jól tudjon 
teljesíteni és úgy tudjuk zárni ezt a kormányzati ciklust, hogy 2010-hez képest mindenki 
számára érzékelhetővé váljon az, hogy egy válság közepette is eredményes időszakot tud az 
ország maga mögött. Köszönöm szépen a figyelmüket.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, miniszterjelölt úr. Újabb vitákba nem kívánok belemenni, 

mert akkor nem tudunk előbbre haladni. Nyilván a miniszteri kinevezéshez kapcsolódó 
álláspontunk rögzítésére jöttünk ma ide. Egy mondattal búcsúznék most, én azt mondanám, 
hogy az a filozófia, az a fajta előretekintés, amit ön megfogalmazott, hogy a gondolkodásában 
a foglalkoztatási és a bérpolitika, a bérek növekedése áll, az teljesüljön, és ne csak szavakban, 
hanem tettekben is. Ne bruttóban meg nettóban beszéljen róla, hanem mindig reáliákban, azt, 
amit az emberek zsebében ez ér. Köszönöm szépen.  
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Határozathozatal 

Azt gondolom, hogy a szavazáshoz érkeztünk. Képviselőtársaimtól azt kérdezem, 
hogy ki az, aki Varga Mihály miniszter úr nemzetgazdasági miniszteri kinevezésével 
kapcsolatosan pozitív álláspontot kíván rögzíteni, tehát azt támogatja. (Szavazás.) 12 igen, 
ellene 3 és 3 tartózkodás. Köszönöm szépen. Ezzel az első napirendi pontunkat lezárom. 
Miniszter úrnak köszönöm, hogy eljött és válaszolt, vagy legalábbis megpróbált válaszolni a 
kérdéseinkre. Szép napot, nekünk meg egy boldogabb új esztendőt. (Varga Mihály: 
Köszönöm a bizottságnak a támogatást.)  

Egyebek 

Egyebek között van egy kötelezettségünk, Szél Bernadett független képviselőnek a 
Rehabilitációs albizottság elnökévé és az Ellenőrző albizottság tagjává való megválasztásával 
kapcsolatosan. Úgy tudom, hogy ennek nincs akadálya, úgyhogy azt kérem, hogy akik ezt 
támogatják, kézfelemeléssel jelezzék. (Szavazás.) Egyhangú igen. Köszönöm szépen.  

Annyi információm van, hogy az EU albizottság ülését elhalasztják egy héttel.  
Két megjegyzésem van ezeken kívül, az egyik, hogy a bizottság tagjai hozzáférnek 

egy levélhez, ami régóta a bizottság keretei között, többünk által forszírozott vagyonőri 
kérdéskörökkel foglalkozik. Érdemesnek tartom, hogy megismerjék a bizottság tagjai. 

A következő bizottsági ülésünket jövő hét hétfőre tervezzük a szokásos időben, 9.30-
ra. Köszönöm szépen. A mai ülést bezárom.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 9 perc) 

 

Gúr Nándor  
 elnök 

Jegyzőkönyvvezető: Lajtai Szilvia  
 
 


