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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 55 perc.) 

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

GÚR NÁNDOR (MSZP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Szép napot 
kívánok mindenkinek! Mindenkitől elnézést kérek a csúszásért. Magyarázkodni lehet, de 
teljesen felesleges, két nagy virágládának szaladtam neki jelképesen, és nem tudtam, hogy 
merrefelé kell haladnom tovább.  

Tisztelt Hölgyeim, Uraim! Képviselőtársaim! Mindenkit, aki megtisztelte ülésünket, 
tisztelettel köszöntök. A bizottsági ülésünket javaslom, most hivatalosan is nyissuk meg. A 
mai ülésünk kihelyezettként kerül megrendezésre, és a legfontosabb része nyilván ennek a 
bizottsági ülésnek az aktuális kérdéseken túl egy üzemlátogatás lesz, 13 órára van tervezve 
egy gyárlátogatás, és a tervezett vége a mai bizottsági ülésnek 14 óra.  

Ha jól tudom, akkor alpolgármester úr van itt közöttünk, aki helyettesíti polgármester 
urat, akinek bizottsági ülésen kell lennie Budapesten. Itt lesznek majd azok a szakértő 
kollégák a Belügyminisztérium részéről, akik majd az álláspontokat rögzítik. 

Bediktálom a helyettesítéseket: én magam Kiss Pétert, Kara Ákos Varga Józsefet, 
Kontur Pál Szedlák Attilát, Patay Vilmos Kovács Ernőt, Spaller Endre Karvalics Ottót és 
Bertha Szilvia Egyed Zsoltot, Polics József pedig Nagy Istvánt. Ezzel 15 kezünk van.  

A napirend elfogadására teszek javaslatot. Az elektronikus formában megküldött 
meghívóban hat napirendi pontot jeleztünk. Kérdezem a bizottság tagjait, ki fogadja el. 
(Szavazás.) Egyhangú. Köszönöm szépen.  

Rátérünk az első napirendi pontunkra, dr. Cser-Palkovics András Budapesten 
bizottsági ülésen vesz részt, ezért Égi Tamás alpolgármester úr képviseli őt.  

Köszöntő - Égi Tamás alpolgármester, Székesfehérvár Megyei Jogú Város 
ÉGI TAMÁS Székesfehérvár alpolgármestere: Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt 

Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Polgármester úr és a városunk nevében szeretettel köszöntöm a 
bizottságot, és örülünk, hogy városunkat választották munkájuk színhelyének, noha ez a „szép 
tavaszi nap”, szakad az eső, remélem, nem fogja akadályozni a mai programot. Köszönteni 
szeretném a Foxconn ügyvezető igazgatóját, Tálos urat, mert tudom, hogy a délutáni 
programjuk afelé vezet, és szeretném kiemelni, biztos látni és hallani fogják, hogy ez a 
vállalat Fehérvárnak nemcsak a munkaerő-piaci helyzetén segít sokat, de a város életében is 
nagyon komoly együttműködésre számíthatunk és ezt köszönjük Tálos úrnak. Szeretnék jó 
munkát kívánni mindenkinek. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Nagyon szépen köszönöm, alpolgármester úr. Nagy megtiszteltetés 

számunkra, hogy itt, Székesfehérváron tölthetjük a mai napot, köszönjük a vendéglátóknak. 
A második napirendi pontunkra térünk át.  

Tájékoztató a térség munkaerő-piaci helyzetéről  

Úgy volt, hogy Buday Attila igazgató úr fogja majd ezt a tájékoztatót megtartani, de az 
én ismereteim szerint betegsége miatt kolléganője, igazgatóhelyettes asszony fogja mindezt 
megtenni, Tóthné dr. Szeiler Judit.  

Tóthné dr. Szeiler Judit, a Fejér Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ 
igazgatóhelyettesének tájékoztatója 

TÓTHNÉ DR. SZEILER JUDIT, a Fejér Megyei Kormányhivatal Munkaügyi 
Központ igazgatóhelyettese: (Előadását projektor segítségével tartja meg.) Köszönöm 
szépen. Igyekszem úgy állni, hogy lássák is a diasoromat.  
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A tájékoztatómban jó pár táblát feltettem, és lehet, hogy ezek unalmasak is lesznek, de 
másképp nem tudom teljességgel bemutatni az aktuális munkaerő-piaci helyzetet. Az első 
táblán rögtön egy KSH-felmérés adatai vannak. Ehhez azért figyelembe kell vennünk azt, 
amit nyilván önök tudnak és ismernek, hogy a KSH munkanélküliségi ráta nem felel meg 
annak a rátának, amit az álláskeresőkre számít a munkaügyi központ. Bár mindegyik a 
gazdaságilag aktív népességhez viszonyít, de a munkanélküliségen is mást ért a KSH, sokkal 
több embert, és mást a munkaügyi központ, aki a regisztrált álláskeresők arányát viszonyítja a 
gazdaságilag aktív népességhez. Ez a következő táblákból ki is fog derülni.  

Az a) oszlop a 2012. január 1-jei adat. Az alkalmazásban állóknál van egy b) pötty, az 
a négy főnél többet foglalkoztató vállalkozásokra és a költségvetési szervekre vonatkozik. 
Ezen tovább is lépek. Ez egy összehasonlítás, nyilván látszik a régióhoz és az országos 
adatokhoz képest. Ezt a prezentációt e-mailen megküldöm önöknek majd. Sajnos előre nem 
sikerült. 

A következő tábla visszamenőleg a válság kezdetétől ábrázolja a foglalkoztatási 
arányok alakulását. Jól látni, hogy Fejér megyét is – azok a zöld oszlopok – milyen súlyosan 
érintette, sőt még súlyosabban, mint a régiót, a gazdasági válság. Ennek az az oka, hogy azért 
itt Fejér megyében, főleg Székesfehérváron nagyon sok olyan cég van, amelyiknek az 
exporttevékenysége kiemelkedő. Ipari cégek, és őket nagyon jelentősen érintette a válság. 

A következő már az abszolút számokat tartalmazó táblázat. Ez a tavalyi évre 
vonatkozik, ezek a regisztrált álláskeresők Fejér megyében az összes kirendeltségünkön. Jól 
látszik a szezonális ingadozás, ami gyakorlatilag minden megyére és az országban is jellemző. 
A szövegből alatta kitűnik, hogy mekkora a különbség a legnagyobb és a legkisebb érték 
között. Tehát akár ötezer fős ingadozás is lehetséges, és az is volt 2012-ben.  

A következő táblán már a 2011-es évhez való viszonyítás látható. A 2011-es év a 
vízszintes vonal ott, a nullánál. Ebből a táblából az látszik, hogy azért 2012-re kicsit javult az 
álláskeresők számának az alakulása, tehát kevesebben lettek.  

Ez egy másik összehasonlítás, és ezen talán jobban látszik, hogy havonta hogyan 
alakul. Egyrészt a hullámzás látszik, másrészt az, hogy a 2012-es év jobban alakult.  

Még pár ilyen grafikont fogok még mutatni, mert az álláskeresők összetétele nagyon 
fontos tényező, amikor a munkaügyi központ kezelni próbálja ezt a helyzetet. Az egyik 
legfontosabb megoszlás a nemek szerinti. Ez Fejér megyében mindig is – hosszú évekre 
visszamenőleg – 49:51, tehát nagyon egyforma arány volt, majdnem fele-fele, hol a férfiak, 
hol a nők javára. De most megfigyeltünk egy olyan tendenciát, hogy a nők száma sokkal 
magasabb. Ennek lehet, hogy Fejér megye ipari szerkezete az oka, de biztos, hogy van más 
tényező is, mert az ipari szerkezet valójában nem változott.  

Egy másik megoszlás a fizikai és szellemi foglalkoztatás szerinti megoszlás. Az, hogy 
a szakmunkások aránya meghaladta az egyharmadot a fizikaiak közül, az nagyon jó arány, de 
azért nem feledkezhetünk meg arról, hogy a többiek nyilvánvalóan szakképzetlenek.  

Talán a legfontosabb most, napjainkban az életkor szerinti megoszlás. Már csak azért 
is, mert az uniós célkitűzések is gyakorlatilag most erre helyezik a legnagyobb hangsúlyt.  

Ez egy, nem tudom, hogy látják-e messziről, mert 17 évről indul és 60 év a 
legalacsonyabb oszlop a végén, de azért látszik, hogy a második oszlop, az a 21-25 éves 
korosztály, az azért elég magas. Ez egy 17,7 százalékot jelentő oszlop, illetve 3755 fő egész 
pontosan. Ez is jelentős létszám, és ami még nagyobb probléma, az az 50 év felettiek 
létszáma. Az utolsó előtti kettő oszlop az 51-55 és az 56-65 év közöttiek száma. Az viszont 
már összesen már 24,3 százalék. Ezek nem Fejér megyére tipikusan jellemző problémák, 
hanem ez valószínűleg országosan jelentkezik eltérő mértékben.  

Az iskolai végzettség szerinti megoszlás nagyon fontos. Fejér megyében nagyon jó 
arány ez az 52,8 százalék. A szakképzettek aránya ennyi. Vannak olyan megyék még a 
Dunántúlon is, ahol ez az arány csak mondjuk 30 százalék, és inkább az a tipikusabb talán.  
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Természetesen nem feledkezhetünk meg róla, ami a többi oszlopban is látszik, hogy az 
általános iskolát végzettek aránya 35,2 százalék. Tehát az az arány nagyon magas.  

Visszatérve a pályakezdőkre mint kiemelt témára. A pályakezdő hullámzás, ott az a 
két vízszintes vonal az oszlopok között a 2011-es és 2012 évi átlag. A grafikonon látszik 
egyrészt ez a hullámzás, ami teljesen tipikus, tehát, hogy júniusban, illetve júliusban kevés a 
pályakezdő létszám viszonylag, és aztán szeptemberben a legmagasabb. Nemcsak azok, 
akiket nem vettek fel az egyetemre, nyilvánvalóan ez is része a létszámnak, de nem olyan 
magas százalék, hanem ezek között vannak, akik az általános iskolából kikerültek és nincsen 
szakképzettségük, nem vették fel őket mondjuk egy OKJ-s tanfolyamra sem, és nem 
dolgoztak még soha, mert ugye a pályakezdő kategóriának ez a feltétele. A nyilvántartásba 
vételnél. 

Ez még mindig a pályakezdők grafikonja, illetve táblája, egy viszonyítást tartalmaz az 
összes álláskereső számához. Mint mondtam, év elején viszonylag alacsonyabb ez az arány, 
itt látszik is, hogy januárban 8,9 százalék volt az összes álláskeresőhöz képest, és 
szeptemberben ez 13,4 százalékot jelentett.  

A következő fontos ismérv, hogy vajon milyen hosszú ideig szerepelnek a 
regisztrációban az álláskeresők. És ugyan tudjuk, hogy a járadékfolyósítás időtartama csak 90 
nap, ennek ellenére az álláskeresők azért bent maradnak a regisztrációban, már csak azért is, 
mert remélem, hogy bíznak benne, hogy a munkaügyi központ kirendeltsége tud nekik állást 
ajánlani, a másik pedig, hogy együtt kell működniük a kirendeltségekkel, mert a 
foglalkoztatást helyettesítő támogatásnak az egyik feltétele az, hogy a munkaügyi központ 
kirendeltségével, illetve a járási munkaügyi kirendeltségével együttműködjenek.  

Viszont, amit a táblán látunk, az az, hogy egy éven túl szerepel éves átlagban az 
álláskeresőknek 26,1 százaléka. Ez elég magas szám, és fölmerülhet az a kérdés is, hogy mit 
csinálunk ezekkel az álláskeresőkkel egy éven keresztül. Nyilván próbáljuk őket kiközvetíteni 
és egyéb szolgáltatásokat is nyújtunk számukra, tehát az álláskeresési tréningtől kezdve a 
klubon keresztül az önéletrajzíráson át mindenkivel foglalkozunk. De más kérdés az, hogy 
nagyon sokan vannak azok, akik egészségügyileg nem alkalmasak a kiközvetített munkára, 
viszont nem megváltozott munkaképességűek, tehát nem mondhatjuk azt, hogy ők a 
rehabilitációs szakigazgatási szervnek, ami újonnan alakult tavaly július 1-jén, hogy az ő 
ügyfeleik, tehát saját ellátásuk lehet, illetve a sorsukat másképp is lehet alakítani, egyszerűen 
az orvosi vizsgálat szerint egészségügyileg alkalmatlan vagy mozgásszervileg vagy egy akut 
betegség folyamán vagy mentálisan. A mentális alatt az alkoholproblémákat is értjük. Ez, 
mondjuk Fejér megyében nem olyan jelentős, de azért ez is jelen van. 

A következő tábla pedig azt mutatja, hogy az álláskeresőknek milyen hányada jogosult 
ellátásra. Az előbb említettem, hogy az álláskeresési járadék folyósítási ideje lecsökkent erre a 
maximum 90 napra, és ezen kívül még, amilyen ellátások vannak, az gyakorlatilag az 
önkormányzatnak az ellátásai, konkrétan, és így is, hogyha összeszámoljuk, akkor csak az 
álláskeresők kétötöde, ami konkrétan 42 százalék jogosult valamilyen ellátásra. Tehát vagy 
álláskeresési járadékra, vagy pedig az önkormányzattól valamilyen foglalkoztatást helyettesítő 
támogatásra, vagy pedig segélyre.  

Ez a 42 százalék önmagában jó, viszont ez azt jelenti, hogy a többi része, tehát az 58 
százalék – most gyorsan ki kellett számolnom – tehát, az álláskeresők több mint a fele nem 
kap semmilyen ellátást. 

És felmerülhet a kérdés továbbra is, hogy ilyen összetételű álláskeresői állománnyal 
mit tud kezdeni a munkaügyi központ. A legfontosabb cél az, hogy az elsődleges 
munkaerőpiacra tudjuk visszahelyezni az álláskeresőket. Ezt csak úgy tudjuk megtenni, 
hogyha a megyében a munkáltatókkal olyan kapcsolatot alakítunk ki, hogy hozzánk nyújtsák 
be az állásajánlataikat, és ezen a táblán látszik, hogy a tavaly körülbelül 19 ezer állásajánlat 
érkezett a kirendeltségekre. Ez azért nem rossz szám, mert majdnem eléri – jó, csak majdnem! 
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– a regisztráltak számát, de mint tudjuk, az állásajánlatok száma akár meg is egyezhetne az 
álláskeresők számával, de az, hogy egymásra találjon a kettő, ehhez nagyon sok mindennek 
kell megtörténnie. 

Ez a strukturális munkanélküliség. Ezt a fogalmat tíz éve hallottam először, de most 
ugyanúgy érvényes szerintem.  

Ebből a táblából látszik, hogy a megyében mennyire meghatározó szerepe van 
Székesfehérvárnak. Nemcsak az ipari parkok, az ipari zónák, bár ott is rengeteg nagy cég 
helyezkedik el, de a kis- és középvállalkozások száma is itt a legmagasabb. Látszik, hogy a 
következő megyei jogú város, Dunaújváros is körülbelül a fele a székesfehérvárinak, tehát a 
bejelentett összes munkaerőigények száma, és sajnos látszik az ellenkező véglet is, ez a 
Gárdony, Sárbogárd és Ercsi, ahol az állásajánlatok száma kifejezetten alacsony. Ezekre az 
állásajánlatokra 17,5 ezer közvetítés történt. Azt önök is tudják, hogy a munkaerőigényekre a 
munkaügyi központ kirendeltsége közvetíti ki az álláskeresőket, és ez most már nem az a 
típusú közvetítés, mint korábban volt, legalábbis nemcsak az a típusú, tehát a munkáltatókkal 
igyekszünk egy olyan kapcsolatot fenntartani, hogyha ők minket megkeresnek, és a 
munkaerőigényüket megbeszélik velünk, akkor lehetőségük van csoportos berendelésre, 
kiválasztásra, a munkáltató maga választhatja ki, hogy milyen álláskeresőt szeretne. Hiszen a 
munkaviszony egy bizalmi viszony, tehát nehéz is erőltetni, hogy azokat vegye fel 
kifejezetten csak, akiket mi akarunk. Ilyenkor a munkáltatók tájékoztatót tartanak, behívunk 
rá álláskeresőket, tehát sokkal inkább közelítünk azokhoz a munkaerő-közvetítő és -kölcsönző 
magáncégekhez, akikkel szintén nagyon jó a kapcsolatunk, mert vannak olyan cégek 
Székesfehérváron is nagy számban, akiknek nem mi közvetítünk ki direktbe, hanem a 
kölcsönzőjének „segítünk”. Tehát például a Foxconn-nak is úgy elégítünk ki munkaerőigényt, 
hogy a kölcsönző cégén vagy a közvetítő cégén keresztül. Tehát sok munkáltatóval ilyen 
kapcsolatban állunk. 

Egy újabb, szerintem fontos dia, a csoportos létszámcsökkentések. A 2012. év a lila 
hasábok, ebből látszik, hogy a harmadik negyedévben nem történt semmi. A ’11-es év nem 
hasáb, hanem egy fura forma, azt próbálja tükrözni, hogy ott a második negyedévben volt egy 
nagyobb leépítés. Ez konkrétan a móri Dräxlmaier cégnek volt a négy ütemben megvalósított, 
több száz főt érintő leépítése. Még szerencse, hogy a móri térség az egyik a legjobb a 
megyében munkaerő-piaci szempontból, tehát azt kell hogy mondjam, hogy a térség kibírta 
ezt a leépítést, és az álláskeresők száma sem növekedett meg olyan mértékben, hogy aztán ne 
tudott volna visszaállni az eredeti szintre.  

Ami az idei évet jelenti, a 2013-at, az nincsen fenn a dián, eddig egy olyan leépítés 
volt, a Provimi Kft., ez a zichyújfalui takarmánykészítő, amiről nyilván – legalábbis a 
fehérváriak – olvastak az újságban. Nem hiszem, hogy nagyobb problémát fog okozni a 
munkavállalók elhelyezkedése, mert legnagyobb részük székesfehérvári lakos, és onnan járt 
ki Zichyújfalura, ami innen nincsen olyan messze. A gárdonyi kirendeltséghez tartozik. 
Tavaly volt még ilyen, most elnézést, hogy csapongok, de 2012-ben volt még, ami ismertebb 
volt, a Bricostore, ugye Fehérváron is volt egy áruháza a Bricostore-nak. Sajnos azért 
beszélek múlt időben, mert december 31-vel bezárt. Már akkor elkezdtünk foglalkozni az 
üggyel, amikor még a bejelentés sem történt meg. Tehát kimentünk az áruházba, beszéltünk a 
dolgozókkal, ez egyébként is egy bevett eljárás, mert annak idején a Densoban is 
éjszakáztunk, hogy az összes turnust vagy műszakot tudjuk fogadni, illetve tudjunk nekik 
segíteni.  

Erre az évre azért is szeretnék rátérni, mert helyileg ugyan Fehérváron vagyunk, de, 
ami most nagyon foglalkoztat bennünket, az a Dunaferr lebegtetett létszámleépítése. Tavaly 
október óta gyakorlatilag, amikor az ISD Dunaferr a Lőrinci Hengerműve bejelentette a 
leépítési szándékot, ami konkrétan a hengermű bezárását jelentette. És igaz, hogy ezt a 
szándékot visszavonták, és aztán most újra bejelentették, azt hiszem, március 6-án, de a 
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dunaújvárosi részre ez úgy vonatkozik, aminek a szándékbejelentése még mindig nem történt 
meg, hogy a Dunaferr Acélalapítvány, amelyik szokta kezelni ezeket a leépítési helyzeteket, 
nagy valószínűséggel egy az egyben át fogja venni a Lőrinci Hengerműnek a munkavállalóit, 
és ez számunkra, illetve Dunaújváros számára azt fogja jelenteni, hogy Acélalapítvány 
valószínűleg az összes pénzügyi tartalékát fel fogja használni arra, hogy a Lőrinci Hengermű 
dolgozóit gyakorlatilag egy átmeneti időre mentesítse attól, hogy álláskeresőkké válnak. És 
nem tudjuk megjósolni, hogy hányan fogják a hengermű dolgozói közül választani azt, hogy 
bemennek az Acélalapítványba, mert akkor ugye elesnek a végkielégítésüktől, hányan fognak 
bemenni, ahol a munkabérük 80 százalékát fogják megkapni egy bizonyos ideig. De az biztos, 
hogy ez mind befolyásolja a dunaújvárosi munkavállalók helyzetét.  

Arra szeretném kérni a tisztelt bizottságot, hogyha arra kerülne a sor, hogy a 
Tankilevics úr esetleg úgy dönt, hogy a kohófelújítást nem csinálja meg, és ezzel megteremti 
annak a lehetőségét, hogy 500-tól pár ezer főig, mondjuk elvesztik az állásukat a Dunaferr 
dolgozói, akkor ehhez mindenképpen valamilyen plusz segítség kell, mert egy több ezres 
létszámot a munkaügyi központ nem tud kezelni. Tehát a korábbi információink szerint, mert 
ugye mindig van információ, akkor is, hogy ha maga a konkrét szándékbejelentés nem történt 
meg, aszerint először inkább az adminisztratív jellegű munkát végző női dolgozóktól 
szabadultak volna meg, tehát ők kerültek volna leépítésre. Na most, azért Dunaújvárosban és 
környékén elhelyezni 500 nőt, az sem kis feladat, mert Dunaújváros egy olyan város, ahol 
szinte csak kizárólag férfi munkaerőre van igény, még akkor is, hogyha a Hankook is ott van, 
ők csak férfiakat vesznek fel, és az összes többi nagy cég, a Hamburger papírfeldolgozótól 
kezdve említhetném a többit is, inkább férfi munkaerőt akarnak felvenni. Ezt most nem azért 
mondtam, hogy sajnáltassam a munkaügyi központot, hogy mekkora kihívással kell majd 
szembenéznie, hanem a pár száz főnél lehet sokkal rosszabb is a helyzet. Ezért kérem önöket, 
hogy ha netán ez bekövetkezik, akkor ennek szenteljenek figyelmet, és próbáljanak meg 
segíteni célzott projektekkel. 

Most rögtön tovább is lépek, hogy valami biztatóbb dolgokat is mondjak. Mint önök is 
tudják, minden évben zajlik egy munkaerő-piaci prognózis, adatfelvétel, és még akkor is, 
hogyha a munkáltatók viszonylag kis százaléka, abszolút számban is kicsi, mert mint látják, 
361 munkáltatótól kaptunk infókat, de mivel szinte minden évben majdnem csak ők adnak 
információkat, azért le lehet vonni belőle következtetéseket a jövőre nézve. Ez a 361 
munkáltató egyébként jelentős szerepet játszik a megye gazdasági életében. Tudni kell hozzá, 
és azért tartom bíztatónak ezeket az előrejelzéseket, mert gyakorlatilag összességében a 
gazdasági helyzetüket kielégítőnek ítélték meg. Tehát az a gazdasági stagnálás, ami 
megfigyelhető volt a múlt évben és ami miatt szinte csak a munkahelymegőrzésre tudtunk 
koncentrálni, az talán jelenthet egy pozitív változást, és több mint a felük az üzleti helyzetét is 
kielégítőnek tartotta, és minél nagyobb létszáma van egy szervezetnek, annál pozitívabban 
látja a cég ügymenetét. Most ezeket nem olvasnám fel, talán lehet látni az ábrán. 

Összehasonlítva az egy évvel korábbi felméréssel, gyakorlatilag kedvezőbb megítélést 
tartalmaz ez a 2013. évre elővetített prognózis. Láthatunk egy 72,3 százalékos 
kapacitáskihasználtságot a nyilatkozatok szerint, viszont a cégek harmada magas 
kihasználtsággal működik, ez az átlag így jön össze. Nagyon fontos, hogy hányan terveznek 
beruházást, már 2012-ben a cégek több mint fele tervezett beruházást. És ugyan 2013 első 
félévében ez nem jelent nagyobb beruházási kedvet átlagában, de legalább nem csökken. Az 
előrejelzés gyakorlatilag a termelés szintjéhez képest több mint a felüknél változatlan 
termelési szintet eredményezett. Mondjuk a létszámhelyzet az, aminél inkább csökkenés 
várható 2013-ban, tehát egy 52 fős csökkenés mondjuk talán nem annyira jelentős.  

Amennyiben van még időm, nagyon gyorsan végigfutok azokon az eszközökön, 
amikkel a munkaügyi központ próbál segíteni az álláskeresőkön. Vagy úgy, hogy a 
munkáltatónak ad támogatást, hogy ha álláskeresőt foglalkoztatnak vagy maguknak az 
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álláskeresőknek. A forrásaink legnagyobb része a TÁMOP 112. projekt keretében történik, 
ahol a munkaügyi központok kedvezményezettek. Hat hátrányos helyzetű célcsoportba 
osztjuk az álláskeresőket, őket nem olvasom fel, de látszik, hogy a 25 év alattiak és az 50 év 
felettiek is szerepelnek benne. A 2013. éves keretünk is 1 milliárd 69 millió forint, tehát elég 
jelentős gazdálkodási lehetőséget biztosít. Képzési támogatást az álláskeresők kapnak, ez 
évben 850 fő. A képzéseknél tudni kell, hogy munkáltatói ígérvény van ezekhez a 
képzésekhez, tehát már megvan a munkáltató, aki utána felveszi őket, és a munkáltató kap 
foglalkoztatástámogatást is a kiképzett álláskereső felvétele után is. Ezek a támogatások, 
amiket a munkáltatók kaphatnak, azért ezek elég jók, a két utolsót, a vállalkozóvá válást és a 
lakhatási támogatást, amiről államtitkár úr beszélt ma reggel is, azokat az álláskeresők kapják.  

Központi forrásból a munkahely-teremtési beruházási pályázat látható, NFA, tehát 
Nemzeti Foglalkoztatási Alap-forrásból, mivel ezeket önök nyilván ismerik, ezért ezen 
továbblépek. A másfélmillió forinthoz hozzájön még plusz több százezer forint, amennyiben 
hátrányos, leghátrányosabb helyzetű álláskereső, roma álláskereső, valamint a szabad 
vállalkozási zóna. És itt azért megemlíteném, hogy Fejér megyének most eléggé fájó pontja 
az, hogy sem Sárbogárd, sem Enying nem került be ebbe a 47 térségbe, ahol szabad 
vállalkozási zóna van. Nagyon sokan elkezdtek már lobbizni, jó értelemben ezért, mi ezt 
mindenképpen támogatjuk, és alá fogjuk támasztani adatokkal az ilyen igényeket, hogy 
milyen sokat jelentene ez a munkaerő-piaci helyzet szempontjából. 

Tavaly 317 milliót költöttünk decentralizált keretre, ez idén is hasonló, egy kicsit 
kevesebb, mondjuk százmillióval. Az elsőt az álláskeresők kapják, a munkahelymegőrzőt 
pedig munkáltatók. Tavaly több mint 900 főnek sikerült így az állását megőrizni.  

Van még az első munkahely garancia program, amiről szintén nem beszélek, önök 
nyilván ismerik ezt a programot. Itt csak az a lényeges, hogy most már egy 
továbbfoglalkoztatás is kapcsolódik a támogatáshoz.  

Köszönöm szépen. Elnézést, hogy ha túlléptem volna az időmet. 
 
ELNÖK: Semmi baj, igazgatóhelyettes asszony. Mi köszönjük. Alapos volt a 

tájékoztatója.  
Ezt követően a Foxconn ügyvezető igazgatójának, Tálos Péternek adom át a szót. 

Parancsoljon! 

Tálos Péter tájékoztatója 

TÁLOS PÉTER, a Foxconn ügyvezető igazgatója: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 
Képviselők! Alpolgármester úr van még? Nincs. Akkor itt már csak poszthumusz.  

Tisztelt Meghívottak! Köszönöm szépen, hogy itt lehetek. Igazgatóhelyettes asszony 
tájékoztatója alapos volt, és azt gondolom, hogy egy-két olyan dologra is ráirányította a 
figyelmet, ami a mi számunkra is probléma. Pár szót hadd szóljak magunkról. A Foxconn 
magyarországi cégét vezetem, a Foxconn-csoport a világ egyik legnagyobb elektronikai cége, 
és mindenképpen a legdinamikusabb. Az elmúlt 16 évben átlagosan évente 40 százalékkal 
bővült. Ez azt jelenti, hogy ’96-ban félmilliárd dolláros árbevételről 2011-re 117,5 milliárd 
dolláros árbevételt ért el. Ez, azt gondolom, hogy elég egyedülálló, még a nagy nemzetközi 
vállalkozások életében is.  

Ezt a teljes időszakot úgy töltötte el, hogy nyereséggel zárta az esztendőt. Ma, 
pontosan senki nem tudja megmondani, de 1,3 millió alkalmazottja van, döntő többségében 
Ázsiában. Magyarországon 2003 óta vagyunk jelen. Komáromban kezdtünk, és 2008 óta 
vagyunk Székesfehérváron.  

A magyarországi cég a PCE Paragon Solutions Kft., amit én képviselek, jelenleg a 18. 
legnagyobb magyar vállalkozás, árbevételét tekintve 353 milliárd forintos árbevétellel. Egy 



- 11 - 

picit több mint ezren vagyunk, ebből kevesebb mint 600-an itt és a dolgozók körülbelül másik 
fele pedig a komáromi gyárban tevékenykedik. Röviden ennyit a Foxconnról.  

Jó magam tagja vagyok az AmCham elektronikai bizottságának. Az AmCham 
elektronikai bizottsága jelenleg 11 taggal rendelkezik, ez a 11 tag a magyar elektronikai 
iparnak nagyjából a 70-73 százalékát fedi le árbevétel tekintetében. Ez azt jelenti, hogy 3600 
milliárd forint a 4900 milliárdból, ami a magyar elektronikai ipar, csak hogy a nagyságrendet 
érezzük. Az iparág maga a magyar GDP-hez 4,5 százalékkal járul hozzá. Viszonyításképpen: 
az autóipar 4, 7 százalék, a mezőgazdaság, erdőgazdaság, halászat pedig 5,4 százalék, tehát, 
hogy nagyjából be tudjuk határolni magát az iparágat. 

Délután azok a képviselők, akik elfogadják a meghívásunkat, találkozhatnak majd az 
elektronikai bizottság tagjaival, többi tagjával a gyárunkban. Azt gondolom, hogy egy 
reprezentatív minta ebből az iparágból ez a 70 százalék körüli képviselet.  

Mi megköröztettük azt, hogy kinek milyen visszajelzései vannak a munkaüggyel 
kapcsolatban Magyarországon. És ez alapján pár mondatot szeretnék csak mondani. Azt 
gondolom, hogy érdemes esetleg a törvényhozóknak is tudni, hogy az alkalmazás során 
milyen hatások vannak, még hogyha néha nem is kifejezetten munkaügyi szabályozásról van 
szó.  

Alapvetően a legnagyobb változás az elmúlt években az új munka törvénykönyve volt. 
Ezt mi, munkaadók alapvetően jónak ítéljük meg. Ehhez hozzátartozik az, hogy a mi 
munkaügyi szabályainkat alapvetően kettő, de tulajdonképpen három különböző hatás 
határozza meg. Ezek a hatások nem teljesen egyenértékűek, hiszen a munka törvénykönyve 
vagy a munkaügyi jogszabályok a leginkább szankcionálhatóak, de emellett vannak 
nemzetközi szervezeti tagságból eredő kötelezettségek, és vannak a vevők különböző 
szervezeti tagságából eredő elvárások, kötelezettségek is. Ezekből mindig a mindenkori 
legszigorúbbat kell nekünk betartanunk. Ezt csak azért mondtam példaként, mert – teszem azt 
– ha a munka törvénykönyve meg is engedi, hogy mondjuk hét nap egymás után dolgozzon 
valaki, az idevonatkozó nemzetközi szervezeti tagságunkból eredő kötelezettségek nem 
engedik meg. Tehát akkor aszerint kell eljárnunk. Úgyhogy, a mi napi életünkre konkrétan 
hatással nem volt az új munka törvénykönyve bevezetése, alapjaiban nem változtatta meg a 
foglalkoztatás kereteit. Ettől függetlenül azt gondoljuk, hogy ez egy sokkal korszerűbb és 
jobban átgondolt dolog, mint az előző volt. Egy-két tényleg bosszantó hibától eltekintve, mint 
például a távolléti idő számítása, amit gondolom, majd korrigálni fognak, mert az tényleg 
olyan dolog, ami némi kellemetlenséget tud okozni.  

Az állam közismerten a munkahelyek megmentésére erőfeszítéseket tesz az idei évtől 
kezdődően. Ennek, azt kell mondjam, hogy a hatásait érezzük, és az összes kolléga, akivel én 
beszéltem, mindenki pozitív irányban jelzett vissza ezzel kapcsolatosan. Itt a különböző 
alacsony képzettségű, stb. stb. csoportok foglalkoztatásával kapcsolatos kedvezményeket 
értem. Azt gondolom, hogy ez is egy kifejezetten pozitív dolog.  

Mi úgy látjuk, hogy a hölgyekkel kapcsolatosan, mégpedig az anyasági időszakból 
visszatérő hölgyekkel kapcsolatban is egy valamiféle méltányos kompromisszum született 
ebben a kérdésben, mert az előző rendszer bár jól hangzott, de igazából nagyon sok kárt is 
tudott okozni, és a jelenlegi rendszer sem feltétlenül annyira kedvezőtlen a női munkavállalók 
számára. Mi azt gondoljuk, hogy ez mindenképpen a vállalkozások életét annyiból 
megkönnyítette, hogy különösen a válságos években, amikor sokan nagyon jelentős létszámot 
csökkentettek, nem ragadtak be jelentős veszteséggel, mondjuk egy több ezer főről pár száz 
főre lezsugorodott cég további pár száz kismamával. Ezek azok a dolgok, amik esetleg be is 
dönthetnek egy kisebb vagy összezsugorodott vállalkozást, úgyhogy mindenképpen 
üdvözöljük ezt a változtatást is.  

Van viszont olyan dolog is, ami nem ennyire sokat segített. Ez például a szakképzés 
támogatásának a de facto megszüntetése. Azért mondom, hogy de facto, mert jogilag létezik a 
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szakképzés támogatása, gyakorlatilag egy működésképtelen rendszer váltotta fel a 
szakképzési hozzájárulás felhasználásának a lehetőségét. Ezt azért nagyon sajnáljuk, mert a 
szakképzési járulék felhasználásának a lehetősége egy versenyelőny volt. Tehát ez a magyar 
befektetési környezetnek egy nagyon komoly versenyelőnye volt. Ezzel mi tudtunk lobbizni 
az anyavállalatunk felé, hogy kérem szépen, itt még a szakképzések bizonyos részét is az 
állam részben vagy egészben megfinanszírozza. Ez elmúlt, és gyakorlatilag egy olyan 
rendszer jött a helyébe, aminek az alkalmazása egyelőre a tagvállalatok közül senkinek sem 
igazán sikerült. Mindenképpen azt gondoljuk, hogy hát nyugodjék békében az előző 
szakképzési hozzájárulásos megoldás, de nagyon sajnáljuk azt, hogy elhalálozott. Úgy 
érezzük, hogy ez egy komoly visszalépés volt. 

Négy kiemelt terület. Az első, amiről szeretnék beszélni, a munkaerő-kölcsönzés. A 
munkaerő-kölcsönzés szabályozása szigorúbb lett az új Mt.-vel valamelyest, viszont mi azt 
látjuk, hogy vannak olyan jelek, hogy a munkaerő-kölcsönzést mint intézményt vannak, akik 
nem tartják feltétlenül üdvösnek. Mi azt gondoljuk, hogy ez nagyon veszélyes, ez ennek az 
iparágnak a számára elengedhetetlen hogy létezzen, mert e nélkül nem tudunk rugalmasságot 
biztosítani, és itt nagyon-nagyon sok permanens dolgozó állásával is játszunk, hogy ha ezt a 
jelenleg meglévő lehetőséget bezárjuk. A környező országokban így vagy úgy, de mindenütt 
van ez a lehetőség, és igazából egészen addig, amíg a fogyasztó nem fizeti meg azt a pluszt, 
amibe az kerül, hogy ne legyen munkaerő-kölcsönzés az elektronikai iparban vagy általában a 
munkaintenzív típusú iparágakban, addig erre – mi azt gondoljuk, hogy – igen nagy szükség 
van. Természetesen tudomásul vesszük, hogy ez a munkavállaló számára megterhelő 
foglalkoztatási forma, ezért a lehetőségeinkhez képest minimális mértékben alkalmazzuk. A 
nemzetközi szervezetek közül az, amelyiknek mi tagjai vagyunk, azt ajánlja, hogy 30 százalék 
körül legyen ez az arány a foglalkoztatásban, ami a kölcsönzött munkaerő aránya. De az 50 
százalékot semmiképp ne haladja meg. Hát mi, örömmel mondom, hogy Fehérváron bőven a 
30 százalék alatt vagyunk ezzel. Tehát nekünk, ami kell a szezonalitáshoz, ami szükséges a 
napi-heti ingadozáshoz, mi olyan mértékben tartunk kölcsönzött munkaerőt. A másik pedig 
az, hogy a kölcsönzött kollégák számára is folyamatosan nyitva tartunk egy csatornát, hogy 
saját munkavállalóvá váljanak. Az elmúlt két évben az új munkaerő-felvételnek a 90 
százaléka ezen a csatornán keresztül zajlott. Tehát, akiket saját állományba vettünk, azok több 
mint 90 százalékban előtte betanított, bérelt, kölcsönzött munkásként dolgoztak a gyárban. Ez 
nagyon fontos, mert ez ad egyfajta jövőképet is a kölcsönzött munkavállalóink számára. Tehát 
azt gondoljuk, ez nagyon fontos dolog, nyilván felelősen kell vele élni. 

A második a szakképzés és a munkaerő-piaci igények összhangjának, úgy látjuk, 
szinte teljes hiánya. Nagyra értékeljük igazgatóhelyettes asszony erőfeszítését, de amit ők 
csinálnak a munkaügyi központban, ez már csak egy korrekció. Próbálják korrigálni azokat a 
hibákat, amik a szakképzés során felmerülnek. Betanított munkásokat könnyen találunk, ők 
vannak, de szakképzett szakembereket bizonyos műszaki területeken gyakorlatilag hosszú 
kínkeserves keresés végén sem találunk. Nagyon sokszor éveken át tartó kiképzésbe kell 
belebonyolódnunk, mert pillanatnyilag egy teljes diszkonnekt van. Itt is egyébként a negatív 
hatását látjuk a szakképzési hozzájárulás eltűnésének, mert ez egyfajta kapocs volt. 
Ugyanúgy, mint a sporttámogatás egyfajta kapocsa a vállalkozások és a sportegyesületek 
között, a szakképzési hozzájárulás egyfajta kapocs volt az oktatási intézményekkel. Legalább 
volt valami személyes kapcsolat, ami igazándiból teljesen kihűlt, egy-egy agilis 
iskolaigazgató erőfeszítéseitől eltekintve. 

A harmadik, amit az én kollégáim a bizottságban kiemeltek, az, hogy a munkáltatás 
adminisztrációja jelentősen elburjánzott, tehát nagyon komoly adminisztrációs 
kötelezettségek vannak. Ez pénzbe kerül, jelentős pénzbe, és mint ilyen, versenyhátrányt is 
okoz. Azon kívül például van egy nagyon szép példa, a szakmai gyakorlat. Az ezzel 
kapcsolatos papírmunka gyakorlatilag megakadályozza a legtöbb céget abban, hogy bárkit 
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direkt szakmai gyakorlatra a céghez elhozzon. Mi is azt csináljuk, hogy valamelyik Meló-
Diák szervezeten keresztül jönnek a dolgozóink a szakmai gyakorlatokra, mert magát az 
adminisztrációt, hogyha nekünk kéne foglalkoztatóként csinálnunk, nem tudnánk vállalni.  

Jelentős probléma még az, hogy és azért furcsa ez, mert ez egy két év alatt 
korrigálható dolog, a nyelvtudás hiánya. Ma Magyarországon még mindig nincs használható 
nyelvtudás. Vannak emberek nyelvvizsgákkal, de használható nyelvtudás nincsen. És ez azért 
érthetetlen, mert itt csak akarat kell, meg kell értetni az emberekkel, hogy fontos, ebben mi is 
bármikor rendelkezésre állunk. Én elmentem gimnáziumokba egyébként erről tartani kisebb-
nagyobb expozékat, hogy milyen lehetőségek vannak, hogyha valaki jól beszél például 
angolul és elsősorban angolul, mert az angol az üzlet nyelve. Én értem, hogy német cégek is 
vannak Magyarországon, de én hallottam már osztrák és német üzletembert egymással 
angolul tárgyalni. Tehát nagyapám tanára írt egy könyvet, Heller Farkasnak hívták, és 
közgazdaságtan tankönyvet írt, és ő ezt angolul írta, és azt mondta, hogy a közgazdaságtan 
nyelve az angol, ha valaki el akarja olvasni, akkor tanuljon meg angolul vagy fordíttassa le 
magának. Tehát nyilván ez egy kicsit sarkos álláspont, de valamilyen szinten jól érzékelteti, 
hogy miről van szó. Köszönöm szépen a lehetőséget. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, igazgató úr. Lesz még módunk, hiszen délután is együtt 

lesz a csapat egy része, úgyhogy akkor még beljebb is tudunk menni ezekbe a dolgokba. 
Képviselőtársaimat kérdezem, hogy bárkinek van-e kérdése, észrevétele. Mint ahogy 
igazgatóhelyettes asszony mondta, megkapjuk e-mailen az anyagot részleteiben, utána azt 
elemezhetjük. Igen, Szilviát látom, alelnök úr jelezte előre, hogy szólni kíván. Alelnök úr!  

 
KARA ÁKOS (Fidesz): Köszönöm. Elnézést kérek Szilviától, csak azért jeleztem 

elnök úrnak, mert az elején, mikor elkezdtük a bizottsági ülést, akkor azzal a céllal tettük, 
hogy minél hamarabb bele tudjunk vágni a munkába, így a protokolláris, de mégsem 
protokolláris dolog, hanem a helyhez kötődő dolog kapcsán szerettem volna szólni, és azért 
így praktikusabb, mert gondolom, ti már úgyis a konkrétumok felé akartok menni.  

Szeretném megköszönni alpolgármester úrnak, polgármester úrnak, hogy nyitott volt 
arra, hogy a bizottság itt tudja tölteni a mai napot. Ugye minden egyes kihelyezett bizottsági 
ülésnek, ha nem is tematikusan szervezzük, de vannak fókuszpontjai, és ilyen szempontból 
egy nagyon fontos témakörhöz érkeztünk. Jó is, hogy meghallgattuk ügyvezető igazgató úr 
mondanivalóját. Szeretnék arra emlékeztetni, hogy tíz évvel ezelőtt volt Székesfehérváron 
kihelyezett ülés. Ha valaki annak a jegyzőkönyvét, meg az azzal kapcsolatos gondolatokat 
áttanulmányozza, megerősödhet benne, hogy a városvezetés és akik segítik a munkát - 
tanácsadó testület, cégek, vállalkozások, kamara, munkaügyi központ szakemberei, nagyon 
sokan, ipartestületek, kisebb-nagyobb vállalkozások - az abban foglalt stratégiát minthogy 
Székesfehérvár gazdasági térség, gazdasági övezet egy erőteljes, dinamikus fejlődésen essen 
keresztül, illetve az folytatódhasson, azt gondolom, hogy nagyon sokat tettek.  

Úgyhogy polgármester úréknak köszönet, hogy biztosították ezt a bizottsági ülést. 
Nyilván köszönet a képviselőtársaimnak, akik javaslatot tettek erre a helyszínre, és azt kell 
mondanom, hogy röviden és nem reagálva minden eddigire, ami elhangzott, az valóban 
nagyon fontos, hogy legyen élő kapcsolat akár szakképzés tekintetében a cégek, az állami 
szereplők között, ugyanígy a felelősségvállalás, részvétel tekintetében, és az összes többi 
olyan témafelvetést, ami elhangzott akár az igazgatóhelyettes asszony mondanivalójával 
kapcsolatban is, hiszen vannak olyanok, amik általánosan igaz tendenciák, trendek a 
magyarországi helyzetben, és vannak olyanok, amelyek speciálisan jellemzők Fejér megyére, 
nyilván ezekre sok megfelelő speciális választ dolgoz ki az állam az intézményrendszerén 
keresztül. Köszönöm szépen.  
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Csak azért, hogy tiszta és világosan legyen, hogy kik 
ülnek az asztalnál, a jelen lévő bizottsági tagokat bemutatnám: Szél Bernadett, Kontur Pál, 
Spaller Endre, Bertha Szilvia, Polics József, Patay Vilmos és mellettem, az előbb megszólaló 
Kara Ákos alelnök úr, én Gúr Nándor vagyok.  

Szilvia, parancsolj!  

Kérdések 

BERTHA SZILVIA (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Nekem először az 
igazgatóhelyettes asszonyhoz lenne kérdésem. Itt a számadatokból kiderült, hogy a 
szakképzettek és szakképzetlenek között tulajdonképpen a fele a szakképzetteké, ehhez képest 
a kiközvetítéseknél azt láttuk, hogy 12,8 százalék a szakképzettek kiközvetítése. Ez azt 
mutatja, hogy valami hibádzik a rendszerben és a szakképzettek hosszú távon munka nélkül 
maradnak, miközben az alacsony végzettségűeket ugyanakkor ki tudják közvetíteni, tehát 
majdnem 80 százalékot tesz ki ez a kiközvetítettek között. Ez számomra azt mutatja, hogy 
nem jó az a rendszer, amiben ilyen mértékben az alacsony végzettségűek elhelyezkedését 
támogatja a kormány, mert hiszen a szakképzettek mit fognak csinálni, egy ideig munkát 
keresnek, aztán elmennek külföldre. És az a munkaerő, aki már ki van képezve, aki már 
értéket tudna teremteni, az fog elvándorolni külföldre. Jó lenne mindenkit itthon tartani, de ez 
a fajta támogatási rendszer egyértelműen ezt fogja eredményezni, és ez most itt számokkal is 
bizonyított, hogy ez egy téves irány.  

Az lenne a kérdésem, hogy tudnak-e valami okot erre. Ezen kívül a támogatási 
rendszeren kívül.  

A másik kérdésem, inkább észrevételem, hogy szó volt itt a rehabilitációs 
felülvizsgálatok kapcsán már arról, hogy egy sor olyan ember fog bekerülni a munkaerő-piaci 
versenybe, akik valójában messze nem tekinthetők teljes értékű munkavállalónak, és most is 
ez bebizonyosodik, hogy ők azok, akik nagyon nehezen találnak munkát, ugyanakkor ők nem 
számítanak megváltozott munkaképességűnek már, és az ilyen emberek száma egyre jobban 
fog nőni, és egyre nagyobb lesz a hátrányuk a teljes értékű munkavállalókhoz képest, 
ugyanakkor ugyanazon a munkaerőpiacon kell indulniuk a versenyben. Tehát, ahol egy 35 
éves szakképzett felnőtt férfi alig talál munkát, ott nyilvánvalóan azok, akiknek ehhez képest 
komoly, úgymond hendikepjük van, ők aztán végképp ne fognak tudni elhelyezkedni, és 
ellátást sem fognak kapni. Az a kérdésem, hogy például közmunkaprogramban mennyire 
tudnak a megváltozott munkaképességű munkakeresők számára állást biztosítani, és 
egyáltalán a tartós munkanélküliek számára mennyire tud a közmunkaprogram lehetőséget 
adni valamilyen típusú túlélésre. Nyilván ez azért is fontos, mert ők azok, akik jellemzően 
már ellátás nélkül maradtak.  

Aztán a következő kérdésem, amiről nem volt szó, a munkaügyi és munkavédelmi 
ellenőrzési rendszerrel kapcsolatos. Szó volt arról, hogy tíz éve volt itt egy kihelyezett 
bizottsági ülés és annak a jegyzőkönyvében találtam arra utalást, illetve konkrétan benne volt, 
Balsai István fideszes képviselő szorgalmazta akkor, hogy az akkor meglévő húsz munkaügyi 
és munkavédelmi felügyelő, tehát összesen húsz fő nagyon kevés, kevés ellenőrzést tudnak 
végezni, tehát emelni kéne a számukat. Most a Fidesz-KDNP-kormány kifejezetten nem ebbe 
az irányba ment el, hanem elég jelentősen leépítette az ellenőrzési rendszert. Nekem az lenne 
a kérdésem, hogy most jelen pillanatban hány munkaügyi vagy munkavédelmi felügyelő 
található a megyében, és hogy alakul az ellenőrzés rendszere. 

Még egy kérdésem van, ami szintén a tíz évvel ezelőttihez viszonyítva lenne érdekes, 
hogy az országos exportból itt a megye milyen arányban veszi ki a részét. Ez 14-16 százalék 
volt tíz éve, és érdekes lenne tudni, hogy most ez hogy alakul.  

Két megjegyzés ügyvezető igazgató úr előadásához. Az első, ami az én észrevételem 
volt, hogy ugyan dicsérte a munka törvénykönyvét, de azért az kiderült, hogy ezek szerint a 
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nemzetközi elvárásokhoz képest is tág teret enged az új munka törvénykönyve a 
munkavállalók kihasználásának. Tehát ezek szerint olyan lehetőségeket enged, amiket még 
nemzetközi sztenderek szerint sem illik kihasználni. Tehát ez azért jelzés értékű a munka 
törvénykönyvének a morális hátteréről. Ezt most csak így zárójelben jegyezném meg. Esetleg 
némileg el lehetne gondolkodni a kormányoldalon azon, hogy egy kicsit finomítani és jobban 
védeni kellene a munkavállalókat. 

A másik pedig szintén az adminisztrációval kapcsolatos. Azt kérdezném, hogy az 
észrevételek szerint mióta burjánzik az adminisztráció. Ez már ehhez a kormányzathoz 
köthető vagy még az előzőhöz vagy ez egy folyamat? Mert ugye a kormány azt ígérte, hogy 
csökkenteni fogja a bürokráciát, és ez a mi meglátásunk szerint sem nagyon sikerül, csak nem 
tudjuk, hogy ez gyakorlati tapasztalatokban mit jelent. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Spaller képviselőtársam, parancsolj! 
 
SPALLER ENDRE (KDNP): Köszönöm szépen. Én is ügyvezető igazgató úrhoz 

intézném a kérdéseimet. Az első kérdés az, hogy azt röviden elmondta, hogy ezt a 
munkahelyvédelmi akciótervet alapvetően jónak találja. Hogyha mégis számokba kéne önteni, 
akkor az ön cégénél ez hogy jelenik meg, hányan tudták igénybe venni, körülbelül ez 
mekkora összeget jelent?  

A következő, hogy az önök cége tervez-e Magyarországon további beruházásokat 
vagy a régióban, és ezzel kapcsolatban is leginkább az lenne a kérdésem, hogy ön, amikor 
Magyarországra próbál csalogatni további beruházásokat, akkor mivel tud érvelni, melyek 
azok az eszközök, amelyek az ő érvrendszerében a környező országokhoz képest inkább 
Magyarország mellett szólnak. És vonatkozik ez természetesen az Amerikai Kereskedelmi 
Kamara többi részvevőjére is: hogy ön szerint mi Magyarország versenyelőnye, illetve mi az, 
amivel a legtöbbet tudnánk tenni azért, hogy az elektronika területén ez a versenyelőnyünk 
nőjön?  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Szél Bernadett, parancsoljon!  
 
DR. SZÉL BERNADETT (független): Köszönöm a lehetőséget. Először igazgató 

asszonyhoz intézném a kérdéseimet. Én is döbbenten láttam azt a számot a januári 
statisztikákban, hogy az ellátatlanok száma folyamatosan nő, és szeretném kérdezni, 
amennyiben kompetenciája van erre igazgató helyettes asszonynak, hogy konkrétan mi 
történik itt az ellátatlan emberekkel, tehát, akik semmilyen pénzügyi ellátást nem kapnak. Azt 
látom, hogy a regisztrált álláskeresők 57 százalékáról van szó, illetve a nyilvántartásba 
kerülők közel feléről. 

A másik két probléma, amit észrevettem, ez a tartós munkanélküliség masszív 
jelenléte. Az álláskeresők negyede 12 hónapnál tovább van tartósan munka nélkül. Nekik  
vannak esetleg speciális programok a központ részéről? 

És szintén a pályakezdő munkanélküliség, itt régiószinten Fejér megye vezető. 2013. 
januárban az előző évihez képest úgy láttam, hogy ma 26 százalékkal több a pályakezdő 
munkanélküli. Ez egy nagyon jelentős emelkedés. Ugyanez a kérdésem, hogy nekik is van-e 
valamilyen speciális segítség.  

 A másik, amit szeretnék kérdezni ügyvezető igazgató úrtól is egyben, hogy én azt 
olvastam itt a térségről, hogy a munkáltatóknak mintegy egyharmada veszi igénybe a 
felvételhez a munkaügyi irodákat. A nagyobb rész inkább informális úton, illetve munkaerő-
közvetítőkön keresztül működik. Mi a probléma? Miért nem tud hatékonyabb segítséget adni 
a munkaügyi rendszer a vállalatoknak. Korrekciót említett az igazgató úr a beszédében. Hogy 
lehetne önök szerint ezen a helyzeten javítani?  
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És konkrétan ügyvezető urat kérdezném még arról, hogy milyen fajta munkavállalói 
érdekképviselet van a Foxconn-nál itt, Székesfehérváron, és szakszervezeti mozgalomban 
milyen tapasztalatok vannak az elmúlt években.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Úgy látom, több kérdés nincs. Én csak egyet kérdezek, az 

pedig az, hogy a közvetlen, decentralizált, rendelkezésre álló források nagyságrendje mekkora 
az egészen belül. Azt kérem minden válaszadótól, hogy rövid, tömör válaszokat adjanak, 11 
órától vár minket a sajtó, és utána még van néhány napirendi pontunk, amit meg kell 
tárgyalni.  

Válaszok 

TÓTHNÉ DR. SZEILER JUDIT, a Fejér Megyei Kormányhivatal Munkaügyi 
Központ igazgatóhelyettese: Köszönöm szépen. Először Bertha Szilvia képviselő asszony 
kérdéseire: az első kérdése a közvetítésre vonatkozott. Valóban ez egy torz szám. Meg kell 
mondjuk, hogy a közvetítések nem tükrözik azt, hogy az álláskeresők egy része saját magától 
is el tud helyezkedni, és ezek a szakképzettek. Méghozzá azok, akiknek a szakképzettsége 
nem elavult. Az, hogy megjelenik a táblázatban, hogy mennyi a szakképzett arány, abból nem 
tudnám megmondani, hogy milyen szakképzettek. Mennyire piacképes az a szakképzettség, 
vagy pedig mennyiben avult el. Tehát például, aki több mint 15 éve szerezte, és akkor esetleg 
nem is szakképzettségének megfelelően közvetítjük, hanem esetleg betanított munkakörben, 
mert nem tud elhelyezkedni a képzettségének megfelelően. Azt meg kell említenem, hogy 
akik piacképes szakképzettséggel rendelkeznek, tehát egy CNC-hegesztő, -forgácsoló, hát 
azokért ölni tudnának a cégek, és egymástól kapkodják el szó szerint őket. Vagy például 
fogyóelektródás wolframhegesztő, tehát van egy csomó olyan szakképzettség, amiben nagyon 
keresik az embereket. Ezeket a szakképesítéseket mi is felismerjük, és a TÁMOP-ban 
támogatunk képzéseket, azt azért is említettem, hogy munkáltatói szándék van mögötte, mert 
a munkáltatók ezeket keresik. Tehát most márciusban is elindult kettő CNC-tanfolyamunk 
például.  

A közvetítésnél ez egy ilyen torz szám, mert a maguktól elhelyezkedő szakképzettek 
nincsenek benne. Más kérdés az, hogy nekünk azt jobban kellene tudni adminisztrálni, 
úgyhogy köszönöm, hogy erre felhívta a figyelmet, mert ezen mindenképpen változtatnunk 
kell. 

A másik kérdés pedig az egészségügyi alkalmasság. Most igazából csak azokra 
gondoltam, akiket kiküldünk munkaköri alkalmassági vizsgálatra egy-egy közvetítés előtt, és 
ez az egészségügyi alkalmasság egy adott helyzetben egy adott munkakörre vonatkozik. Tehát 
éppen egy adott betegség, ami akkor folyik le, az is az akadálya lehet annak, hogy nem sikerül 
a közvetítés. Tehát ez inkább talán azt tükrözi, hogy a lakosság általános egészségi állapota 
milyen rossz, de ez az állapot változhat is. Az, hogy hány százalékuk az, akiket, ha kiküldünk 
egy évben többször is és mindig is alkalmatlan lesz, az most így nem tudom fejből 
megmondani, hogy ez mennyire magas százalék, de biztos, hogy az is közrejátszik benne, 
hogy mennyire akar valaki dolgozni és mennyire nem. Tehát van még egy ilyen része is, hogy 
az álláskeresők egy része még mindig úgy van, hogy nem akar dolgozni. Nem akar dolgozni. 
Ott van a regisztrációban, kapja a foglalkoztatást helyettesítő támogatást az önkormányzattól, 
még akkor is, hogy ha az csak 22800 forint, és inkább vállalja azt, hogy ő most az egészségi 
állapotára hivatkozik, hiszen manapság nem nehéz ezt produkálni az orvosnál, hogy ha 
valakinek van ilyen-olyan betegsége.  

A közfoglalkoztatottaknál egyébként egy évre szól az egészségügyi alkalmassági 
vizsgálat, tehát azt az adott évben már nem kell megismételni. Nyilván, aki akkor alkalmatlan 
lesz, azt azért megpróbálják többször is közvetíteni, de mondjuk az konkrétan egy évre szól, 
mert az egy foglalkoztathatósági szakvélemény jelen pillanatban. De igaza van a képviselő 
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asszonynak abban, hogy ez a réteg, aki valamilyen oknál fogva nem éri el azt, hogy ő most 
mondjuk fogyatékos személy legyen vagy megváltozott munkaképességű, és az egészségesek 
között van egy réteg, akinek egyszerűen az általános egészségi állapota rossz. Hogy mit tud 
erre a munkaügyi központ tenni? Mivel az egészségi állapotot befolyásolni nem tudjuk, az 
olyan munkaköröket próbáljuk megkeresni, amiben el tudnak helyezkedni, és a 
közfoglalkoztatásban meg kell hogy mondjam, nagyon sok ilyen munkakör van, tehát nálunk 
mindig értékteremtő volt. Tudom, hogy ez a szó, ami most a fokmérője a 
közfoglalkoztatásnak, de itt valóban értékteremtő volt mindig. Tehát régen, amikor még 
közhasznú munka volt, akkor sem volt csak öncélú gereblyézés, hanem mindig volt értelme a 
munkának. A közhasznúnak is, most meg a közfoglalkoztatásnak. Rengeteg, nálunk országos 
közfoglalkoztatók is vannak, vannak adminisztratív állások, könyvelői állások, pénzügyes, 
segítő, tehát ilyen típusú állások, amiben esetleg egy rosszabb egészségi állapottal is lehet 
dolgozni. 

Ha rátérhetek a harmadik kérdésre, a felügyelőség egy társszakigazgatási szervünk. 
Most pillanatnyilag nem tudnám megmondani, hogy mennyi a létszámuk. Lehet, hogy egy-két 
fővel csökkent, de azt tudom, hogy most, mivel szoktunk tartani olyan munkáltatói 
fórumokat, amiken ők is jelen vannak, és elmondják az új változásokat a jogszabályokban, 
akár az Mt.-ben, és most a megelőzés az, amire nagy hangsúlyt fektetnek. A múlt héten is 
tartottak nyílt napot. Onnan tudom, mert benne volt az újságban is, munkáltatóknak, akiket 
tájékoztattak, bárkit, aki odafordult, a munkavállalót a jogairól és egyéb fontos 
információkról.  

A negyedik kérdés, hogy az export hogyan alakul. Hát őszintén szólva nem tudom 
megmondani. Talán a Tálos úr jobban tudja, mint én. Az volt a kérdés konkrétan, hogy Fejér 
megye megőrizte-e azt a szerepét, hogy az innen irányuló exporttevékenység tíz éve 14-16 
százalék volt. Szívem szerint azt mondanám, hogy igen, de nem merem mondani, mert 
nincsenek ilyen adataim, de nyilván a gazdasági szakember jobban látja akkor, és ezek szerint 
Tálos úr alátámasztja, hogyha önt ezt a válasz kielégíti. 

A követező Szél Bernadett képviselő asszony kérdése. Magas az ellátatlanok száma, 
valamint a tartós munkanélküliek száma. Ez a januári magas létszám mindig abból adódik, 
hogy általában november 30-ával szűnnek meg a lehetőségek, ebben a közfoglalkoztatottak is 
benne vannak, és amíg nem indulnak meg az új programok, addig, nem azt mondom, hogy 
parkolás van, de ott vannak az állományban. Valamint nem csak a közfoglalkoztatottak 
létszáma nyomja meg, hanem nagyon sok kis- és középvállalkozás az, aki, ha évközben 
elhatározza, hogy neki most le kell építeni egy-két embert, akkor azt általában évvégre időzíti. 
Nem tudom, miért, de ez a tapasztalat. És mindig november 30-cal, december 31-gyel 
leszámolnak, és nálunk a következő hónapban kerülnek be a regisztrációba. Még csúszhat ez a 
dolog úgy, hogy ha van felmondási idő, és nem közös megegyezéssel mennek el, akkor 
mindig egy ilyen egy-két hónapos hullámmal később kerülnek be az álláskeresők 
állományába. Nagyon bízunk abban, hogy ez átmeneti, és tavasszal, hogyha az építőiparban 
látnánk némi fellendülést, az nagyon sokat segítene Fejér megyén, mert itt elég komoly azért 
az építőipar. Az eddigi bejelentett állásigények is inkább csak a szolgáltatás területén vannak, 
nem véletlenül. Most abban bízunk, hogy márciustól már a márciusi adataink sokkal jobbak 
lesznek mint az év elejiek. 

A tartósan, egy éven túli álláskeresőkre talán pár szóval kitértem, hogy folyamatosan 
szervezünk munkatanácsadást, önéletrajzírást. Önéletrajz-adatbankok vannak, most lesz majd 
a virtuális munkaerőpiac nevű programunk, illetve egy ország program, ugyanis Fehérváron 
az a helyzet, hogy még a gyártósori összeszerelő betanított munkára is a multik önéletrajzot 
kérnek. Tehát itt önéletrajz nélkül nem lehet elhelyezkedni, sőt az egész megyében nem. És az 
önéletrajz alapján válogatnak a munkáltatók, utána meg jönnek a tesztek, a személyes interjú 
még egy betanított munkára is, és erre nagyon fontos felkészíteni őket, mert ezen áll vagy 
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bukik, hogy kit választanak ki. És mi ezt a lehetőséget adjuk meg, folyamatosan mindenkit 
végignézünk, behívunk. Mi azt számon tartjuk, tehát minden hónapban lelistázzuk, hogy ki 
az, aki mondjuk három hónapja, hat hónapja álláskereső, tehát nincsenek ők elfelejtve.  

A pályakezdők volt még kérdés, hogy ha erre kielégítően válaszoltam. A 
pályakezdőkre ugyanaz vonatkozik mint a tartós álláskeresőkre a TÁMOP 1.1.2. projekt 
szempontjából, mert mindegyikük egy külön célcsoport. Tehát hat célcsoport van, és olyan 
támogatásokat kaphatnak, amik kiemeltek. Tehát például a pályakezdők ebben a projektben, 
illetve az őket foglalkoztató munkáltatók 90 napos munkatapasztalat-szerzés címén egy 
bérköltség támogatást, ami egy 100 százalékos támogatás. Tehát bér+szoc.ho. együtt 100 
százalékban támogatva.  

Ugyanígy a tartósan álláskeresők a hatos célcsoport, és őutánuk a munkáltató szintén 
kaphat munkatapasztalatszerzés-támogatást, mondjuk a romák részére, hogy ha roma ez a 
tartós álláskereső. Ha nem roma, akkor pedig kaphat a munkáltató olyan bértámogatást, ami 
négy hónapos bértámogatás, két hónap továbbfoglalkoztatással, és ott a munkabér+szoc.ho. 
70 százaléka van támogatva. Tehát vannak olyan munkáltatók, akik úgy jönnek, hogy ebből a 
célcsoportból szeretnének, mert ez a támogatás érdekli őket. Mi mindig olyan táblázatot 
csinálunk, amiből a célcsoportra oda van írva, hogy milyen támogatás jár utána, és akkor így 
gyakorlatilag szemezgetnek vagy behoznak valakit, és azt mondják, hogy be lehet-e vonni 
valamilyen célcsoportba olyat, aki nem álláskereső. Tehát ez biztos, hogy így működik, ezt 
ismerik a munkáltatók. Ami még a pályakezdőkre vonatozik, az az országos program, az első 
munkahelygarancia, amiben a támogatás 100 százalékos, aki ilyen 25 év alatti pályakezdőt 
vesz fel, 100 százalékos bér+szoc.ho., mondjuk van egy olyan korlát, hogy a minimálbér 
másfélszereséig, tehát 147 ezer forintnál többet a bérre nem fizetünk ki, plusz az ahhoz illő 
szociális hozzájárulásra. Tehát ez is gyakorlatilag ingyenfoglalkoztatást jelent. Igaz, hogy van 
továbbfoglalkoztatás, de ott meg beléphet a munkahelyvédelmi akciótervnek a 25 év 
alattiakra vonatkozó adókedvezménye. Ezeket ismerik a munkáltatók, mert mást se csinálunk, 
csak fórumokra járunk, vagy amúgy is kimegyünk fórumok nélkül, ha a munkáltató igényli. 
Kimegyünk, és elmondunk mindent. Én múlt héten voltam az Alba ipari zónában például, 
ahol összejött pár munkáltató, és nagyon örültek, hogy ezeket elmondtam.  

Még volt egy kérdésem. Az mi is volt?  
 
DR. SZÉL BERNADETT (független): Hogy miért csak egyharmad részben veszik 

igénybe a munkaügyi központokat a munkáltatók, és a többi miért informális úton terjed?  
 
TÓTHNÉ DR. SZEILER JUDIT, a Fejér Megyei Kormányhivatal Munkaügyi 

Központ igazgatóhelyettese: Azért, mert ezek általában olyan szakképzettségek, amik vagy 
kevésbé fordulnak elő a piacon, és a munkáltatók is úgy csábítják át más munkáltatóktól, vagy 
pedig lehet, hogy lehet, hogy nem ismer mégis mindenki minket. Nyilván ezt a 
kapcsolattartást lehet fokozni. De ez annak köszönhető, hogy azért Fejér megyében nagyon 
fejlett az ipar és olyan szakképesítéseket kérnek, ami nincsen meg nálunk a regisztrációban.  

Még az elnök úrtól volt egy kérdésem. A források. A decentralizált NFA. 317 millió 
forintot kaptunk ebben az évben, és ennek nagy részét idén is a munkahelymegőrzésre fogjuk 
fordítani, így osztottuk fel. Körülbelül 160 millió forintot fogunk munkahelymegőrzésre 
fordítani, ugyanakkor az álláskeresők részére ki fogjuk írni április 2-án az önfoglalkoztatóvá 
válás pályázatát, ami egy ilyen fejenként 3 millió forintos támogatást jelent, amiből 2 millió 
vissza nem térítendő.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Én értettem a számokból, amit kérdeztem.  
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TÓTHNÉ DR. SZEILER JUDIT, a Fejér Megyei Kormányhivatal Munkaügyi 
Központ igazgatóhelyettese: Tudom, ennek egy része áthúzódó.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Most berekesztem az ülést, mert Szilviával, Bernadettel 

és alelnök úrral sajtótájékoztatóra megyünk. Utána folytatjuk.  
 

(Rövid szünet.) 
 

ELNÖK: Folytatjuk a munkánkat, ott rekesztettük be az ülést, hogy igazgató úr 
következik.  

 
TÁLOS PÉTER, a Foxconn ügyvezető igazgatója: Köszönöm szépen. Először is 

Bertha képviselő asszony kérdésére: ha jól értelmeztem, tett egy megjegyzést és egy kérdést. 
Nem tisztem a megjegyzésére érdemben reagálni vagy állást foglalni, csak annyit tennék 
hozzá nagy általánosságban, hogy azért az mindig jó, hogy ha tényleges gyakorlat, és itt nem 
a nagy nemzetközi cégekre gondolok, akiknek az életét szabályozza ezer más külső szabály, 
hanem azokra a hazai vállalkozásokra, akik kizárólag a munka törvénykönyve mentén kéne 
hogy haladjanak. Hogy ha a tényleges gyakorlat és az érvényes szabályok között nincsen 
nagyon nagy távolság, az mindig jó. Mert először a kormányt kell megragadni, és utána lehet 
elfordítani. Nekem erre csak ennyi a megjegyzésem. 

Az adminisztráció mindig nehézkes volt, ez egy általános dolog volt Magyarországon, 
hozzáteszem, valamilyen szinten a régióban általános dolog, ez Csehországban és 
Lengyelországban is az. Ez persze nem vigasztal minket, mert ettől ez még nem lesz 
versenyelőnyünk a régió többi országával szemben. Az utóbbi időkben azt láttuk, hogy tovább 
nehezedett, a legutóbbi időkről beszélünk. Én értem azt is, hogy nagyon sok visszaélés volt a 
munkaerőpiacon, és ezeket a visszaéléseket meg kell akadályozni, és nagyon sok ilyen 
adminisztrációs kötelemnek ez a célja, hogy ezek a visszaélések csökkenjenek vagy 
lehetetlenné váljanak. Nem tudom, hogy ez a jó eszköz-e, én pusztán csak jelzem, hogy ez a 
fajta adminisztrációs teher sokszor megfojtja magát a tevékenységet, illetőleg nem javítja a 
versenyképességünket.  

Spaller képviselő úr kérdezte, hogy mik a munkahelyvédelem számai. Nem 
mondhatok önnek konkrét számokat, az az igazság, beszélhetünk majd erről a vendéglátás 
során, de nem tehetem meg, nincs hozzá felhatalmazásom, hogy konkrét számokat mondjak. 
Jelentős létszámú munkavállaló esetében vettük igénybe, ezt el tudom mondani, és amiben 
segített, az az, hogy ebben az évben az egyébként a kondícióink alapján lehetségesnél 
nagyobb mértékben tudtunk a juttatásokon változtatni. Egy tisztes mértékű béremeléssel, az 
ingyenes munkába járás bevezetésével tudtunk egy kicsit továbblépni a kötelező 86 százalék 
helyett a helyi dolgozók számára is biztosítjuk az ingyenes munkába járást. A helyi 
dolgozóknak semmi nem jár a törvény szerint, illetőleg keretünk van rá, hogy egy szerény 
nyugdíjprogramot lassan elindítsunk. Hogy ez ilyen mértékben meg tudott valósulni, ehhez 
hozzájárult ez is. 

Beruházási tervek. Ez egy tőzsdei cég és így Terry Gou elnök úr és az ő általa 
közvetlenül megjelölt szóvivők előzetes ellenőrzött tartalomban nyilatkozhatnak a vállalat 
terveiről, én nem beszélhetek erről. Megértését kérem. 

Magyarország versenyelőnye. Az egyik versenyelőny például a kitűnő munkakultúra, 
mert azt el kell mondani, hogy az elmúlt húsz évben, legalábbis az országnak abban a 
részében, ahol jelentős mértékű beruházás zajlott le, ott kialakult egy nagyon-nagyon komoly 
munkakultúra, amelyik alkalmas arra, hogy ezeket a modern ipari üzemeket ellássa 
munkaerővel. Azt gondolják sokan, hogy a betanított munkás szakképzetlen, de ez azért csak 
részben igaz, mert nagyon sok minden mást is meg kell tanuljon ahhoz, hogy alkalmas legyen 
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egy ilyenfajta fegyelmezett munkavégzésre, amilyen például egy elektronikai üzemben zajlik, 
nem elegendő pusztán megszerezni valamilyen szakképzést. Nagy örömünk, mi szerencsések 
vagyunk, két nagyon jó megyében vagyunk jelen: Komárom-Esztergom, illetve Fejér 
megyében. Mindkettő nagyon-nagyon jó helyzetben van az országon belül ebből a 
szempontból. Ugye Fejér megye volt talán az első, ahol jelentős mértékű külföldi 
beruházásokkal komoly ipari parkok alakultak ki, és a modern ipari kultúra meghonosodott, 
és Komárom megye is rendelkezik egy-két zászlóshajóval. Ezt mindenképpen 
versenyelőnynek látom. 

Az alacsony költségek. Hát a régión belül is Magyarországon a költségek viszonylag 
alacsonyak, ezt el kell ismerni, ez egy jó dolog, én azt értem, hogy annak, aki keveset keres, 
az nem jó, de hogy ha ugyanezek a munkahelyek Szlovákiában lennének, akkor meg még 
kevesebbet keresne, úgyhogy ezt mindig érdemes átgondolni.  

Nagyon jó dolog, hogy kialakult ebben az elmúlt húsz évben az, hogy Magyarország 
Európa elektronikai gyártási központjává vált, szinte minden elektronikai cég komoly gyártási 
kapacitással rendelkezik ebben az országban. Ez is egy komoly versenyelőny, mert azt 
feltételezi, hogy az elektronikai iparhoz szükséges infrastruktúra, mind a személyi, mind 
tárgyi vonatkozásában jelen van az országban, és ez egy komoly versenyelőny, azt gondolom.  

Ami versenyelőny lehetne, de nincs, az a stabil adókörnyezet. Tehát én mindig azt 
mondom, hogy az adójogszabályok olyanok, amilyenek. Az adójogszabályokat érdemtelen 
minősíteni, mert azok a jogszabályok, és kész. Viszont, ha nem stabilak, akkor a környezet 
nem kiszámítható. És ha nem kiszámítható a környezet hosszabb távon, akkor a beruházási 
döntések ellehetetlenülnek. Például az adópolitika egy olyan terület, ahol a radikalizmust 
mellőzni kéne, és fontolva haladni, mert ez biztosítja a stabilitás érzését a befektetők számára.  

Szél képviselő asszony: informális kapcsolat miért? Alapvetően azért, mert mi 
elsősorban betanított munkásokat veszünk fel, és őket munkaerő-kölcsönző cégtől vesszük 
fel, és ha eléri az öt évet, akkor átvesszük, vagy úgy, hogy jelentkezik valamilyen belső 
képzésre, amivel együtt jár az is, hogyha azon részt vesz és sikerrel vizsgázik, akkor saját 
dolgozóvá válik, tehát valamilyen módon így kerül be a szervezetünkbe saját munkaerőként. 
Tehát közvetlenül nagyon ritkán veszünk fel embert a munkaerőpiacról, ha ilyen van, akkor 
azok az emberek mind különös szakképesítéssel és tapasztalattal rendelkező emberek, akiknél 
viszont fejvadászokat szoktunk igénybe venni. Egyéb iránt nincs elvándorlás, tőlünk nem 
nagyon mennek el az emberek. Azt kell mondjam, hogy kizárólag családi, ilyen-olyan 
okokból mentek el, külföldre költözik, beteg az anyukája Békéscsabán, haza kell menni 
ápolni, ilyesmi okokból mennek el tőlünk az emberek, és ami esetleges bővülés van, azt meg 
eddig óvatosan tettük. Azt eddig meg tudtuk oldani, hogy a visszatérő kismamáknak találtunk 
új munkakört. Tehát nagyon kevés, egy kezemen meg tudnám számolni, hogy hány olyan 
kismama volt, akinek nem tudtunk munkát ajánlani. Olyan volt, akinek ajánlottunk, de azt 
mondta, hogy ezt a felelősséget nem tudja vállalni, mert túlságosan komoly munka volt.  

Két kérdés volt még. Hogyan lehetne a helyzeten javítani? Értelemszerűen az előbb 
már megválaszoltam, én nem tudom megmondani ezt. Ott, ahol sikertelenek vagyunk, a 
képzésben kéne változtatni, hogy olyan szakembereket képezzenek a főiskolákon, amely 
szakemberek már alkalmasak bizonyos feladatok ellátására. 

Kérdezte még, hogy van-e munkavállalói érdekképviselet. Munkavállalói 
érdekképviselet a mi cégünknél nincs, kicsi vállalkozás vagyunk, elég közvetlen az 
emberekkel a kapcsolat. Erre vonatkozóan volt egy külső cég részéről egy audit, amelyik egy 
háromnapos audit volt, ott megkérdeztek húsz munkavállalónkat, akikről nem tudom, hogy 
kik voltak és azt sem, hogy mit válaszoltak, mert privátin tették. Az eredőjét láthattuk csak a 
dolognak. Az eredő az volt, hogy tudják, hogy lehetne szakszervezet, erről rendszeresen 
tájékoztatjuk őket, de mivel a problémáikat meg tudják közvetlenül is oldani a vezetéssel, 
nem kívánnak közvetítőt beépíteni a rendszerbe. Úgyhogy mi ezt örömmel hallottuk.  



- 21 - 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, igazgató úr. Köszönöm a korrektségét is az időre 

tekintettel. Mindkét tájékoztatót köszönjük még egyszer és a kérdésekre adott válaszokat is. 
Ennek a tudomásul vétele mellett ezt a napirendi pontot lezárom.  

A közszolgálati tisztviselőkr ől szóló 2011. évi CXCIX. törvény módosításáról 
szóló törvényjavaslat (T/10053. szám) (Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása) 

Áttérünk a harmadik napirendi pontunkra. Igazgatóhelyettes asszony, igazgató úr, ha 
önöket érdekli a téma, nyugodtan maradjanak közöttünk, ha még előkészíti a programot, 
akkor azt megértjük. Köszönöm szépen. (Tóthné dr. Szeiler Judit távozik.) Találkozunk egy 
órakor.  

A Belügyminisztérium részéről üdvözlöm dr. Magyariné dr. Nagy Edit helyettes 
államtitkár asszonyt, és úgy tudom, hogy dr. Harsányi Zsolt főosztályvezető úr is itt van 
közöttünk.  

Elkezdjük a szavazásokat. Mindenki előtt ott kell hogy feküdjék az alkotmányügyi 
bizottság T/10053/10. bizottsági módosítója. Az ajánlás 1-es pontját, egy bizottsági módosítót 
kell megnéznünk. Az 1-es pontban dr. Lamperth Mónika módosítója. A kormány álláspontját 
kérdezem. 

 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 

Nem támogatja a kormány. 
 
ELNÖK: Most az ebédre való tekintettel nem kérek indoklást. Ki támogatja? 

(Szavazás.) 5 igen, 10 nem. Köszönöm szépen.  
A másik pontunk a bizottsági módosító. 
 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 

Támogatja a kormány. 
 
ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) 12 igen, 3 tartózkodás, ellene nem volt senki. Ezt 

lezártuk. 

A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 
1996. évi XLIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/10048. szám) 
(Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása) 

A következő napirendre térünk át. Az ajánlástervezet ott fekszik önök előtt, hat pontját 
fogjuk tárgyalni. Az 1-es dr. Harangozó Tamás és Gúr Nándor módosítója.  

 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 

Nem támogatja a kormány. 
 
ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) 4 igen, 10 nem és 1 tartózkodás. 
A következő dr. Harangozó Tamás és mások módosítója.  
  
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 

Nem támogatja a kormány. 
 
ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) 2 igen, 10 nem és 3 tartózkodás. 
A 3-as Borbély Lénárt módosítója. 
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DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 
Támogatja a kormány. 

 
ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) 10 igen, ellene senki és 5 tartózkodás. 
A 4-es dr. Harangozó Tamás és társai.  
 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 

Nem támogatja a kormány. 
 
ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) 2 igen, 10 nem és 3 tartózkodás.  
Az 5-ös dr. Harangozó Tamás és Gúr Nándor módosítója. 
 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 

Nem támogatja a kormány. 
 
ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) 5 igen, 10 nem.  
A 6-os Borbély Lénárd módosítója. 
 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 

Támogatja a kormány. 
 
ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) 12 igen, ellene senki és 3 tartózkodás. Köszönöm 

szépen.  
Van egy bizottsági módosítónk, a Honvédelmi bizottság T/10048/13. módosítója. 
 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 

Támogatja a kormány. 
 
ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) 10 igen, ellene senki és 5 tartózkodás.  

A szociális szövetkezetekkel összefüggésben egyes törvények, továbbá a 
közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat 
(T/10241. szám) (Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása) (Első helyen kijelölt 
bizottságként) 

A következő napirendi pontunkra térünk rá. Mindenki előtt ott van az ajánlástervezet. 
Az 1-es pontban Patay Vilmos módosítója. 

 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 

Támogatja a kormány. 
 
ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) 14 igen, ellene senki és 1 tartózkodás.  
A 2-es pont Patay Vilmos módosítója. 
 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 

Támogatja a kormány. 
 
ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) 14 igen, ellene senki és 1 tartózkodás.  
A 3-as pont is a képviselő úr módosítója. 
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DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 
Nem támogatja a kormány. 

 
ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Mellette senki, mindenki tartózkodott. Köszönöm 

szépen. Ezt a napirendi pontot lezárom. Köszönöm szépen az álláspontok rögzítését. 
Az ebéd következik, és azt szeretném jelezni, hogy 12 óra 50-kor várnak minket az 

Aszalóvölgyi út 5. szám alatt.  
 

(Szünet: 12 óra 6 perctől 13 óra 30 percig)  
 

(A bizottság tagjai a Foxconn Székesfehérvár, Aszalóvölgyi út 5. szám alatti 
gyáregysége tárgyalótermében folytatják ülésüket.)  

Helyszíni tárgyalás, gyárlátogatás 

TÁLOS PÉTER, a Foxconn ügyvezető igazgatója: Nagy örömmel veszem, hogy úgy 
gondolták a bizottság tagjai, hogy érdemes ide eljönni, ezt külön köszönöm. Mindenkit 
szeretettel köszöntök itt a Foxconnál. Ez egy ikonikus épület abból a szempontból, hogy 
annak idején a modernkori elektronikai gyártás tulajdonképpen itt indult Magyarországon, az 
IBM-nek a winchestergyártásával, ahol Ábrahám László is vezetőként szolgálta a fejlődést. 
Mi büszkék is vagyunk erre, nagyon sok kollégánk még az IBM-es idők óta itt dolgozik, még 
a menedzsmentnek is van olyan tagja, aki még az IBM idején kezdett, Sziklai László, és a mai 
napig ő vezeti a karbantartást, létesítményfenntartást a cégen belül.  

Annyit érdemes megtenni, hogy mindenki röviden mutatkozzon be. Mi az AmCham 
elektronika bizottságának vagyunk a tagjai, gyakorlatilag a legnagyobb magyar elektronikai 
gyártócégek képviseletében ülnek itt kollégák, sajnos a Nokia generalmenedzsere nem tudott 
eljönni, Gelencsér Szilárd úr, ő elnézést kér, de nem tudta a programját átalakítani, de a 
többiek itt vannak. Meg is kérem, hogy menjünk végig egyenként.  

 
SPALLER ENDRE (KDNP): Első ciklusos képviselő vagyok, a Foglalkoztatási 

bizottság és a Fogyasztóvédelmi bizottság tagja, és van egy harmadik bizottsági tagságom is, 
ez pedig az Innovációs bizottság, úgyhogy ha ilyen témák szóba kerülnek, azt is nyitott füllel 
fogom hallgatni, mert azt gondolom, hogy ez a terület, amit önök képviselnek, tényleg a jövő 
iparága Magyarországon egész biztosan.  

 
METZING LÁSZLÓ (AmCham): Jó napot kívánok, az operatív területekért felelős 

munkatárs vagyok, illetve ennek az elektronikai bizottságnak a koordinátora. (Palásti Lajos 
(Samsung Magyarország Zrt.), Somogyi Richárd (Jabil Kft.), Tárai Gábor (Bosch 
Magyarország), Krisch Balázs (Videoton Holding Zrt.), Molnár Attila (Videoton Holding Zrt., 
Pannon Kft.), Farkasné dr. Molnár Valéria, a bizottság főtanácsadója, Bertha Szilvia 
(Jobbik), Szabó Gergő, Kontur Pál képviselő titkára.) 

 
KONTUR PÁL (Fidesz): Én 40 évig munkásként dolgoztam autószerelőként, és most 

már hetedik éve országgyűlési képviselő vagyok. A munkaügyi bizottságban kezdtem el, és 
második alkalommal is itt folytatom.  

 
PATAY VILMOS (Fidesz): Jó napot kívánok, a Foglalkoztatási bizottság pár hete 

vagyok tagja, emellett még tagja vagyok a Mezőgazdasági bizottságnak. Igazából az előző 
életemben mezőgazdasági kereskedő voltam és mint mezőgazdasági bizottsági tag főleg a 
szövetkezeti törvény, szövetkezeti szabályozás kérdéskörrel foglalkozom, ami itt a 
Foglalkoztatási bizottságon belül is egy különösen fontossá váló rész lehet a jövőben, hiszen 
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fontos lenne, hogy a foglalkoztatás növelése terén a szociális szövetkezetek nagyobb szerepet 
vállaljanak. Hogy aztán ez hogyan kapcsolódik az ilyen innovatív tevékenységekhez, az egy 
kérdés, de azt gondolom, hogy nem mindegy, hogy milyen környezetből jönnek azok az 
emberek, akik az önök vállalatainál aztán munkát tudnak vállalni. Tehát nem mindegy, hogy a 
családból, akinek nem jut munka, esetleg éppen szociális foglalkoztatásban talál helyet. 
Köszönöm szépen. (Fűzfői Szűcs Zsuzsanna, a Foglalkoztatási bizottság munkatársa, Csanádi 
László, a polgármester képviseletében, Dr. Juhos Andrea cégvezető, AmCham-munkatárs, 
Rába Zsolt (Flextronics), Szekcsó László, Tóth Gábor (Siemens Zrt.), Ábrahám László 
(National Instruments, Debrecen, az Elektronikai Gyártók Bizottsága elnöke.)  

Megkérem most elnök urat, hogy pár szóban beszéljen az AmCham Elektronikai 
Gyártók Bizottságáról, hogy képben legyenek a vendégeink. 

 
ÁBRAHÁM LÁSZLÓ, az AmCham Elektronikai Gyártók Bizottsága elnöke: Mi a 

több munkabizottságból az elektronikát választottuk, nyilván a profilt illetően. Nem volt 
egyszerű mutatvány a piacon konkurens harcot folytató cégeket egy asztalhoz leültetni. Ez 
addig ment is, amíg az AmCham irodáiban ment a dolog, de amikor fel kellett ajánlani, hogy 
nézzük meg egymást, hogy ki mit csinál, akkor nagy hallgatás volt, hogy ki lesz az első, aki 
meghívja a másikat. Én kezdtem, levittem a csapatot Debrecenbe. Nekem szerencsém van, 
mert a mi cégünk nem harmadik fél számára gyárt, hanem mi saját termékkel állunk a piacon, 
és ez adott egy olyan lökést, hogy aztán egymás után különböző területeket körbejárhattunk. 
Igaz, hogy voltak lefüggönyözött területek, ahová nem mehetett be a konkurencia, de ez 
teljesen érthető. Viszont nagyon sok mindent tudunk együtt csinálni.  

(Előadását projektor segítségével tartja meg.) Mint látható 2005-ben alakult a 
bizottság, akkor én még nem voltam tagja, kicsit később kapcsolódtunk be, viszont nagyon 
szép a klub. Látszik, ott van a Flextonics, IBM, Sanmina-SCI, Bosch, Siemens, Nokia, 
Samsung, és tulajdonképpen akkor még ott volt az Elcoteq is. Nekik más lett a sorsuk, ők már 
nincsenek a csapatban. 

Mi azt szerettük volna, hogy a mi gondjainkat, a közös problémáinkat próbáljuk 
megbeszélni, hiszen mindnyájan munkaerőt toborzunk Magyarországról, látjuk a 
nehézségeket, esetleg a szabályozókkal vannak problémáink, és közösen, együtt, ha hallatjuk 
a hangunkat talán sokkal többre jutunk. Körülbelül két-három havonta összejövünk lehetőleg 
egy-egy gyár területén, és ott megpróbáljuk a gondjainkat megbeszélni. 

Az elektronikai ipar hogy is néz ki? Mi túl szerények vagyunk, és nagyon sokan 
exportra dolgozunk, és a saját márkanevünket nem nagyon nyomtuk, ezért nagyon sok ember 
látja az autóipart, az szép nagy és sok mindent csinál, és mi mint elektronika úgy csöndben ott 
vagyunk. Pedig ha megnézzük, hogy a feldolgozóipar a GDP-nek a 24 százalékát adja, és ha 
ezen belül megnézzük, a járműipar és az elektronikai ipar szinte fej-fej mellett van egymástól. 
Tehát nem vagyunk kisebbek, valahogy a hírverésünk egy picit rosszabb. Tehát, amit mi 
produkálunk, hogy a GDP-nek majdnem 5 százalékát ez az elektronikai ipar teszi ki, és 
lényegében ez csak néhány cég, és ha ezeket a cégeket egy varázsvesszővel meg tudnánk 
duplázni, az egész ország tudna egy olyan GDP-növekedést elérni, amire már régóta vágyunk. 

Úgy gondolom, hogy ez nem lehetetlen, hiszen ebben az iparban a foglalkoztatottak 
száma nem hatalmas, 95 ezer ember, és nem igaz, hogy nincs még egy másik 95 ezer ember, 
akivel ezeket a feladatokat mind meg tudnánk oldani. Persze vannak kisebbek is, hiszen a 
teljes elektronikai ipart közel 200 vállalat képviseli. A nagyobbak itt ülnek most az asztalnál. 
Megjegyezném halkan, hogy mi itt tulajdonképpen a GDP-nek körülbelül 3 százalékát 
képviseljük, mi a gyártók. Azért ez egy komoly summa. 

Ha megnézzük a cégeket szépen sorban, hogy ki mekkora, mit csinál, hát lehet látni a 
létszám alapján, hogy olyan néhány ezer fő között mozog általában a csapatok létszáma. 
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Vannak kisebbek is, például mi is abban az időben csak ezren voltunk. Árbevétel 
szempontjából pár száz milliárd, ami egy tipikus nagy rész. 

Az AmCham-tagok mekkora részét teszik ki ennek? Lehet látni, hogy a 
háromnegyedét, tehát elég jó a szervezeti lefedettségünk. Tehát, hogy ha ez a csapat mond 
valamit, akkor nagy valószínűséggel ez az egész iparágra igaz.  

Az előző görbéhez annyit szeretnék mondani, hogy ha megnézzük az exportot és 
árbevételt, hasonló a két szám. Tehát mi kifelé dolgozunk, és a magyar gazdaság pillanatnyi 
állapota, nem azt mondom, hogy hidegen hagy minket, de azért jó esélyünk van rá, hogy 
minket a világgazdaság vagy emel vagy nyom lefelé. Attól függ, hogy milyen a piaci helyzet. 

Talán még annyival árnyalnám a képet, hogy van olyan cég, amelynek van néhány 
nagy vevője, és őket szolgálja ki, illetve van olyan cég, mint a mienk, nekünk a világon 35 
ezer vevőnk van, és őket próbáljuk kiszolgálni. És egy olyan cég mint az IBM csak egynek 
számít, holott a világ számos pontjára viszünk ki árukat.  

Milyen eredményeket ért el ez a bizottság? Úgy gondoltuk, hogy az információinkat 
össze kellene rakni, és elkészítettünk egy ilyen állásfoglalást, hogy az elektronika milyen 
versenyképességi feladatokat tud adni, illetve mi mindent kellene még ahhoz tenni, hogy 
ütőképesebb, hatékonyabb tudjon lenni az elektronikai ipar. Elsősorban nem pénzt kértünk, 
ott ebben az anyagban - tízoldalas az anyag – és benne is van a csomagban, amit adtunk, 
ebben mi leírtuk az észrevételeinket.  

Aztán készült egy EU-s tanulmány, amelyben aktívan részt vettünk, és a mi 
véleményünket, helyzetelemzésünket szépen betettük, és a Külügyminisztérium felkérésére el 
is végeztük ezt az anyagot.  

Mitől vonzó Magyarország? Ezeken a fórumokon is a kollágáink nagyon aktívan részt 
vettek, illetve amire most a legbüszkébbek vagyunk, hogy február 28-án az NGM elfogadta az 
elektronikai ipari stratégiát, amit közösen alakítottunk ki. Itt leírtuk, hogy az elektronikai ipar 
hogy néz ki, mennyire cizellált, illetve a fejlődési lehetőségekre is tettünk néhány utalást.  

A szakképzéssel és az oktatásüggyel nekünk nagyon kell foglalkozni, mert noha 95 
ezren dolgoznak az elektronikai iparban, ma az országban nincs egy iskola, aki például az 
elektronika számára operátort képezne. Nekünk az utcáról el kell kapni az illetőt, behozni a 
gyárunkba, és megnevelni, hogy egy elektronikai operátor legyen, megismertetni az ESD-vel, 
nagyon sok dologgal, tehát ez egy nagy kihívás. És hogy ezt tudjuk segíteni, mi készítettünk 
egy tananyagot. Ez sem volt egyszerű, nem egy hét alatt írtuk, ez egy 200 oldalas tanulmány, 
amiben az elektronikai gyártás csínját-bínját leírtuk. Mindegyik cég bevállalt egy fejezetet, és 
leírta a tudása legjavát addig, amíg az kiadható. Tehát nem a mait írta le, hanem a tegnapit. Ez 
sem volt kis mutatvány, mire ez az anyag összeállt, de most megvan, és bárki számára 
hozzáférhető az interneten. Néhány iskolának elküldtük, nagyon örültek neki. 

Ugyanígy készítettünk elektronikai hibaelemzés és javítási könyveket is, hasonló 
módon. Úgyhogy mi az NI-nál, illetve a többiek is ezt az anyagot használva oktatják azokat az 
embereket, akik a hibát megtalálják az elektronikában. Ez egy kitörési pont. Nem akarok 
részletesen belemenni, de a távol-keleten olcsón valamit gyártatni, az nagyon könnyű 
betanított munkással, és még gazdaságos is, de azt megjavítani, azt a furfangot, hogy hogyan 
tudok benne hibát keresni, azonosítani és megjavítani, azért az már nehezebb dolog, és itt 
például Magyarországnak szerintem jelentősége van. A Flextronics ezen a területen a Hangár 
utcai gyárában igenis zászlós. Tehát az iparkönyvet is megcsináltuk, illetve a befektetői 
tanácsnál is a szakképzési munkacsoportban igyekszünk hallatni a hangunkat. 

Milyen további tevékenységeket végeztünk? Nagyon aktívak vagyunk a befektetői 
tanácsban, ott mind az adózási, mind a munka törvénykönyvével kapcsolatos észrevételeinket, 
javító szándékunkat bevittük. Megpróbáljuk egymás közt a legjobb gyakorlatokat, a best 
practices-eket kicserélni. Na most azért elég összetett folyamat ez, mert ha a legjobb 
tudásomat átadom a konkurenciának, akkor magamat hozhatom rossz helyzetbe. Itt azért 
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óvatosan mennek a dolgok, de hál istennek, találtunk olyan pontokat, ahol igenis ezeket az 
információcseréket meg tudjuk csinálni. És hát igyekszünk a kormányzati párbeszédet 
folytatni, hogy az elektronikai iparág mire képes, mennyire versenyképes és hogy lehetne itt a 
dolgokat továbbvinni.  

Szeretnénk a kört kibővíteni több gyártóval. Nyilván a nagyon picikkel nem akarunk 
foglalkozni. Nem azért, mert ők nem érdekelnek minket, de másért fáj a feje egy 30 fős kis 
cégnek, mint egy kétezer fős nagyobb vállalatnak, és a piaca is teljesen más. És hát keressük a 
kapcsolatot az autóiparral. És itt talán egy rossz beidegződést szeretnék eloszlatni. Annak 
idején az elektronikai szerelésről mindenki azt mondta, hogy ez csak egy csavarhúzó-
tevékenység. Nem kell se ész, se semmi, csak berakni és kész. Na most, az elektronikai ipar 
egy speciális funkciót tölt be. Az importalkatrészből mi magyar terméket állítunk elő, és itt 
most a bizottság tagjainak a nevében beszélek, egy olyan magyar terméket, amit az Audi, a 
Mercedes a saját termékeibe be tud építeni. Tehát meg tudjuk csinálni azt a váltást, hogy 
importból magyar terméket. Viszont nekünk még verik a fejünket, hogy mi milyen nagy 
importhányaddal dolgozunk. Igen, azzal dolgozunk. Ha chipalkatrész kell, amit már szabad 
szemmel alig látunk, hát azért a tengerentúlra kell elmenni, mert ott gyártják a legjobban. Ha 
félvezetőt, mikroprocesszort, memóriát kell vásárolni jó minőségben, hát azért is messze kell 
menni. Tehát alig van olyan iparág, alkatrészgyártó iparág, ami a mi tevékenységünket igazán 
tudná támogatni. Viszont, amit mi csinálunk, az meg beépül az autóba. És az autóba fémet mi 
is használunk, lemezt, öntött alkatrészt, műanyag, fröccsöntött alkatrészt. Tehát ilyen 
szempontból szerencsésebb az autóipar, hogy nagy a magyarországi beszállítási lehetősége. 
És itt az elektronika vállán is lehet egy jó ugrani, hogy mennyi a hozzáadott érték. Tehát ezért 
keressük az autóiparral a kapcsolatot, mert úgy gondolom, hogy van közös témánk, és hogy 
„egy gyékényen tudnánk bizonyos dolgokat árulni”.  

A legvégén két dolgot szeretnék megmutatni. Az egyik az oktatásban lenne nagyon 
fontos. Egyébként erre Innovációs-nagydíjat is kaptunk pár évvel ezelőtt. Ez az egyszemélyes 
zsebben hordozható kis laboratórium, ami úgy néz ki, mint egy kéziműszer az egyik végén, 
USB-csatlakozóval hozzá lehet kötni egy számítógéphez, és az intelligenciát berakja. Illetve 
itt van az a csatlakozási felület, ahol a tanuló a saját elektronikáját hozzá tudja biggyeszteni, 
és este hajnali kettőkor, háromkor összerakja az áramkört, leméri és interneten beküldi a 
professzorának az egyetemre. Ezt a termékünket nagyon viszik, Amerikában ez olcsóbb mint 
egy tankönyv. Sajnos Magyarországon ennek az elterjedtsége még elég alacsony, a tanár sem 
mer hozzányúlni, és ezért most pályázatot írtunk ki, a diákok kezébe adjuk, és remek ötletek 
és megoldások szoktak születni. Van más termékünk is, de azok nagyobbak, nem hoztam el. 
Illetve, ha már a foglalkoztatásról beszélünk, nem delegáltam az aláírási jogomat munkaügyi 
kérdésben, de ha egy munkatársunk azt mondja, hogy elmegy tőlem, akkor ezeket a papírokat 
„sk” mind nekem kell aláírni. A4-es papír. (Leszámol tíz A4-es lapot.) Nemcsak a saját 
munkaidőmet sajnálom, hanem az erdőt is, ami mögötte van.  

El tudom képzelni, hogy ezen a tíz lapon lévő információt egy átlagosan jól felkészült, 
diplomával rendelkező kolléga két darab A4-esre biztos össze tudja tömöríteni és minden 
hatóság megtalálja a saját rubrikáját, nem biztos, hogy ezt külön papírokon kell megtenni. 
Köszönöm szépen. Bevezetőnek ennyit szerettem volna elmondani.  

Két mondatot a tervezhetőségről, előreláthatóságról. A cégeknek szüksége van arra, 
hogy a humánerőforrás-gazdálkodásuk tervezésekor ismerjék és figyelembe vehessék, hogy a 
következő gazdasági években mekkora lesz a minimálbér. A bértárgyalások mindig évvégén, 
a költségvetési törvény elfogadásának a vége felé vannak, így nem tervezhető, csak a várható 
inflációmérték. Ekkor fordul elő, hogy utólag garantált bérminimum-támogatást kénytelen a 
kormány bevezetni és alkalmazni, mikor ez az egész problémakör kiküszöbölhető lenne, ha a 
minimálbér összegéről a megállapodás már a jövő évi költségvetés tervezésekor ismert lenne.  
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TÁLOS PÉTER, a Foxconn ügyvezető igazgatója: (Előadását projektor használatával 
tartja meg.) Köszönöm szépen. Ha megengedik, pár szót a Foxconn-csoportról mondanék. 
Angol nyelven van, de én magyarul fogom mondani. Amiről már úgy érintőlegesen beszéltem 
a bizottsági ülésen is, a Foxconn-csoport 1974-ben alakult, egy magánember alapította, mai 
napig ő a többségi tulajdonosa a vállalkozásnak, tehát ebből a szempontból nevezhetjük 
családi vállalkozásnak is a céget. Az elmúlt időszakban 1991-től jegyzik a taiwani tőzsdén, és 
az elmúlt időszakban átlagosan 40 százalék volt a növekedési üteme évente. Így, amint 
említettem is, a félmilliárdos cégből a ’90-es évek közepén 117,5 milliárd dolláros céggé 
változott 2011-re. Azt gondolom, hogy a 2012-es adatokban sem fogunk visszaesést 
tapasztalni. Látható a válság hatása, 2008 és 2009 fordulóján volt egy átmeneti megtorpanás, 
visszaesés, de aztán viszonylag gyorsan kimásztunk belőle, és azt gondolom, hogy elég 
impresszív módon a 2010-es évet már összeszedetten bonyolította le a cég.  

Amit még érdemes tudni vagy érdekes dolog, ugye a Foxconn-csoportot sokszor 
nevezik pusztán bérgyártó cégnek, ennek ellenére ez egy 2008-as, 2009-es adat, 70 ezer 
szabadalmi bejegyzési kérelmet adott be a cég addig és 30 ezret fogadtak el ebből. Több 
tízezer embert foglalkoztatunk kutatásfejlesztési céllal a Kínai Népköztársaság területén 
elsősorban, de másutt is a világon. Tehát Európában, az Egyesült Államokban, illetőleg más 
ázsiai országokban, Taiwanon például. Úgyhogy nagyon komoly kutatásfejlesztési 
tevékenységünk van, finanszírozunk komplett felsőoktatási intézményt Kínában, és a többi és 
a többi, tehát van egy olyan laboratóriumunk, ami az egyetlen Kínában és a kínai hatóságok 
azt használják az ilyen típusú vizsgálatokra, mert nekik nincsen. De volt a 2000-es évek elején 
olyan együttműködés például, hogy az akkor speciális adminisztratív zónákra vonatkozó 
speciális kínai vámszabályokhoz kötődő szoftvert a vámhatóság számára például a cég 
fejlesztette ki. Tehát annak ellenére, hogy nem feltétlen ez a hírünk, azért ez nem teljesen 
igaz.  

Itt talán egy-két név ismerős mindenkinek, ma már az az alma nem ilyen szép színes 
San Francisco-i stílusban készül, hanem egyszínűvé vált, de azt gondolom, hogy az almával 
jelölt vevő jelentősége nem lebecsülendő, hiszen egész sokáig a világ legértékesebb cége volt, 
és ma is – azt hiszem - a második legértékesebb vállalkozás a világon. Annyi készpénze van, 
mint Magyarország egyéves GDP-je körülbelül, 137 milliárd dollár készpénze van, ami azért 
semmiképpen sem kevés.  

Néhány, a cég tevékenységével kapcsolatos nemzetközi elismerés. Csak 
érdekességképpen választottam ki őket, van köztük egy-két olyan, ami abszolút ellentétes 
azzal, mint amilyen itthon a hírünk. 2006-ban voltunk először a legnagyobb exportőrök 
Kínában, azóta is már sokszor azok voltunk. A The Fortune Global 500 listáján 2010-ben még 
a 112-ek voltunk, ma a 43. legnagyobb cég vagyunk a világon. Illetve 2011-es adat alapján, 
értelemszerűen a ’13-as listát még nem tették közzé, hiszen még a legtöbb árbevételadat nem 
publikus. A 22-ek voltunk 2009-ben. A legtöbb odaítélt vagy bejegyzett amerikai 
szabadalmak tekintetében az amerikai hatóságok nyilvántartják, hogy mely cégek mennyi 
szabadalmat jegyeztek be sikerrel, és ezen a listán, azt gondolom, viszonylag előkelő, a 22. 
helyen végeztünk, ami egy korrekt dolog. Egy apró kis érdekesség, ami teljesen ellentétes a 
kínai hírünkkel: Taiwanon kétszer is megválasztották a céget a legjobb munkáltatónak. Ezt 
azért mondtam, mert kicsit a kép ellentmondásosabb annál, mint amit nyilván az ember a 
hírekben hall a csoportról.  

A nemzetközi jelenlétünkről csak a nagyobb site-okat jelöltem meg. Látható, hogy 
gyakorlatilag a fekete kontinens kivételével mindenütt ott vagyunk. Európában szépen látszik, 
hogy a Foxconn dominánsan a közép-európai térségben van jelen. Ez egyébként azt jelenti, - 
természetesen az a kis ázsiai villódzás ott -, hogy több mint egymillió munkahelyet jelent. 
Kínában a Foxconn-csoport a legnagyobb magánmunkáltató. Vannak nálunk nagyobb 
munkáltatók, a kínai hadsereg meg még egy cég, de a magánmunkáltatók között mi vagyunk a 
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legnagyobbak. De látható, hogy az Egyesült Államokban, Mexikóban és Brazíliában is 
vannak lokációink. Európa, ezen belül is Közép-Európa így néz ki: három országban vagyunk 
jelen, Csehországban a legkomolyabb a jelenlét, ott több mint négymilliárd eurós árbevétellel 
bír a cég, ezt átfordítva, 1300-1400 milliárd forint körül van. A szlovákiai és a magyarországi 
jelenlét nagyon hasonló, tehát a szlovákiai, nyitrai gyárunk árbevétele tavaly is a 
magyarországi árbevételhez elég hasonló volt. Jól látszik ez egyébként a következő ábrán is.  

A Deloitte-nek van egy 500-as listája közép-európai cégekről, azt nem tudom, 
mennyire ismerik. A csehországi Foxconn a 26., mi a 190-ek vagyunk, és Szlovákia a 193. 
Erre akartam utalni, hogy jól látszik, hogy a két cég hasonló, hiszen körülbelül hárommal 
vannak mögöttünk. Magyarországon 2003-ban az FIH leányvállalatával jelent meg a 
Foxconn, akkor még nem így hívták, mert 2005-ben ezt külön a hongkongi tőzsdén jegyezte a 
csoport, és ki lehet találni, hogy ki volt a vevőnk ott, elsősorban és főleg a Komáromi Ipari 
Parkban. N-nel kezdődik és okia-ra végződik. Többet nem mondhatok róla. Mindenesetre 
2008-ban követte őt a Foxconn-csoport újabb befektetése, mégpedig ennek a gyárnak az 
átvétele a Sanmina-SCI-tól, és 2009-ben pedig már ez a PCE Paragon Solutions Kft. nevű 
terjeszkedett, és bérel most már több mint egy épületet Gabrielláéktól. És ott is folytatunk 
termelő tevékenységet. 

Az árbevételünk az elmúlt négy évben, mióta a PCE Paragon Solutions Kft. 
Magyarországon van, így alakult, a 2008-as 108 milliárdról 2011-re 353 milliárd lett, és a 
2012-es adatok még nem publikusak, de visszaesés nem volt, ennyit elmondhatok. Ezzel mi 
vagyunk a tizedik legnagyobb exportőr Magyarországon és a 18. legnagyobb cég a Figyelő 
top 200-as listáján. Én körülbelül ezt szerettem volna elmondani, csak hogy azért legyen egy 
általános képük a vállalatról, és remélem, hogy picit valamelyest azokat a negatív híreket, 
amik elszivárognak ide a messzi Ázsiából, talán sikerült árnyalni egy-két dologban.  

Én most azt javasolnám, hogy ha egy teljesen szabad beszélgetés folyna, és ha ezen 
túljutottunk, nagyon szívesen látunk mindenkit egy rövid gyárlátogatásra. Csodát ne várjanak, 
azt viszont remélem, hogy mindenki látni fogja, hogy tulajdonképpen itt nincs se ostor, se 
semmi. Légkondicionált a helyiség, úgyhogy nem is „sweatshop”, ahogy az angol mondja, és 
azt gondolom, hogy kultúrált munkakörülmények között tudnak a kollégáink dolgozni, és 
nagyon remélem, hogy ezt önök is meg fogják erősíteni a vizit végeztével.  

 
ÁBRAHÁM LÁSZLÓ, az AmCham Elektronikai Gyártók Bizottsága elnöke: Még 

egy-két gondolatot szeretnék hozzáfűzni. Nekünk, mint elektronikai gyártóknak nem igazán 
jött az jól, hogy a szakképzési hozzájárulás eltörlésre került. Tulajdonképpen a házasságot se 
tiltották be azért, mert néhányan megcsalták a házastársukat. Ez volt a kifogás, hogy nem jól 
használták fel a pénzt. Ebben a körben állíthatom, hogy mindenki jól használta föl. Mi 
csináltunk laboratóriumot Debrecenben, Kazincbarcikán és a mi technológiánkat vittük oda 
be, és ez egy szép hidat épített mind az egyetem, a szakközépiskola és a cégek közé. Ma ez az 
anyagi szál elvágásra került, és nemcsak az a baj, hogy kevesebb pénzzel gazdálkodnak az 
oktatási intézmények, hanem az a baj, hogy most már nem jönnek hozzánk. Elmentek a 
maguk útján, egy túlélés irányába próbálnak orientálódni, és az ipar véleményét nem is igazán 
kérik ki. Ez nagyon jó volt, mert ezen a pénzen mi tudtunk megrendelni dolgokat, hogy ezt 
csináld, így tanítsd, úgy tanítsd. Én azt hiszem, ez egy élő kapcsolat volt, nagyon sajnálom, 
hogy ez megszűnt. 

A másik, ami még egy fontos kérdés nekünk, a nyelvoktatás, legalábbis a mi 
iparágunkban – úgy gondolom, mindenki nevében mondhatom – az angol a második 
anyanyelvünk, és ez szükségeltetik. És nagyon jó lenne, ha már az általános és középiskolai 
szinten el lehetne jutni egy nyelvvizsgaszintre, hogy a felsőoktatásban már ne kelljen ezzel 
bíbelődni, sőt bizonyos tárgyakat már esetleg angolul kellene oktatni, és akkor nincs apelláta, 
hogy vagy tud angolul vagy nem.  
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Itt talán lehetne abban segíteni, hogy egy-két filmnél a közmédiában letiltani a 
szinkronizálást. Ezt az iparágat, ebből gondolom, 3-400 ember jól él, viszont mi nem tanulunk 
meg angolul. A környező országokban van erre példa, hogy semmit nem szinkronizálnak, 
csak feliratoznak, ott a gyerekek legalább olvasni megtanulnak gyorsan vagy pedig az adott 
nyelvet felveszik. 

És ha még az iskolákról mondhatok egy javaslatot, mi több ízben jártunk úgy, hogy 
adományoztunk oktatási intézményeknek eszközöket. Az a bizonyos „uraságtól levetett” gép, 
amit mi már nem akarunk használni, de oktatási célra még nagyon-nagyon jó, ezt odaadjuk, és 
büntetésképpen még a 27 százalékot ki is fizethetjük. Én azt hiszem, hogy a költségvetés nem 
lenne megrövidítve, ha születne egy olyan törvényjavaslat, hogyha egy cég oktatási 
intézménynek eszközt, anyagot, nem tudom, mit, lehetne sorolni, adományoz, akkor az 
áfabefizetéstől mentesüljön. Ma ez gyakorlatilag minimális. Tehát ettől a minimális összegtől 
fosztanánk meg a költségvetést. Viszont szerintem az adományozási hajlandóságot nagyon-
nagyon megdobnák. Ennyiben akartam szólni még.  

 
TÁLOS PÉTER, a Foxconn ügyvezető igazgatója: Esetleg bárkinek van kérdése?  
 
BERTHA SZILVIA (Jobbik): Köszönöm szépen. Van valamilyen adat legalább 

hozzávetőleges, hogy mekkora a hozzáadott érték Magyarországon?  
 
TÁLOS PÉTER, a Foxconn ügyvezető igazgatója: Természetesen van erre adat, 

nyilván minden cégnél más és más, az agregált adatok elérhetőek, illetve, ami az 
eredménykimutatásokban benne van, az is nyilvános. A GDP-hez való hozzájárulás, ez a 4,49 
százalék, ez már maga a hozzáadott érték, mert a GDP-ből az importot ebben az értelemben 
levonják tudomásom szerint. Tehát az nagyjából egy jó referencia arra nézve, hogy körülbelül 
mekkora a tényleges kontribúciója ennek az ágazatnak az ország boldogulásával 
kapcsolatban. Maga az anyaghányad, és ez ebben az iparágban így is fog maradni. Ezt mindig 
elmondtuk mindenkinek, akivel beszéltünk, Becsei államtitkár úrnak és másoknak is, hogy 
magas az anyaghányad. De hogyha mondok egy példát erre vonatkozólag, van egy 
vállalkozás, amelyik 500 milliárd forintos árbevétellel rendelkezik és 2 százalékát ennek az 
összegnek csomagolóanyagra fordítja. Ez a helyi csomagolóanyag-beszállítóknak tízmilliárd 
forintot jelent. Ha valaki azt mondja, hogy 2 százalék. Csak? Semmi. Ugye? De azért a 
csomagolóanyag-piacon ez egy nagyon nagy dolog, tízmilliárd forint egy hatalmas szelete a 
piacnak. Azt gondolom, mindent érdemes a helyes kontextusba tenni, és pusztán azért, mert 
valaminek relatíve alacsony a hozzáadott értéke, azért attól az még fontos lehet az ország 
számára. Például ez az a példa, hogy akárcsak egy étkeztetési szolgáltató, aki kiszolgálhat 5-6 
ezer embert, azért azon a piacon az egy hatalmas dolog, míg a vállalat életében mondjuk egy 
0, valahány százalékos hozzáadott érték. Ennek ez a helyes látásmódja. Egyébként 90 
százalék körüli az anyaghányad. És ennek döntő többsége import.  

 
ÁBRAHÁM LÁSZLÓ, az AmCham Elektronikai Gyártók Bizottsága elnöke: Én nem 

akarok Péterrel vitatkozni, másik iparágban vagyunk, ez is elektronika, de nálunk a 
hozzáadott érték 77 százalék. Az anyaghányad a mi termékkörünkben 20-22 százalék. Ha 
megtehetném azt, hogy megduplázom az összes munkatársam fizetését, beleértve magam is, 
akkor csak 1,5-2 százalékkal lenne nagyobb a piaci ára a mi termékünknek. Mi mérés, 
automatizálás, műszeriparban vagyunk. Kiadtam magam itt a vásárlóim előtt. (Derültség.) 
Micsoda profitrátával dolgozunk! De kutatás-fejlesztésre az árbevételnek 18 százalékát 
forgatjuk vissza. Ez veri a gyógyszeripart. Azért tudunk ott lenni az élvonalban. 

Talán még egy összehasonlító adat: egy munkatárs egy évben több mint 100 millió 
forintos árbevételt produkál. Vagyunk 1200-an és 127 milliárd az árbevételünk, és talán, ami 
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még érdekesebb, mindenki mondja, hogy egy luxusautó milyen drága. Vegyünk egy 
Mercedest, olyan 30-50 millió között megvan, több mint egy tonna. Nálunk egy tonna 
elektronika – így nem szoktuk számolni, de véletlenül kiszámoltuk – több mint százmillió 
forint. És ez a transzferára, ez nem a vevői ár, ez annál magasabb valamivel. Tehát, hogy ez 
ilyen értéket is tud képviselni, és nagyon sok nálunk a műszerész, a mérnök, a teljes gyárban 
abból az 1200-ból körülbelül 150-en dolgoznak mérnökségen, 50-en a kutatás-fejlesztésen és 
100-an a gyártás támogatásán. Ez is egy olyan dolog, amire azt mondom, hogy ez stabil, és 
nem a munkaerő ára határozza meg a mi piaci ittlétünket, nekünk a stabilitás, a 
kiszámíthatóság és az adókulcs, ami nagyon fontos. Hiszen nem mindegy, hogy egy ekkora 
hozzáadott érték hány százalékkal adózik.  

 
TÁLOS PÉTER, a Foxconn ügyvezető igazgatója: Egy gyors számolás 

exceltáblázattal: 20 százalék fölött van a teljes elektronikai iparban a hozzáadott érték.  
 
TÁRAI GÁBOR (Bosch Magyarország): Úgy gondolom, hogy elég lenne egy 

konszolidált képet adni, mert akkora eltérések mutatkoznak. Én a Boscht képviselem, és a 
Bosch ilyen téren egy picit kakukktojás ebben a társaságban, mert mi hidat képezünk az 
autóipar és az elektronika között. Bár inkább elektronikával foglalkozunk javarészt, és nálunk 
hozzávetőlegesen 30 és 35 százalék között van a hozzáadott érték, tehát azt gondolom, hogy 
itt komoly különbségek vannak. Ami viszont ebből levezethető kormányzati szintre, az az, 
hogy Magyarországnak jelen pillanatban legalábbis költségvonatkozásban megvan a 
nyugathoz képest egy fajlagos költségelőnye, amelyet ki tudunk használni, a kelethez képest 
pedig egy gyártási kultúrával rendelkezünk, ami ott még nincs. Ez azt jelenti, hogy nagyon jó 
híd lehetünk, ha ehhez a vállalkozási környezet optimálisabb lenne. A Bosch is elindult abba 
az irányba, hogy növeli a komplexitását a termékeknek és az úgynevezett alacsony 
komplexitású, manuális gyártású termékeket megpróbálja más területeken gyártatni, és ide 
idehozza a magasabb hozzáadott érték arányú termékeket, ami nagyon szép, jelentem, hogy 
lassul a folyamat, és nem vállalati szándék van mögötte, hanem magyarországi vállalkozási 
környezet van mögötte, és egész egyszerűen magasabb komplexitású termékeket 
utcaseprőkkel nehéz gyártani. Mérnökök meg nincsenek, legalábbis olyanok nincsenek, akik 
nekünk kellenének.  

Ahogy a kollégám is elmondta, eddig a képzési támogatásból eredményneutrálisan 
tudtuk ezt a képzést támogatni, átvállalni, részt vállalni, ma ezt kőkemény eredményből kell 
megtenni. Ezzel a fajlagos versenyképességünk nem egyszerűen romlott, hanem 
szignifikánsan visszaesett. Én ennyit szerettem volna a magam részéről ehhez a képhez 
hozzátenni. Köszönöm szépen.  

 
BERTHA SZILVIA (Jobbik): Még a második kérdést elmondanám: nem tudom, hogy 

hányuknak van tapasztalata, a 2000-es évek elején működött az EMMA-rendszer, ami egy 
elektronikus munkakönyv volt tulajdonképpen. Az milyen volt, voltak-e vele gondok, vagy 
mi volt a jó benne?  

 
ÁBRAHÁM LÁSZLÓ, az AmCham Elektronikai Gyártók Bizottsága elnöke: Személy 

szerint nem dolgoztam ebben, a kollégáim visszajelzését ismertem, ők tulajdonképpen 
szerették. Egy-egy rendszerleállás és hozzáférési probléma időnként felütötte a fejét, de abban 
jó volt, hogy meg lehetett csinálni, és letudtuk, és talán kevesebb papírt kellett produkálni. Ha 
már erről az EMMA-ról szó van, nagyon szeretném, hogy ha egy ilyen pályakövetési 
rendszert ki lehetne alakítani az országban. Én ezt az Emberi Erőforrások Minisztériumában is 
elmondtam, Balog Zoltán úrnak is. Egy olyan rendszer kellene, ami nem önkéntes alapon 
vallja be, hogy hová került meg mit csinált. A NAV tud rólunk mindent, hogy hol lakom, mik 
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a különböző paramétereim, adószámom, egyebek. Ezt ki kéne néhány oszloppal egészíteni: 
mi a középiskolai végzettségem, van-e szakképesítésem, mi a diplomám, a diplomám pontos 
szakja, hol dolgozom, a besorolásom, hogy portásnak vettek fel vagy call centerbe 
telefonemelgető kisgyereknek, és még a fizetést is bele lehetne rakni. És ez adhatna egy 
iránytűt a szülőknek, a gyerekeknek, le lehetne hívni ebből az adatbázisból, hogy egy 
gépészmérnök, frissen végzett, 5-10 éve végzett, ilyen fizetést tud magának kiharcolni. És 
ebből csak kétféle ember hiányozna, egy, akit feketén foglalkoztatnak vagy aki már elment 
külföldre. Ez nagyon jó lenne, és ez a középiskolai szintnél is nagyon jó lenne, mert ma 
mennek műköröm-építőnek meg fodrásznak, mert a szülő azt hallotta, hogy az milyen jó, meg 
felsőfokú képzéssel ruhatár- és büfészakra, ahelyett, hogy valami hozzáadott értéket teremtő 
foglalkozást választanának. És nagyon hiányzik ez az iránytű. Néha az ipar fejére olvassák, 
hogy miért nem mondjuk meg, hogy öt év múlva nekünk ilyen-olyan szakember, mennyi kell. 
Ki mondta meg, hogy 2009-ben válság lesz? Senki nem mondja meg. Ez viszont, igaz, hogy a 
múltba tekint vissza, de adna egy átfogó képet, hogy ez történt, így és így lehetett 
elhelyezkedni. Szerintem ez egy nagyon nagy segítség lenne mind a gyerekeknek, mind a 
szüleiknek.  

 
KONTUR PÁL (Fidesz): Szeretnék válaszolni részben. A képzési hozzájárulás egy 

nagyon jó dolog, igaza van, csak ha mondhatom azt, a cégek kétharmada nem úgy használta 
fel, ahogy kellett volna. De felejtsük el a százalékot, a nagy többség, és amikor egy ilyen 
gazdasági helyzet van, nemcsak a világban, hanem ezt örököltük, az előző nyolc évet, 
mondhatok húsz évet is, de itt konkrétan most az előző nyolc évről, amit örököltünk, kétszer 
csődhelyzetbe került az ország, ezután kerültünk mi kormányra. És erre a csődhelyzetre jött a 
válság, ezért érintett minket ennyire, tehát minden fillért meg kell nézni. És az, hogy 
Magyarországon így állunk, az Unió azt sem tudja, hogy kell kimenni belőle, Görögország, 
Ciprus már saját árnyékukat próbálják átlépni, idáig minden szent volt, a bankok szentek 
voltak, aztán most a betétesek pénzét akarják elvenni uniós tanácsra. A lényeg az, hogy 
rosszul lett felhasználva ez a pénz, igaza van, lehet azt jól is felhasználni, de emberek 
vagyunk, és nagyon sok cég nem így tette, nem engedhető meg az, hogy ez továbbmenjen. 
Egyszer. Tehát ezt más formában kell megoldani. Vagy lehet később ugyanebben a formában 
visszalépni, de nem most. 

Az általános iskolai képzés után kijönnek 8-9 év után a gyerekek, nem tudnak írni, 
olvasni, számolni, tehát funkcionálisan analfabéta a gyerek, megy a szakmunkásiskolába és az 
egyetemi oktatók véleménye szerint ott is kell tanítani őket írni-olvasni. Tehát itt állunk.  

Teljesen igaza van és a Bosch részéről is az úrnak teljesen igaza van, a további 
fejlődésnek, fejlesztésnek és az itteni, magyarországi befektetésnövelésnek, de nincs mérnök, 
nincs szakmunkás sem. És körülbelül ezelőtt 15-20 évvel ezelőtt voltak az utolsók, lebomlott 
egy kommunista gazdasági szisztéma, a nagy cégek, ahol voltak tanműhelyek, mérnöki, 
tervező műhelyek, orvosi műhelyek, ahol kinőttek olyan fejlesztőmérnökök, akik az 
egyetemről kijönnek. Elmondta igazgató úr, hogy kell közgazdász-mérnök, meg kell tanulnia, 
de hol? Régen voltak ilyen helyek, ma nincsenek. Ma mindenhol követelmény az, hogy ennyi 
gyakorlata legyen, ilyen tudással menjen. Ezt meg kell valahol szereznie. Először is meg kell 
változtatni az oktatást, ez most elindult, ez a kormány elindította a teljes oktatási szisztéma 
megváltoztatását, a liberalizmus, ami pusztított az oktatásban, ez felfoghatatlan. Tehát, ha 
most megnézzük a bolognai szisztéma szerint, húsz évig is tanul egy egyetemista, és akar 
állami pénzen tanulni, akar, van olyan, aki akar, ez nonszensz, ilyen nincsen. Az oktatás egész 
folyamatát kell megváltoztatni, és olyan irányba kell elmenni, amit önök mondanak, a 
felhasználók, a tudás felhasználói felé. Mi az a tudás, amire önök várnak?  

Mennyi szabadalmat jegyeztek be? A Tungsram GE nem véletlen hozta ide a 
fejlesztését, ők a Tungsramot nem azért vették meg, mert piacot akartak csak megvenni, 
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hanem azért is, mert ezek a magyar mérnökök fejlesztették ki Újpesten a GE-nek a 
terméktípusskáláját. Csak nem itt gyártatják, ez a pofátlanság teteje! De lépjünk most ezen túl. 
Tehát meg kell változtatni, és ez elindult az általános iskolai képzésben, most elindul ősztől a 
szakmunkásképzésben. Igaza van, nem működött, és nem a szülőnek kell a divatokat néznie, 
végül nem tud a fejlesztésben továbbmenni, mert még szakmunkás sincsen.  

Ahogy ezt Győrben már az Audi úgy csinálja, hogy a szakmunkásképzésbe már 
beavatkozik, már iskolát csinál. Ezt kellene csinálni mindenhol. Az a rendszer, amit 
elindítottak uniós pénzből, ez a TISZK-rendszer, ez egy blöff. 2006-ban, mikor én képviselő 
lettem, Németországban már beszüntették, nincs TISZK, az egy hülyeség. És 
Magyarországon meg még az uniós pénzfelhasználásért, ha azt nem csináltuk volna végig, a 
millió sok pénz nem lett volna beleölve a TISZK-rendszer felépítésébe, akkor azt mind vissza 
kellett volna fizetni nekik, azt meg nem volt honnan. Tehát egy ilyen helyzetben vagyunk. 
Ebből csak egy szisztematikus változtatással, az alapról kell elindulni. Szerintem most ott 
tartunk, hogy akarni kell, és nincs más választásunk, csinálni kell. Viszont a pénz az uniós, 
határtalan mennyiségben nincs pénz erre, uniós pénzt tudunk felhasználni, a többit pedig 
adósság-visszafizetésre használjuk. Sajnos egy szegény ország vagyunk, csak szellemiekben 
tudunk kitörni, nekünk nincsenek természeti kincseink, tehát, amit önök hiányolnak, csak a 
kitörési lehetőségünk az országban. A mezőgazdaságból is lehetne, de sajnos ebbe az irányba 
kell elmenni, ebben viszont gyorsan fogunk tudni lépni. 

Franciaországban az első olajválságkor, 1973-ban a cégvezetők és a cégtulajdonosok a 
fizetésük 20 százalékát beadták a közösbe, és a felsőoktatásra költötték. Ez így működik. Dél-
Koreában ugyanezt csinálták, ott a ’97-es gazdasági válságból ugyanígy tudtak kijutni. Mi is 
bajban vagyunk, más választás nincs, teljesen meg kell változtatni, úgy, ahogy önök mondták.  

Teljesen igazuk van, önök biztos jól használták fel ezt a hozzájárulást, nagyon sok cég 
meg nem így csinálta. Nem arról van szó, hogy 2-3 miatt lenne a többségnek rossz, hanem 
fordítva van. Elnézést, hogy ilyen sokat beszéltem. (Közbeszólás: Lehet, hogy csak az 
ellenőrzést kellett volna erősebbé tenni. Az ellenőrzés gyengítése sokat rontott a helyzeten.) 
Elnézést kérek, de sokkal több volt a csaló, és az ellenőr ellenőrjének az ellenőrje olyan fokú 
korrupcióban maradt az előző rendszerből, ötven év után, hogy ebből a rendszerből kitörni 
csak úgy lehet, hogy ha teljesen mást csinálunk. (Közbeszólás: Igaza van, Tálos úr el tudná 
mondani, hogy Kínában például felakasztják. Bocsánatot kérek!)  

 
TÁLOS PÉTER, a Foxconn ügyvezető igazgatója: Én abulicionista vagyok, úgyhogy 

nem kifejezetten támogatom az akasztásokat. Egyetértek abban, hogy érdemes lett volna 
legalább megpróbálni az ellenőrzéseket, azért ha tudjuk, hogy 70-80 százalékban rosszul 
használjuk fel, akkor én tudom, hogy kik azok, és el tudom őket kapni. Tehát azt, hogy 
ténylegesen mennyien használták fel rosszul, erről csak mendemondák vannak, és senki nem 
tudta. Mert ha tudták volna, akkor miért nem kapták el, ez a kérdésem.  

 
KONTUR PÁL (Fidesz): Hadd feleljek, mert minden két évben be kellett számolni a 

munkaügyi főfelügyelet vezetőinek a tevékenységről, és ez az úr eljött a Foglalkoztatási 
bizottságba és beszámolt arról, hogy helikopterről és terepjárókkal üldözték a 
feketemunkásokat az Alföldön a szántásban. De ez az úr ma börtönben van, a beosztottjával, 
mert ők ellenőrizték a cégeket, és ott, ahol probléma volt, először megbeszélte, hogy „ide 
zsebbe nekem”, és az apparátusnak meg nem volt szabad odamenni ellenőrizni. Hát itt 
tartunk. Mindenhol a korrupció ment! 

 
SPALLER ENDRE (KDNP): Bocsánat, hadd kérdezzek én is, mert ahogy hallgatom 

ezt a vitát, nem pontosan értem, hogy a szakképzési hozzájárulás eltörlése önöknek egy 
pénzügyi jellegű probléma vagy inkább olyan, hogy ez a bizonyos szál el lett vágva.  
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TÁRAI GÁBOR (Bosch Magyarország): Visszakérdezek, mert egy picit elmentünk 

elméleti irányba, ami Magyarországnak nem a hosszú távú, de a közép-, rövid távú jövőjét 
fogja meghatározni. Fejlődni szeretnénk, mert ez az érdek. Hogy tudom megtenni? Csak 
kompetens emberekkel. Kérdezem: honnan lesz kompetens ember? Az egyetemről. A mai 
képzési rendszerben nem lesz az egyetemről. Ki tudja támogatni az egyetemeket? Cégek. Két 
módon: vagy osztom az észt egy asztalnál, ezt tesszük most már lassan öt éve, eredmény zéró, 
vagy beszállok vagy anyagilag vagy szaktudással és/vagy szaktudással. Ezt az utat a 
kormányzat egész egyszerűen nullára vágta, ugyanis adópénzből nagyon szívesen adok, az 
adópénzbeli kompetenciát, és használom fel jól, és képzek magyar munkaerőt, aki itt marad. 
Eredményt pénzből meg tudok tenni Romániában is. Főleg, hogyha ott a szabályozók ilyen 
módon változnak. Tehát úgy gondolom, hogy ez egy stratégiai kérdés. A másik, én nagyon 
nem értek egyet az ellenőrzéssel, mert az csak az apparátust növeli és a pénzt viszi, viszont a 
pozitív diszkriminációval igenis egyetértek. Ha itt kétharmad a bűnöző ebben az országban, 
akkor vegyék el, és kössenek azzal a 12 céggel szerződést, akik egyébként a felhasználás 
tekintetében meggyőződésem, hogy több mint kétharmadot használtak fel, kössenek külön 
szerződést. De erre nincs kormányzati akarat.  

Tehát, képviselő úr, tisztelettel jelzem, hogy ez a lehetőség nem tegnap lett elvéve, 
hanem most már hosszabb időtávban; semmilyen lépést, kompromisszumkészséget, aktivitást, 
proaktivitást mi nem tapasztalunk kormányzati részről. Sőt, az ilyen jellegű megbeszéléseken 
az az első, hogy tökéletesen reakció nélküli süket fülekre találunk. Ez nem bennünket fog, 
higgye el nekem, lesz állásom akkor is, ha Magyarország már éhen halt, mert tárt karokkal 
várják az összes szakembert itt az asztal mellől Európa bármely országában, azokat az 
embereket, akiket foglalkoztatunk, nem, és akiket önök képviselnek, nem! Itt magyar 
menedzsment van, ez egy olyan ritka dolog ebben az iparágban, csak magyar menedzsment 
fog küzdeni önökért. Az autóiparban többnyire nem magyar menedzserek vannak. Egy német, 
aki háromévente rotálódik vagy egy angolszász nem fog küzdeni Magyarországért, és nem 
találunk meghallgatásra. Lehet folytatni ezt, lehet a Tao-t futballpályák építésére költeni, 
ahelyett, hogy oktatásra költenénk, de a futballpályák nem fogják Magyarország 
foglalkoztatási gondjait megoldani.  

 
KONTUR PÁL (Fidesz): Ezt válasszuk külön. Erről, mikor ideérkeztünk pont 

beszéltünk, hogy ezt éreztük meg, hogy magyar menedzsment van. Büszkék vagyunk erre!  
 
SPALLER ENDRE (KDNP): Egy kicsit hadd evezzek más vizekre is. Önök azt 

mondták, hogy az adórendszer kiszámíthatatlan. Én abban bíztam, hogy három év után önök 
azt fogják mondani, hogy az adórendszernek az adórendszer változásának lettek azért előnyei 
is, és hogy amennyi kiszámíthatatlan, az arányait tekintve nem akkora, mint ami az önök évről 
évre menő sorsát érdemben befolyásolná. Ha ebben tévedek, akkor kérem, hogy erről váltsunk 
néhány szót. Ez az egyik. 

A következő kérdésem: ön említette, azt hiszem, hogy a nyereségének egy jelentős 
részét kutatás-fejlesztésre fordítják. Ezt Magyarországon teszik? Mert ha ezt Magyarországon 
teszik, akkor ez egy olyan információ, amit érdemes lenne publikálni, mert szerintem kevés 
ilyen cég van.  

 
TÁRAI GÁBOR (Bosch Magyarország): Elnézést, hogy közbevágok, ez a probléma, 

hogy nem tudjuk a tényeket. Az itt lévő cégek jelentős része Magyarországra fordítja vissza. 
A Bosch 1700 fejlesztőt foglalkoztat szerte az országban, most építjük a második fázisú 
fejlesztőközpontot több mint 800 emberrel Budapesten. Elárulom önnek, hogy több mint 9,5 
hónapig tartott az engedélyek megszerzése. Vállalkozói környezetről beszélek!  
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SPALLER ENDRE (KDNP): Utánkövetési rendszer. Ez szerintem egy nagyon jó 

ötlet, és azt gondolom, hogy önöknek nincs, de a többségüknek nyilván van valamifajta 
szakszervezeti kapcsolatuk. Én azt gondolom, hogyha velük meg lehet ezt a meccset vívni, 
nem hiszem, hogy a kormányzat részéről ennek akadálya lenne, de azt gondolom, hogy ebben 
kell egyfajta egyetértés, mert az egész utánkövetési rendszer, munkakönyv, stb. ez azért lett 
alapvetően eltörölve, mert ők azt mondták, hogy „de akkor a szemét főnök, amit oda 
beleirkál, meg indokolatlanul rúgták ki az embert”, és a többi, függetlenül attól, hogy én velük 
értek egyet vagy önökkel, azt gondolom, hogy ez egy olyan harc, amit önök tudnának akkor 
segíteni, hogyha a másik oldalról is segítenének nekünk.  

A következő pedig szintén lehet, hogy nagyon messzire visz, de engem nagyon 
érdekelne az önök véleménye, mindenhol arról beszélünk, hogy nőnek ki az újabb és újabb 
Szilíciumvölgy típusú helyek. Magyarországon lehetne egy ilyet létrehozni, van itt erre 
akkora tőke, vagy van erre egyáltalán igény? Vagy ez egy olyan vágyálom, amiről talán 
beszélni sem érdemes a közeljövőben?  

 
TÁLOS PÉTER, a Foxconn ügyvezető igazgatója: Az elsőt megválaszolnám. Nagyon-

nagyon szomorúan azt kell mondjam, képviselő úr, hogy téved az adórendszerrel 
kapcsolatosan. Az adórendszer alapvetően, ha a teljes összképet nézem, legalábbis a mi 
szempontunkból, valamelyest minimálisan javult. De még mindig, ha azt nézzük, hogy 
mennyi a tényleges effektív nyereségadókulcs, drámaian magas 30 egynéhány százalékról 
beszélünk. Mert szeretjük elfelejteni, hogy a helyi adó is nyereség típusú adó, mert itt még 
mindig 30 százalék. Persze nem ugyanaz, mint a 2010 előtti évben a 40 százalék, de azért a 33 
vagy 32 százalék sem kevés. Ez nem túlságosan nagy versenyelőny, hogyha ezt meghallják a 
befektetők. Például azt igen, hogy csökkent. Ennek örülünk, de értjük a fogyasztási típusú 
vagy forgalmi típusú adók preferálását, semmi gond nincs ezzel. Volt egy tranzakciós illeték, 
amit bevezettek. A jelenlegi formájában legalábbis minket annyira nem zavar. Viszont 
amilyen formában a javaslatok megjelentek tavaly, abban a formában nagyon-nagyon, és ugye 
ez az adókörnyezet kiszámíthatatlansága, mert hogyha törvényjavaslatok repkednek a 
levegőben, amelyekben olyan dolgok vannak, amelyek ellehetetlenítik a működést, akkor a 
befektető azt mondja, hoppá, álljunk meg. Biztos, hogy meglesz a józan belátás a 
törvényhozókban, hogy ezt ne szavazzák meg? Egyáltalán nem tudjuk. Lehet, hogy ez egy 
törvény-előkészítéssel kapcsolatos kommunikációs kérdés, ezt nem tudom, mert nem látok 
bele, mindenesetre az nem volt túl szerencsés, hogy már komplett törvényjavaslatként 
előkerült egy olyan változat, ami mérhetetlen terheket rótt volna a nagyvállalatokra is többek 
között, ami ellehetetlenítette volna tényleg az itteni pénzkezelést, működést, stb., és tovább 
gyengítette volna a bankrendszert. Tehát, mikor azt mondom, hogy az adórendszer 
kiszámíthatatlan, akkor az nemcsak azt jelenti, mert ami végül is aztán megtörténik, hála a jó 
égnek, jó pár dologban ez nem sikerült annyira radikálisra. Tehát végül csak-csak valami lett 
belőle. Sajnos a nagy cégek központjaiban figyelik az ilyen típusú híreket Magyarországról is 
meg mindenhonnan egyébként, ahol befektetéseik vannak, és bennük is az a kép kezd 
kialakulni, hogy itt nem stabil az adókörnyezet, mert nem tudhatjuk, hogy mi hogyan van. 
Beszélnek róla, hogy lehet, hogy 30 százalék lesz az áfa. Például az áfa egy finanszírozási 
teher. Az áfa egy gyártócég számára nem adó típusú teher, hanem annak a finanszírozási 
költsége a teher, és az nem kicsi, hozzáteszem, a legtöbb nagyvállalatnak, és azért az is 
számít, bár jóval kevésbé mint a direkt nyereséget terhelő adók.  

Tehát összességében én ezért mondtam azt, hogy az adókörnyezetben jó lenne, hogyha 
nem lennének már strukturális változások és mindenki láthatná, hogy akkor ezzel fogunk 
menni a következő években, és ennek bizonyítéka lenne, hogy pár évig akkor így megyünk. 
Mert most pillanatnyilag senki sem meri a saját kalkulációjába beletenni, hogy ez az 
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adórendszer így fog maradni a következő 3-4-5 évben, vagy nagyjából így fog maradni. Mert 
ugye értjük mi, hogy megszorul a költségvetés, és változtatni kell valamit, de mindig jönnek 
mindenféle ötletekről hírek, és ezek egyáltalán nem tesznek jót a dolog megítélésének.  

 
ÁBRAHÁM LÁSZLÓ, az AmCham Elektronikai Gyártók Bizottsága elnöke: Én 

szeretnék akkor választ adni arra a néhány kérdésre, hogy a kutatás-fejlesztési költségekkel mi 
van. A 18 százalékát az árbevételünknek itt Magyarországon nem tudjuk kutatás-fejlesztésre 
fordítani, az ötvenfős mérnökséggel ez megoldhatatlan. Ez az én nagy bajom, ugye a Bosch-
os kolléga Hatvanig nem tudja elhozni a mérnököket Budapestről, én Debrecenbe még inkább 
nem tudom elhozni. Tehát ez egy alapvető növekedési gát számomra. Debrecenben az 
egyetemen beindítottuk a villamosmérnök-képzést, de ott még néhány évnek el kell telni, mire 
igazi jó mérnökök fognak onnan kijönni, hiszen az a kultúra, ami a BME-n megvan, még 
Debrecenben nincs meg, és erre nagyon sok pénzt áldozunk, és segítjük őket, hogy ez 
meglegyen, de ehhez idő kell.  

A szakképzési miért fáj? Anyagilag vagy másképp? Azt gondolom, hogy a központnak 
elmesélném, hogyha az adót nem befizetjük, hanem karitatív céllal az iskolának adjuk, és ezt 
meg ezt csináljuk belőle, ezt egy tollvonással el lehet intézni, ez nem probléma, akármekkora 
is ez az összeg. De ha azt mondom, hogy a nyereségemből még x milliót szeretnék oda 
bevinni, mert hogy az nekem milyen jó, a központból a válasz, hogy no. Ezzel nagyon sok 
mindent elrontottunk. 

És itt a bizalmi elv. Ahogy a kolléga említette a pozitív diszkriminációt. A 
diszkrimináció pozitívan már működik, a vámolásnál már ott van. Ki kellett tölteni egy 180 
oldalas kérdőívet, benéztek a vesénkbe is, és most hajnali 3-kor is nyugodtan vámolhatok, és 
úgyis az enyém a felelősség, ha elrontom. Nekem kell majd börtönbe menni. Itt ezt miért nem 
lehet megcsinálni? Tehát ugyanúgy megcsinálná, aki vállalja, hogy ugyanígy ilyen célra így 
meg így akarom költeni. Én nagy cég vagyok, a nyakamat berakom a guillotine-ba, és nagyon 
szívesen csinálom. Majd a kis himi-humi cégek, akik lopták eddig a szakképzési alap pénzét, 
egyébként nem értem, hogy miért nincsenek börtönben, ez mindegy, nem fognak ebbe 
belemenni, nekünk pedig nagyon-nagyon fontos lenne, hogy ez a kapcsolat meglegyen, hogy 
hozzánk jöjjenek, minket kérdezzenek, hogy mit tanítsanak, hogy tanítsanak, és mivel 
tanítsanak.  

Még egy: a szakszervezeti kérdés. Én nem munkakönyvet szeretném visszaállítani, ma 
a szakszervezetnek semmi köze ahhoz, hogy a NAV rólam milyen adatokat gyűjt. Ezt kellene 
három adattal kibővíteni. Ezt senki egyénileg nem fogja megnézni, csak statisztikát látunk, 
hogy a jogász, ha öt éve végzett, akkor körülbelül ennyi a fizetése, annyi belőle munkanélküli. 
Azt hiszem, hogy ez egy nagyon egyszerű dolog lehetne, és a középszintű végzettségre is 
megtenné. 

Ami a kiszámíthatóságot illeti. Az én anyacégemnél például nagyon kiverte a 
biztosítékot az egy évvel ezelőtt minimálbér- és a plusz elvártbérfejlesztés. Mert azt mondta, 
hogy oké, nem lehet kijönni abból a minimálbérből, emelje meg az ország, mondja, hogy 
ennyi. De az, hogy csak eddig emeld meg és még tegyél hozzá ennyit, mert ha nem, akkor 
irgumburgum, nem pályázhatsz. Ez egyszerűen egy olyan követelményrendszer, ami nagyon 
szokatlan. És nekem ott kellett két hétig birkóznom az amerikai vezetéssel, mivel azt 
mondtam, hogy igen, adjuk meg az elvártbérfejlesztést is abban a kategóriában, mert nekem is 
van betanított munkásom. A mostani minimálbér-fejlesztés már az egészet felülírta, ez nem 
probléma, megadtuk. De az ilyen jellegű dolgok nagyon rossz üzenetek. Így fogalmazott a 
vezetőm, hogy „a pisztolyt odateszik a halántékomhoz, és akkor mondd, hogy igen!” Ez így 
nem lehet. Azt úgy lehet, hogy ennyi a minimálbér, oké, kész, mindenkire. Egyébként a 
minimálbér drasztikus emelése azért okoz egy elég furcsa problémát. Én elhiszem, ha a 
minimálbérből nagyon nehéz kijönni, de ha ilyen dinamikával emeljük, akkor az egy 
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ösztönzési rendszert felborít. Aki eddig jól dolgozott, és 5-8 ezer forinttal előtte járt a 
másiknak, azt mondta, hogy igen, én egy jó munkavállaló vagyok, én különb vagyok, mint a 
másik. Most egy tollvonással ezeket összetoltam alulról, és aki jobb volt, most ugyanannyit 
csinál, mint a kezdő, nullkilométeres kollégája, és a másik probléma, hogy pénzügyileg, hiába 
mondom, hogy meg tudnánk duplázni a bért, hogy az mit jelentene, azért nem így mérik a 
központban a bérfejlesztést. Adott százalékot mérnek. És a jelentős része elmegy oda, hogy a 
minimálbért odaadjam, tehát abba a kategóriában, ahol nekem meg kéne becsülnöm a kiváló 
mérnökömet, logisztikusomat, kereskedőmet, és így tovább, nem jut akkora pénz, hogy ott a 
differenciálást megcsináljam. És előfordul, hogy azt mondja, hogy bocs, a határon kívül 
nekem jobb, és ez nekem egy komoly probléma. És nemcsak nekem, gondolom a másik cég is 
így jár, aki minimálbéren is foglalkoztat, márpedig gyártásban ez előfordul. 

Az utolsó dolog, és nem húznám hosszúra, a TÁMOP-pályázat. Ugye a 
szakképzésinek volt egy olyan része is, hogy a saját munkavállalóra lehetett fordítani. Ez is 
bedőlt, mert ez most már nagyon nehéz. Mi tavaly, augusztus végén beadtuk a TÁMOP-
pályázatot, egy szép kerek, ötvenmillió forintos, 300 munkatárs képzésére alkalmas, 
ténylegesen, becsületesen, mindenegyes papírral alátámasztott pályázati anyagot, a mai napig 
se bű, se bá a visszajelzés. Ha mi komolyan vesszük a piacot, hogy fejlődni kell és képzett 
munkaerő kell, én úgy gondolom, hogy ez az elbírálási magatartás, de kormányzati is, mert ha 
a kormány ezt komolyan venné, akkor nem engedné meg, hogy ilyen dolgok történjenek, ez 
ezt abszolút nem támogatja.  

 
TÁLOS PÉTER, a Foxconn ügyvezető igazgatója: Ehhez még csak annyit egyébként, 

hogy a pályázat rendszere mennyivel jobb mint az előző rendszer. Mi is pályáztunk, hasonló 
eredménnyel, mint a Laciék, tehát fogalmunk nincs, hogy mi van a pályázattal több mint egy 
éve, viszont mikor a pályázatot előkészítettük, akkor egy tanácsadó céggel egyeztettünk, és a 
tanácsadó cég képviselője mondta nekem, hogy óránként – már nem emlékszem pontos 
összegre – ennyi ezer forintot kell beírni, mert annyiba kerül egy óra ilyenfajta oktatás. Tehát 
így működik ma Magyarországon a pályáztatás. Amit önöknél valaki valahol az igazgatásban 
kitalál, hogy akkor ennyi forint kell, ez erre a reális összeg, akkor is azt fogják kiírni, hogyha 
negyedannyiból is meg lehet oldani. Csak azért, mert annyiból lehet. És úgy nézett rám, mint 
a piros kukoricára, hogy ez az ember a Holdról jött vagy nem normális, vagy valami baja van. 
Azt mondtam, engem nem érdekel, nem vagyok hajlandó többet odaírni, mint amit fizetni 
fogunk ténylegesen, és nem vagyok hajlandó többet fizetni, mint amennyit a piacon ezért 
lehet kapni. Hiába EU-s pénz, attól függetlenül azt az Európai Unió adófizetői dobták össze, 
és azt ellopni épp olyan, mint a hazai pénzeket elsíbolni. Tehát a rendszer pont ugyanúgy 
működik, mint előtte, csak visszajelzésként mondom. Semmivel sem jobb. Annyival csak, 
hogy mivel nem bírálják el a pályázatokat, így tulajdonképpen nem folyik ki fölöslegesen 
pénz. Ez az előnye megvan. (Közbeszólás: Megtenné, hogy az, aki pályázott, felteszi a kezét?) 
Csak TÁMOP-os. Senki nem nyert, mert nem hirdettek eredményt.  

 
SPALLER ENDRE (KDNP): Ez annyira bosszantó és annyira magas labda, hogy nem 

tudom nem lecsapni, hogy önnek annyira igazuk van, hogy az NFÜ mint intézmény, ami az 
egészet felöleli és amit nem sikerült felszámolni a kormányzás elején, mert Brüsszellel egy 
olyan egyeztetési folyamat kellett hogy lemenjen, hogy akár fél évre vagy egy évre megáll az 
összes kifizetés Magyarország iránt. Ezt a kormányzat nem vállalta fel, azt mondta, hogy 
amennyit lehet, javítunk, de az már egy eldöntött dolog, hogy NFÜ ebben a formában egész 
biztosan nem lesz a következő pénzügyi ciklusban, amit ugye most tervez a kormányzat, és az 
már egész más rendszerben lesz. Ott már nem lesz ilyen, hogy megmondják, hogy mennyibe 
kerül a képzés, stb. Ez a jó hírem van.  
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ÁBRAHÁM LÁSZLÓ, az AmCham Elektronikai Gyártók Bizottsága elnöke: De 
akkor miért írták ki a pályázatot? A mézesmadzagot miért húzták el az orrunk előtt? Mondták 
volna, hogy nincs pályázat, jó, tudomásul vesszük. 

 
SPALLER ENDRE (KDNP): Nem, nem! Még egyszer: a kormányzatnak nincs 

ráhatása.  
 
KONTUR PÁL (Fidesz): Most van változtatás. Egyszerre nem lehet lehívni az uniós 

pénzeket, pont ezért nem lehet kifizetni, mert az NFÜ így viselkedik, ahogy önökkel, 
másokkal is ugyanígy. (Közbeszólás: még egy probléma, hogy nincs visszajelzés. Befagyott az 
egész képzési rendszer, mert mindenki vár arra, hogy nekem van benn egy pályázatom, még 
ha költenék is a saját iskolámra, saját pénzemet, mert beadtam egy pályázatot, akkor nem 
biztos, hogy ebbe bele fogok vágni.) Én azt kérném, hogy akinek nem tetszik valami, aki nem 
ér rá, az tőlünk nyugodtan elmehet, de az a véleményem, hogy akárhányszor jöttünk, mindig 
siettünk, mert valaki nem ért rá. Most önöknek az az érdekük és nekünk is a legjobban 
felfogott érdekünk, hogy meghallgassuk önöket, önöknek pedig az, hogy megoldódjon ez a 
gond. Tehát, amiben tudunk segítünk. Mi csak úgy tudjuk meg, ha elmondják. Ha sietünk, 
nem tudják elmondani. Az a lényeg, hogy változtassunk ezen… 

 
RÁBA ZSOLT (Flextronics): Képviselő úrnak mondanám, az adózási rendszer egy 

kicsit a szakterületem… (Derültség.) Én képviseltem ezt a bizottságot a szakképzéssel 
kapcsolatban, ebben a dologban annyit tennék hozzá, hogy nekem annak ellenére, hogy a 
rendszer megváltozott, a Flextronics Sárváron, Tabon és Zalaegerszegen is fenntartotta a 
tanműhelyét. Próbálkozunk, kevesebb sikerrel, mint amit addig elértünk, az egyetlenegy 
probléma az, hogy az, hogy a kamara bekerült a rendszerbe, ismerem a problémát, egy német 
modell, ezt valahogy az Audi megpróbálta behozni a német kereskedelmi kamarán keresztül. 
Bejött a kamara. Ugye eddig volt a szülő, az oktatóhely és volt a kamara és az iskola, aki 
próbált segíteni a szülőnek, az pedig az oktatónak. Most abban látom az idei évtől a 
problémát, hogy amennyiben az iskola állami fenntartású lett, még bejött a képbe a 
Klebelsberg Intézet. És az osztályfőnök mindenkit a kamarához irányít, a kamara azt mondja, 
hogy ez az iskola hatásköre, szegény szülő visszajön az iskolába, az iskola: „ja, én már a 
Klebelsberg Intézethez tartozom”, elmegy a Klebelsberg helyi vagy járási vezetőjéhez, ő meg 
aztán így teljesen elveszti a fonalat. Eddig volt egy kapcsolat az NSZFÜ-vel, elszámolás, stb. 
illetőleg volt az elméleti oktatást végző iskolával. Volt egy háromszög, most pedig ez így 
elaprózódott, és a sok morzsát próbáljuk újra összerakosgatni. Ennyit a szakképzéshez. 

A másik dolog, az adózási vonalon két dolgot említenék meg. Péter egy kicsit 
lesöpörte az asztalról ezt a tranzakciós illeték dolgot, a mi cégünknél most jelen esetben 2014 
végéig tervezünk, de gondolom, a többi nagy cég is nagyjából 12 hónapra. A tranzakciós 
illeték esetében kiderült, hogy 1 ezrelék, erre mi csináltunk egy tervet, felvettük a 
számlavezető bankokkal a kapcsolatot, különböző modelleket lefuttattunk, hogy mit tudunk 
csinálni. És abban például benne volt, hogy a csoportos bérutalás egy utalásnak fog számítani, 
és maximum hatezer forint. Ezeket a modelleket beépítettük a pénzügyi tervünkbe, majd 
december első napjaiban jött az új tapasztalat, hogy 2 ezrelék és hogy sokkal jobban 
tagozódik az az utalási tétel, amire a 2 ezreléket kell számolni, a Flextronics esetében 6-7 ezer 
ember munkabérét kifizetni, egy észrevehető összeget jelent ez a tranzakciós illeték. Ez lett 
volna a másik dolog.  

A harmadik dolog – és ez is részben kapcsolódik a Foglalkoztatási bizottsághoz -, 
hogy az adóváltozásoknak a kommunikációja, az előzetes, hiszen miniszterelnök úr, a kamara 
képviselői és több meghatározó személyisége Magyarországnak nagyon sok vállalkozói 
fórumon meghirdette a munkahelyvédelmi akciótervet, 25 év alatt 55 év fölött és a 
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szakképzetlen munkaerő. Ugye erre is mi állítottunk fel modelleket, majd aztán a 
törvénytervezet szövegéből kiderült, hogy a szakképzetlen munkaerő a FEOR 9. Kérdezem 
én: FEOR 8-ban nincs szakképzetlen munkaerő? De van, mert például az elektronikai 
operátorok, akikkel mi dolgozunk, azok FEOR 8. Jó, azt mondom, hogy ezzel még netán 
tudnánk együtt élni, de akkor elkezdtünk azon gondolkodni, hogy ki tudja Magyarországon 
megmondani, hogy mi a FEOR 9 és mi a FEOR 8. A KSH-nak van egy honlapja. Felvettük a 
kapcsolatot az adóhatósággal, ugye ott közben történt egy váltás, mert Budapestről 
visszakerültünk a megyéhez, hát nekik ez nem hatáskörük, ők, ha FEOR 9-et látnak a 
bevallásban, akkor elfogadják az adókedvezményt, de azért, hogyha ők azzal nem értenek 
egyet, akkor felfüggesztik a vizsgálatot, elmennek a KSH-hoz. Hát mi megpróbáltuk 
megelőzni az adóhatóságot, és elmentünk a KSH-hoz, odáig jutottunk, hogy nem tudta 
megmondani a KSH, hogy milyen papírt adjak be, ami alapján ő el tudja dönteni, hogy 8-as 
vagy 9-es FEOR az illető. Holott mi értelmeztük, hogy mi van leírva a 9-esben, mi van leírva 
a 8-asban. Nagyon nagy átfedések vannak, hogyha a statisztikai hivatalos közleményt 
leveszem a KSH honlapjáról, és ezt az egész magyarázatot ehhez az egész FEOR-
rendszerhez. És én a mai napig állítom, hogy a FEOR 8-ban is van szakképzetlen munkaerő. 
És itt a kommunikációra próbálnék gondolni, hogy azért, amint már az elején említettem, 
hogy mi tervezünk 12 hónapra, 18 hónapra. És volt egy kommunikáció, majd lett egy 
törvényszövegezés az életbelépés előtt mondjuk 2-3 héttel, amikor már ugye nagyon 
reklamálni nem lehetett, és ezt a problémát nem tudtuk egy fórumon benyújtani, hogy azért a 
FEOR 8 is van. Tehát itt vagy valami más úton-módon kellene megfogni, hogy ki a 
szakképzetlen munkaerő, vagy ennek a kiterjesztésén kellene elgondolkodni. Vagy a 
törvénynek egy mellékletében meghatározni konkrétabban a FEOR-besorolásokat. 
Köszönöm.  

 
 TÁLOS PÉTER, a Foxconn ügyvezető igazgatója: Ehhez még csak annyit, hogy 

igazad van, mert ez a tranzakciót illeték bizonyos cégeket különbözőképpen érint. Minket 
nem érint olyan mélységig, hogy összességében az adóváltozások miatt ezt negatívan érezzük. 
Picit vitatkoznék veled, én azt gondolom, hogy elektronikai operátor, hogy ha SMT-
tevékenységet folytat, az egyértelmű. De egyébként egy full összeszerelő-csomagoló operátor 
FEOR 9-be sorolandó, és ez is eléggé világos. Mi ezen nem is sokat hezitáltunk, megmondom 
őszintén. Mert én nem láttam különösebb okát annak, hogy ezen sokat izgassam magam. 
Annyira nem rossz a helyzet itt a FEOR-ok kapcsán, mint mondtad, bár lehet, hogy nektek 
van SMT-tek. (Közbeszólás: És az 2000 embert érint.)  

 
RÁBA ZSOLT (Flextronics): A kormányzat csinált egy statisztikát, megnézte a NAV-

bejelentések alapján, hogy ki a FEOR 9, és gondolom, erre csinált egy modellt, lefuttatták az 
NGM-ben, hogy ennyi emberrel számoljunk. Január 1-jei hatállyal áttették a cégek 8-ból 9-be, 
észrevehető lett volna a szociális hozzájárulás adónemben az a bevételkiesés, amit az NGM 
nem tudott lemodellezni, mert két nagy multiról van szó. (Közbeszólás: Ők 600 ezer emberrel 
számoltak, és nem is tervezik ezt megváltoztatni, nem is akarnak hozzányúlni. Egy államtitkár 
mondta nekem. Két hete kértük.)  

 
RÁBA ZSOLT (Flextronics): Az első negyedév statisztikái után kinyílik a Pandora 

szelencéje, és azok a számok jönnek ki belőle, hogy kevesebb lett a bevétel, több lett az 
igénybe vett adókedvezmény, mint amennyit a kormányzat tervezett. Azt egyszerűen lehet 
monitorozni, hogy kik azok, akik a törvény megjelenésekor nagyobb tételű átsorolást hajtottak 
végre. Mert akár egy FEOR-átsorolást is be kell jelenteni az adóhatósághoz, tehát viszonylag 
könnyen kiszűrhető, hogy kik azok a cégek, akik a törvény hatására lépnek. Holott abban a 
Péternek igazat adok, hogy igen, ők betanított és nem képzett munkaerők. Ahogy a Laci által 
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említett operátorképzés nincs. (Közbeszólás: Nyolc általánossal vesszük fel az embereket, 
nálunk is a 30 százaléka 18 évet betöltött 8 általános iskolát végzett, egy tesztet kitölt, egy 
hétig megtanítom, hogy mit kell csinálni, és utána gyártja azt a terméket.)  

 
TÁLOS PÉTER, a Foxconn ügyvezető igazgatója: Ha egy hétig képezted, az már egy 

rendkívül képzett ember. Gyakorlatilag egy ilyen progresszív sori operátor képzése egy napon 
belül lezajlik, és onnan, ha nem is teljes hatékonysággal, de tud működni. Kérdem én, ha 
valaki egy napon belül kiképezhető az adott feladat elvégzésére, akkor az mi, ha nem 
szakképzetlen munkaerő és betanított munkás?  

 
SPALLER ENDRE (KDNP): Bocsánat, ebből én csak annyit szűrök le, hogy ezt 

biztosan egyértelműsíteni kell. Akár ez a Nemzetgazdasági Minisztérium szándéka, akár az, 
nem derülhet ki, hogy két év múlva a bíróságon önök a NAV-val szemben megnyerik vagy 
elveszítik, és az dönti el, hogy a FEOR 8 vagy a 9-nek hol a határa. Ez itt a legfontosabb 
üzenete. 

 
TÁLOS PÉTER, a Foxconn ügyvezető igazgatója: És ez egy komoly kockázat, 

hozzáteszem. Még picit Ábrahám Lacira referálnék. Volt egy nagyon érdekes dolog, a tavalyi 
bérkompenzáció. Megértettük, abszolút megértettük, hogy ez miért van, szociális oldalról 
persze, ugyanakkor ez egy direkt beavatkozás volt magántulajdonban lévő vállalkozások 
életébe, a költségstruktúrájába, amit őszintén szólva nekem is nagyon sok munkámba tellett, 
hogy – mondjuk úgy, hogy – felpuhítsak a központunk felé, akik ezt nem nagyon értették, 
hogy most ez hogy van. Hogy most akkor Magyarországon ebben az értelemben nem lehet 
biztonsággal számolni, hogy hogy fogunk továbbmenni. Ezt megoldottuk, és ez nem is 
panasz, megértettem, hogy ez miért volt így, és tulajdonképpen magánemberként egyet is 
értettem vele. Csak azt a kérést szeretném tiszteletteljesen megfogalmazni, hogy azért nagyon 
sok ilyen ne legyen, mert ha sok ilyen rendkívüli beavatkozás van az állam részéről az 
egyébként teljesen privát szférába, ahol teljesen privát módon szeretne a munkáltató dönteni 
bizonyos dolgokról, akkor az bizonyos, hogy nagyon negatív visszhangja lesz. Mert egy-egy 
ilyen esetet nagyon ritkán meg tudok magyarázni, de hogyha van minden évben valami, akkor 
nem tudom azt mondani, hogy ez most rendkívüli, mert akkor azt mondják, hogy ez nálatok 
nem rendkívüli, ez már a rendes. És mi leszünk itt, de nem rend, hanem csak –kívüli. És ez 
egy komoly veszély. Tehát nem magát az intézkedést kritizálom, mert minek is kritizáljam, 
hogyha egyszer ez volt, ez volt, hanem csak azt kérem, hogyha lehet, akkor ilyenfajta direkt 
beavatkozás a magánszférába ritka legyen. 

 
BERTHA SZILVIA (Jobbik): Ehhez csak annyit szeretnék mondani, hogy ezekkel a 

problémákkal bármikor a jövőben is a Foglalkoztatási bizottságot hivatalosan keressék meg 
nyugodtan, mert ezek mind szakmai kérdések. Hogyha hozzánk eljuttatják e-mailben vagy 
hivatalos levélben vagy mindkét módon, akkor biztos, hogy foglalkozni fogunk vele, és 
megfelelő helyeken képviselni fogjuk a problémákat.  

A másik: én visszakanyarodnék a szakképzéshez. Az egyik, hogy egyáltalán a 
gyakornoki programok mennyire működnek? Mennyire van esély itt tartani a fiatalokat a 
műegyetemről, hogy gyakornoki program keretében már a cégekhez integrálni, vagy hogy 
ilyen próbálkozások vannak-e?  

A másik kérdésem, hogy a kamarákkal milyen a kapcsolatuk? Mert most már a 
szakképzésben és a felnőttképzésben is annyira meghatározóak lesznek a kamarák, akár a 
tartalmára nézve is, mert elvileg az lenne a funkciójuk, hogy a gazdaság igényeit közvetítsék 
az oktatási rendszerhez. Nekünk voltak fenntartásaink ezzel kapcsolatban, csak nem tudom, 
hogy az önök véleménye mi erről az egészről?  
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TÁLOS PÉTER, a Foxconn ügyvezető igazgatója: Hát vannak fenntartásaink. (Élénk 

derültség.) Röviden a második kérdésre: részünkről semmilyen a kapcsolatunk a kamarával. 
Nincs. Nem tudom, hogy befizettük-e az ötezer forintos kötelező izét, azt lehet, hogy elutalta 
a múlt évben a kollegina, de ezen kívül más kapcsolatunk nem volt a kamarával. (Spaller 
Endre: És mi ennek az oka?) Nem látjuk semmilyen hasznát, hogy a kamarával kapcsolatba 
kerüljünk.  

 
ÁBRAHÁM LÁSZLÓ, az AmCham Elektronikai Gyártók Bizottsága elnöke: 

Szelektív. Én személy szerint Debrecenben a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara elnökhelyettese vagyok, ettől függetlenül nem érzem jól magam szakképzési 
kérdésben. Nem vagyok megnyugtatva. Olyan kezekben olyan döntések vannak, olyan 
hozzáállások, ami szerintem messze van attól, hogy ez megoldódott volna. Pont tegnap volt 
egy megbeszélés arról, hogy hogy legyen, mint legyen, elmondták, hogy a cigány lakosság 
ennyi százaléka itt lakik és ott akarna tanulni, ha lehetne. Másfél órán keresztül töltötték az 
agyunkat mindenféle információval nagyon okos emberek, de mikor megkérdeztem, hogy 
oké, és a szakképzésre a GDP-nek hány százalékát költjük és hogy néz ki ez a szomszédos 
országokban, akkor nincs válasz. Tehát, hogyha ilyen alapvető dolgokra nem tudunk választ 
adni, én azt hiszem, hogy a kamara ebben a dologban – most a saját másik szervezetemet 
fúrom – nem áll a helyzet magaslatán. És mindenki abban gondolkozik, hogy duális képzés. 
Ez állati jó, mindenki feloldozza magát azzal, hogy duális képzéssel megoldottuk. A duális 
képzés nem oldott meg semmit, itt szeretném elmondani hangosan, vállalom bárki előtt. Ki 
csinálja? Csinálja a Mercedes, az Audi, nagyon jól csinálja. De mit csinál? Egy évfolyamnak 
a krémjét, a felső tíz százalékát berántja magához, és kiképzi azzal, hogy majd te leszel az én 
munkavállalóm. A maradék 90 százalék rosszabb helyzetben van, mint korábban volt, mert 
most az iskola is azt mondja, hogy ott a duális képzés, az megoldja a gyakorlati képzést, és az 
iskolában semmi nincs. És az a német modell, hogy átvegyük a duális képzést, az úgy 
működik, hogy az iskolában van eszköz, gyerek megtanul fúrni, faragni, forrasztani, 
hegeszteni, ki mit, és amikor ezt tudja, utána lökik be az iparba, hogy hasznos legyen. Hogy a 
műkörömépítő kislány ne csak söprögessen egész nap meg a fodrász, hanem ténylegesen 
valamit csináljon. Tehát teljesen mindegy, hogy melyik szakmáról beszélek. És ezzel mi, 
szerintem hatalmas önbecsapást csinálunk.  

A Mercedes, az Audi éhes a munkaerőre, mi magunk is éhesek vagyunk, nem 
hirdettük meg a duális képzést, van egy-két ilyen kolléga, akit a BME-ről lehozunk 
gyakornoki program keretében, de azt a bizonyos szerződést, amit a kamara sír, hogy több 
kellene belőle, azt nem látom reálisnak, hogy azt növelni lehetne. Nagyon nagy a bürokrácia 
mellette, anyagi terheket ró, tehát az egy olyan kötöttség, hogy borzasztó. Sokkal egyszerűbb 
lenne, mint ahogy a Joker-diák vagy a Melo-diák a srácokat ki tudja közvetíteni, ott csak egy 
névsort írunk, és ahány órát végzett, fizetünk neki. Semmi bürokrácia, legalábbis egy 
minimális, hogy ténylegesen meglegyen a védelme a hallgatónak. Ezt alapvetően át kellene 
dolgozni, mert ebben a formájában nem életképes. És ezt a luxust pont a kicsi és a közepes 
vállalkozások, akinek aztán igazán kellene egy nyílt agy, aki tudná segíteni, azok pedig bele 
sem mennek, nincs kedvük hozzá, nincs se ideje, se szellemi kapacitása, hogy bíbelődjön 
ilyen aláírással, hogy a rektoron keresztül is át kell hogy jöjjön, három hétig tart az egyetemi 
koszos papír aláírattatása. Nem életszerű.  

 
BERTHA SZILVIA (Jobbik): Még a kamarákhoz kérdezném, hogy a szakértői bázist 

milyennek látják.  
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TÁLOS PÉTER, a Foxconn ügyvezető igazgatója: Laci biztos kiváló szakértője, de 
rajta kívül én nem ismerek több kamarai tagot, úgyhogy nem tudok nyilatkozni.  

 
ÁBRAHÁM LÁSZLÓ, az AmCham Elektronikai Gyártók Bizottsága elnöke: Azt 

mondom, hogy vegyes, tehát nyilvánvalóan egy-két ilyen magamfajta elvetemült, aki 
szerelemből is csinálja a dolgokat, de nem hiszem, hogy mi vagyunk többségben. Meg kell 
nézni a kamara egész vezetését. Hány éve van a pozíciójában? Most én nem azt nézem, hogy 
rendszerváltás előtt vagy után vagy kormányváltás előtt vagy után, hanem hány évet töltött 
ott. Hogy ha valaki x évet eltölt a munkahelyén, ő sajnos a komfortzónáján annyira belül 
kerül, hogy nem fog bizonyos dolgokat már megcsinálni, mert „elvagyok a langyos vízben”. 
Biztos, hogy ott cserélni kellene. 

Ha már nálam van a szó, még a tranzakciós adóhoz lenne egy megjegyzésem, mivel 
eléggé exportra dolgozunk, az én főkönyvelőm kitalálta a tranzakciós adónál, hogy 
ugyanannál a banknál, akivel eddig Magyarországon dolgoztattunk, egy angliai bankban 
fogjuk ugyanazt csinálni, és kiderült, hogy az itteni öt dolláros egyszeri könyvelési tétel 
Londonban csak négy dollár. Tehát, amit lehet, nem itt fogjuk átpörgetni. Ezzel nem vagyok 
magam, ezt teljesen őszintén elmondom, az összes cég, akinek nagy az exportja, így csinálja, 
egyedül a munkabérnek megfelelő, meg a helyi beszállítók pénzét hozzuk Magyarországra, 
arra fizetünk tranzakciós adót, ez nekünk havonta majdnem húszmillió forint különbözetet 
jelent. Tehát ezzel minket nem lehetett megfogni, de gondolom, más is hasonló dolgot csinál.  

 
PATAY VILMOS (Fidesz): A szakképzési hozzájárulással kapcsolatban mondom, én 

15 évig cégvezető voltam, és a helyi szakmunkásképzőbe fizettem, és mindig tudtam, hogy 
mire használják fel, mert olyan volt a kapcsolatom az aktuális igazgatókkal. Beszélgettünk 
képviselőtársammal, azt gondolom, hogy a mai napból én legalábbis ebből leszűrtem mint egy 
házi feladatot, hogy kezdeményezni fogjuk annak a megvizsgálását, hogy esetleg egy olyan 
rendszert lehetne-e működtetni, hogy aki szeretne élni ezzel a lehetőséggel, az hasonlóan 
tehesse. Mert a sportstadionok építése sem úgy megy, hogy mindenki fizet. Ott is alkalmassá 
kell válni a másik oldalnak. Na most, a szakképzési hozzájárulásnál azt kellene megnézni, 
hogyha valaki szeretné ezt fizetni, akkor legyen egy pályázati rendszer, és ott legyen egy-két 
kritérium. És hogyha annak megfelel, akkor csak azt kell ellenőrizni. Akkor nem kell az egész 
országban az összes befizetést, az összes csalót ellenőrizni, mert hogyha ez így van, ahogy 
képviselőtársam mondja, hogy kétharmada, háromnegyede csal, a többi nem, ha valaki ilyet 
akar csinálni, akkor tegyük neki lehetővé. Mondjuk azt, hogy erre egy keretet nyitunk, erre be 
lehet pályázni egyszerű módon, meg lesznek az ellenőrzési pontok. Lehet, hogy ezt közösen 
kell kitalálnunk majd, én kezdeményezni fogom ennek a megvizsgálását, hogy mit kell ahhoz 
kezdeményezzünk, mi mint bizottság, hogy ebbe az irányba elmozdulhassunk. Köszönöm 
szépen.  

 
TÁRAI GÁBOR (Bosch Magyarország): Mi ezt üdvözöljük, és még csak azt sem 

kérjük, hogy legyen egyszerűbb. Csak egyszer kelljen megcsinálni, és utána, aki becsületes, 
annak ne kelljen többet az életben. Lehet az bonyolult, mint a vámnál is, legyen az 180 oldal, 
bánja a fene, ne legyen persze, de legyen, csak utána többet ne kelljen. (Közbeszólás: Ja, hogy 
menjen el a csalóknak a kedve!) Hát egyébként már ez is egy alapszűrő, viccet félretéve, van 
egyfajta szűrő benne.  

 
SZECSKÓ LÁSZLÓ: Az egyetemek és az üzleti szféra kapcsolatrendszerére egy rövid 

választ adnék. Itt az AmCham oktatási bizottságában hasonló témakörben folyik jelenleg az 
egyeztetés és a gondolkodás. Az a megállapítás történt, hogy az elmúlt tíz évhez viszonyítva 
most már sokkal jobb az együttműködés az egyetemekkel, főiskolákkal, de alapvetően lokális 



- 42 - 

megoldások születnek. Tehát gyakorlatilag, ha egy egyetem rektora, dékánja nyitott arra, hogy 
együttműködjön az üzleti szférával és az üzleti szféra is nyitott, akkor valami ad hoc módon 
létrejön. De nincs egy olyan szabályozási rendszer, ami azt a fajta sztenderd megoldást tudná 
nyújtani Magyarországon, ami a foglalkoztatás elősegítését célozná. Tehát gyakorlatilag 
nagyon sok helyen úgy látjuk, hogy az oktatók eltávolodtak már attól, ami a jelenlegi élet. 
Nagyon nehéz megoldani azt, hogy az ipari fejlesztéseket, az újdonságokat bevigyük az 
egyetemre, mert esetleg féltik a munkahelyüket az oktatók, és ezért nem nagyon szeretik vagy 
kisebb hajlandóság van visszajönni, az iparban megnézni ténylegesen azokat az újdonságokat. 
Tehát az oktatási bizottság elkezdett egy ilyen egyeztetést felsőoktatási intézmények 
vezetőivel, illetve az üzleti szférával, és hamarosan lesz egy továbblépés ebben. Hogy ha ott is 
a kormányzati oldal tudna támogatást nyújtani abban, hogy változások legyenek a 
szabályozórendszerben, nem feltétlenül pénzügyi dolgokról beszélek, nyilván a pénz is fontos 
lenne, de hogyha már abban a rendszerben, az oktatás felépítésében, struktúrájában lehetne 
változtatni, bevinni kötelező elemként például azt, hogy egy-másfél évet a hallgatók az 
iparban töltsenek a diploma megszerzése előtt, akár ugyanúgy egy kreditrendszerben, vagy az 
oktatottnak kötelességük legyen x évenként, 4-5 évente egy évet eltölteni az iparban. 
Rengeteg ötletet írtunk össze, ezeknek az egyeztetése folyamatban van a felsőoktatási 
intézményekkel, én úgy gondolom, hogy ezek támogatásra találnának az önök részéről, akkor 
már előrébb tudnánk lépni ebben a problémában.  

 
RÁBA ZSOLT (Flextronics): Elhangzott az a kérdés, hogy hogyan lehetne ezt jobbá 

tenni. Azt tudjuk, hogy Magyarország egy Budapest-központú ország, ami Budapesten van, az 
jó, ami vidéken van, az ott van. A kollégám biztos járt már Szombathelyen is, én jómagam is 
szombathelyi születésű vagyok, halott város. Megyeszékhely, halott város. Ugyanezt el lehet 
mondani Zalaegerszegre, a mi központunk Tabon van, még nem is megyeszékhely, Somogy 
megyében, Siófoktól 25 km-re. Azok a diákok, akik középiskola után feljönnek Budapestre 
tanulni, a nagy cégek mind megtalálható Budapesten, kivéve a Bosch, mi, bocsánat, (Tálos 
Péter: Jelzem, mi sem vagyunk Budapesten. Szóval kivéve az itt lévőket. – Derültség.) Szóval 
azt akartam jelezni, hogy így az ország minden pontján jelen vagyunk, nemcsak Budapesten, 
de az, aki egyszer felkerül és öt évig Budapesten él, míg lediplomázik, nincs az a vonzereje a 
vidéknek, mert fürdővel, mert térkövezett főtérrel, amin van egy nagy szép szökőkút, az nem 
vonzza vissza a fiatalt abba a városba, ahonnan egyszer elindult. Még a szülei sem, hiszen 
manapság két óra alatt bármelyik vidéki városból el lehet jutni Budapestre, tehát még a szülő 
is feljön, majd jövő hétvégén hazamegy. Tehát a vidék fejlesztésében nem történnek olyan 
fejlesztések – Győr ez alól kivétel -, főleg 200 km-es körzeten kívül vagy annak a határán, 
ami már elgondolkodtató lehetne. Azt gondolom, Székesfehérvár, az a 60 km leküzdhető 
távolság Budapestről. Valahogyan vissza kellene csábítani vidékre a fiatalokat, akik 
végeznek. Erre is voltak javaslataink, például lakhatási támogatások adómentessé tétele. 
(Közbeszólás: A minimálbérrel kapcsolatban elhangoztak dolgok, de mi a gondolatuk? Van 
egy gondolatsor az Együtt2014 részéről, hogy lejjebb kell szállítani 30-40 ezer forinttal. Van 
egy ilyen véglet is. Mi az, ami elfogadható?) 

 
ÁBRAHÁM LÁSZLÓ, az AmCham Elektronikai Gyártók Bizottsága elnöke: Én úgy 

gondolom, hogy ha ezt a passzust nem teszik hozzá, hogy elvárt bérfejlesztés, hanem a 
minimális bér ennyi, és punktum, és akkor rendben van. Ez a megközelítés szerintem 
elfogadhatatlan. Én emberileg értem, hogy a minimálbért emelni kell, mert nem lehet belőle 
kijönni. Személy szerint úgy gondolom, ugye hallottuk, hogy senki nem járhat rosszabbul. Én 
úgy gondolom, hogy nagyon sokan rosszabbul jártak, mert az adójóváírás eltörlésével 
nettóban kevesebb pénzt vittek haza a munkatársaim, és nekem kellett magyarázkodnom, 
hogy ilyen szemét munkaadó vagyok, hogy ennyivel kevesebb pénzt adok neki idén, mint 
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tavaly. De ez csak részben igaz, mert én bruttó többet adok, csak nettó kevesebb kerül a te 
zsebedbe.  

Az, hogy most lapos az adóm, és milyen egyszerű számolni, elnézést, ez egy röhej, 
amikor az emberek mindenfélét ki tudnak számolni, ehót, tahót, mindent, akkor 10-20-30 
százalék a különböző adószázalék, ez nem okoz semmiféle problémát. Se a főkönyvelőnek, se 
a cégeknek. Nagyon ki lett tolva ezzel a társasággal, és szerintem nem szerencsés. És most 
magánemberként mondom, hogy én személy szerint sokkal jobban jártam ezzel az 
adópolitikával, de én nem fogok kétszer vacsorázni, nem fogok azért hárommal több cipőt 
vásárolni, hogy legyen mit szétrúgni. Tehát az a gazdaságélénkítő dolog nem következett be. 
Most említették, hogy Franciaországban a gazdagok félreraktak pénzt. Oké. Legyen x 
százalék, ilyen kereseti szint fölött, de az menjen tisztán az oktatásra.  

 
TÁLOS PÉTER, a Foxconn ügyvezető igazgatója: Ez ’73-ban volt, Laci, ma viszont 

Franciaországban az adóemelések hatására az összes komolyabb vállalkozás átköltözött 
Londonba, a polgármester személyesen fogadta őket ott egy vörös szőnyeggel, franciául 
beszélő személyzettel, mert annyian vannak, hogy külön üzleti negyed van a Franciaországból 
átköltözött vállalkozásoknak.  

 
ÁBRAHÁM LÁSZLÓ, az AmCham Elektronikai Gyártók Bizottsága elnöke: A mi 

kategóriánkban, ha ránk dobnának 5 százalékot, nem hiszem, hogy kimennénk Londonba. 
Még egy dolgot szeretnék mondani az ipar és az oktatás átjárhatósága között. Egy audis 
kolléga mesélte, hogy nekik az a problémájuk, hogy Németországban van egy nagyon jó 
oktató, aki ért mindenhez, és Magyarországon ebbe az akadémiai rendszerbe nem lehet 
berakni szerencsétlent, mert nincs meg neki ez meg az a fokozata, nem publikál. Ő csak ért 
ahhoz, amit csinál. Tehát az ilyen anomáliákra is oda kéne figyelni, mert ez az akadémiai 
rendszer nem igazán használ a mi fejlődésünknek.  

 
TÁLOS PÉTER, a Foxconn ügyvezető igazgatója: Itt most nem teljesen értek egyet 

Lacival, ez egy adófilozófiai kérdés, azt gondolom, nem pedig vállalkozási kérdés. Maga az, 
hogy végrehajtottuk a kompenzációt, azzal elértük, hogy senkinek nem csökkent a nettó bére. 
Úgy hajtottuk végre a kompenzációt, hogy a családi adókedvezménytől függetlenül. Akinek 
van, annak pedig nőtt a nettó bére. Mi azt gondoltuk, hogy az a családok dolga. (Közbeszólás: 
Van önök között olyan cég, akinek nincs egyetemi kapcsolata?)  

 
ÁBRAHÁM LÁSZLÓ, az AmCham Elektronikai Gyártók Bizottsága elnöke: 

Mindenkinek van!  
 
SPALLER ENDRE (KDNP): Visszakanyarodtunk az adóügyekhez, és abszolút 

megértem, különösen ezt az általunk egyszerűnek gondolt jelenséget, hogy ugyan ennyi a 
minimálbér, az elvárt meg annyi, egyik rendszerről álltunk át a másikra, ennek mindig vannak 
negatív hatásai, de azt gondolom, most már átálltunk egy másik rendszerre. Viszont 
összességében azt érzem ebből a beszélgetésből, hogy az, hogy mennyire elkötelezett ez a 
kormányzat az ipar iránt, és ez adópolitikában mennyire szeretnénk, hogy megvalósuljon, ez 
akkor az önök számára valószínűleg nem annyira nyilvánvaló, mint amennyire mi szerettük 
volna, hogy az legyen. Amikor ön azt mondja, hogy egy picit csökkent ez a teljes nyereség 
alapú adózás, akkor én hátra dőlök és azt mondom, hogy egy ilyen időszakban, mint ami most 
van, jól végzetük a dolgunkat. Mert hát nyilván fog ez még lejjebb is menni, bízunk benne. 
Ha három év alatt egy picit sikerült csökkenteni, ilyen időszakban, akkor hurrá.  

Ugye annak van egyfajta politikai ára, hogyha az ember igyekszik fogyasztási alapú 
adót szélesíteni, és cserébe pedig nyereség típusú adót csökkenteni, mert ez nem egyértelmű 
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szerintem. A legtöbb ország pont fordítva gondolkodik, különösen válság idején, mikor egy 
kormány népszerűsége amortizálódik, ha nem csinál tulajdonképpen semmit, akkor is, pusztán 
azért, mert az ember kinyitja az újságot, és ráugrik a teljes kilátástalanság. Tehát, hogyha ezt 
még egy ilyen típusú átalakítással megfejeli, akkor ez egy pozitív üzenet. Nyilván röpködnek 
mindenféle javaslatok, egy törvény már csak olyan, hogy olyankor röpködnek olyanok, 
amelyek megalapozottak, meg mi képviselők is tudunk olyan módosító javaslatokat írni, ami 
jól hangzik, aztán, mikor jobban végiggondoljuk, kiderül, hogy nem, csak hát ez is bekerül a 
sajtóba. De annak az esélye, hogy a legnagyobb szamárságok átmenjenek, azért ott van egy 
nagyon komoly kormányzati apparátus, amelyik ezeket igyekszik megrostálni. (Tálos Péter: 
Hát ha van, akkor nyugodtak vagyunk. – Derültség.) De ön is azt mondta, hogy alapvetően 
azok a dolgok, amelyek teljesen ellehetetlenítették volna önöket, azok nem mentek át, ezek a 
jövőben sem fognak átmenni. Abban bíztam, hogy maga az irány, hogyha mindent 
összevetünk, nyilván a tranzakciós adó érinti önöket, hogyne érintené, de a 
munkahelyvédelmi akciótervvel talán ugyanannyit vagy még többet tudnak nyerni, mint 
amennyi a másik oldalon romlik.  

 
TÁRAI GÁBOR (Bosch Magyarország): A munkahely-támogatás mindig nagyon 

fontos, a tranzakciós adó mindenre vonatkozik, volt itt arról szó, hogy a magyarországi 
munkabérek kifizetését is ezzel egy adóval terhelik. Mi kiszámoltuk az egyik, Videotonhoz 
tartozó kis cégnek, többet visz el a bérekre kifizetett tranzakciós adó, mint amit 
munkahelyvédelmivel meg lehet spórolni.  

  
SPALLER ENDRE (KDNP): Ez volt a kérdésem, hogy összességében… 
 
TÁRAI GÁBOR (Bosch Magyarország): Csak hogy nagyon jó a munkahelyvédelmi 

akcióterv, és amit ott megspórol a cég, azt elveszíti a tranzakciós adón a munkabérekre 
kifizetve. Ez egy érdekes kérdés, hogy miért adóztatjuk meg tranzakciós adóval a munkabérek 
kifizetését. Azért ez szerintem egy nagyon fura dolog abban az esetben, ha szeretnénk a 
foglalkoztatást növelni és a munkabér jellegű költségeket pedig csökkenteni. Ez is egy jó 
gondolat lenne, hogyha esetleg azt mondanák, hogy lehetnének olyan területek… Befizetjük a 
közterhet, és befizetjük rá a tranzakciós adót, azért ez elég képtelennek hangzik, de sajnos így 
van, hogy a szociális hozzájárulási adó után tranzakciós adót fizetünk.  

 
SPALLER ENDRE (KDNP): Viszont, amit még hozzá akartam tenni, az az, hogyha 

önökben ezzel kapcsolatban kétség van, hogy ez az új rendszer működőképes lesz, akkor 
megpróbálom ezt egy picit eloszlatni. Itt arról van szó, hogy adót alapvetően nem nagyon 
tervez emelni ez a kormány, akkor lehet ilyenről mégis csak szó, hogyha a dolgok rossz 
irányba fordulnak, azt pedig nyilván látni fogják, hogy a nemzetközi környezet romlik, stb., 
tehát, hogyha ilyesmiről nincsen szó, akkor nem lesz adóemelés. Ha viszont ilyesmiről szó 
van, akkor nyilván valamit csinálni kell az államháztartással. Akkor ezek az adók mind 
olyanok, hogy ezeken viszonylag könnyen lehet egy picit emelni, és nem kell azt a típusú 
adózást megint elővenni, amit önök kifogásoltak. Nem, van egy új rendszer és hogyha 
változás van, az is ezen a rendszeren belül van. Amikor ilyet hallok, hogy 30 százalékos áfa, 
nem azt mondom, hogy az teljesen lehetetlen, hogy az áfa tovább szigorodjon, erősödjön, bár 
még egyszer mondom, hogy egy új adókulcsról lenne szó luxustermékekre, stb., na de az nem 
azt jelenti, hogy a túloldalon viszont nem lehet kibővíteni, ha az megvan, akkor cserébe a 
tulajdonon valamit nem lehet engedni, hiszen az egésznek nem az a célja, hogy a 
végtelenségig adóztatva legyen a magyar társadalom, hanem az, hogy úgy legyen átalakítva, 
hogy az ipar számára javuljon, vagy picit, távlatilag valami esély felcsillanjon.  
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TÁLOS PÉTER, a Foxconn ügyvezető igazgatója: Hadd mondjak rögtön két jó hírt is 
Spaller képviselő úrnak. Az egyik az - legalábbis a mi esetünkben ez tény -, hogy a 2010-es 
kormányváltás előttihez képest az utáni összadóteher és az adóval kapcsolatos egyéb terhek 
összességében csökkentek. Ez mindenképpen jó hír. Ezt el kell ismerni. Nem is a mértékben, 
hanem a bizonytalanságban, kiszámíthatatlanságban láttam a fő problémát.  

A másik, egy kicsit vitatkoznék a kollégával a Boschtól, a minimálbér tekintetében. Ez 
az ország, ha befektetőkért versenyez, akkor alapvetően azért továbbra is a visegrádi 
országokkal versenyez. Legalábbis az én tapasztalatom az, hogy befektetési döntések során 
marginálisan vetődik fel, mondjuk egy ilyen Magyarország kontra Ukrajna, Magyarország 
kontra Románia. Tudom, hogy néhány vállalatnál voltak ilyen típusú döntések. A mi 
vállalatunknál ez marginális. Ebben a referenciakeretben nézve a magyarországi minimálbér 
még mindig a legalacsonyabb. Ez is tény. Be kell látni, hogy a szlovákiai minimálbér 
magasabb mint a magyarországi.  

 
TÁRAI GÁBOR: Egyetértek, csak két városnevet mondanék: Debrecen versus 

Kolozsvár. Képviselő úrra reagálnék annyit, hogy amit ön elmondott, azzal tudok azonosulni, 
ez látszik, és azt mondom, hogy ennek komoly részei pozitívak. Az a gond, hogy egy vállalat 
szempontjából a nyers pénzügyi adatok csak egy aspektusát jelentik a környezetnek, a 
bizonytalanság a másik és valahol a bürokrácia és a reakcióidő a harmadikak. Élnék egy 
kellemetlen példával, és nem arról beszélek, ahol nézeteltérés van vállalkozó és kormányzat 
között, hanem ahol mind a ketten ugyanazt akarjuk és nem vagyunk képesek döntési 
helyzetbe jönni. A Bosch például proaktívan felajánlotta, hogy a hatvani régióban - Heves 
megye, Gyöngyös – 240 speciális munkahelyet hozna létre munkavégzésében korlátozott 
munkavállalóknak, és erre javasoltunk egy modellt. Az államtitkárságon bemutattuk, 
mindenki odáig volt érte, csak pozitívumokat kaptunk, hogy ez milyen jó, mennyire 
szeretnénk, ez január közepén volt. Ehhez kellett volna egy egyedi megállapodás, a Bosch és 
a minisztérium, illetőleg a NAV között. Mindenki megígérte, hogy támogatnak minket, ma 
van március 21-e, híre-hamva sem. Tehát nem olyanról beszélünk, ahol nézeteltérés van 
közöttünk, mert az halott ügy, hanem, ahol mindenki egyetértett. (Kontur Pál: Czomba?) 
Mindegy. (Kontur Pál: Nem mindegy!) Hasonló a hangzása, igen. (Derültség.) Nem ez az 
egyetlen példa sajnos. Fontos a biztonság, az az érzés, hogy mi fontosak vagyunk a magyar 
állam részére, hiszen ötven alatt van azoknak a cégeknek a száma Magyarországon, amelyek 
kiemelt státust érdemelnek, és nem érezzük ezt a fajta törődést. És ez probléma.  

 
KONTUR PÁL (Fidesz): A minimálbérrel kapcsolatosan szeretném mondani, hogy az 

egy kormánystratégia, hogy az emberek ne segélyen akarjanak élni, hanem dolgozni 
akarjanak. Nem a segélyt akarjuk emelni, mert az sehová nem vezet, hanem legyen a segély 
és a minimálbér között akkora különbség, hogy az döntsön. Mindenesetre ezért lett emelve a 
minimálbér, és ha emlékeznek 19 ezer forint volt, mikor ’98-ban a Fidesz átvette a kormányt, 
méltatlan volt akkor is, és utána felemelte 50 ezerre. És most is azért lett emelve, hogy ez már 
még több legyen, ebből sem lehet túlzottan jól megélni, de ennél több kell. A távolság, hogy 
megérje inkább dolgozni, ebbe az irányba kell hogy menjen. A tudatban is ennek kell lenni, 
hogy munkával keresse meg a pénzét. Olyan embereket akarunk a közmunkába is bevinni, 
akik talán sose dolgoztak. Persze, hogy nem lehet belőle megélni.  

 
FARKASNÉ DR. MOLNÁR VALÉRIA, a Foglalkoztatási bizottság főtanácsadója: 

Elnézést, én felírtam magamnak ezt az elektronikai operátori képzést. Ez egy OKJ-s képzés? 
Meg lehet nevezni mint egy szakmát?  
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TÁLOS PÉTER, a Foxconn ügyvezető igazgatója: Szerintem nincs. Ezt mindenki 
maga képzi.  

 
ÁBRAHÁM LÁSZLÓ, az AmCham Elektronikai Gyártók Bizottsága elnöke: Meg 

lehetne csinálni, jelenleg ilyen nincs.  
 
SPALLER ENDRE (KDNP): Ha ez egy egynapos képzéssel letudható, kicsit erőltetett 

lenne OKJ-ssá tenni.  
 
TÁLOS PÉTER, a Foxconn ügyvezető igazgatója: Két külön dologról beszélünk, az 

összeszerelő operátor, illetve a Laci, amit említett, ők a beültető berendezéseket kezelik. Azt 
nem lehet egy nap alatt megtanulni. 

 
ÁBRAHÁM LÁSZLÓ, az AmCham Elektronikai Gyártók Bizottsága elnöke: Nálunk 

a betanulási idő körülbelül három hónap.  
 
TÁRAI GÁBOR (Bosch Magyarország): Amikor OKJ-ről beszélek, egy alapot meg 

tud adni, kérdés, hogy egy SMT vagy egy diszkonoperátornál hány hónap az, amit egy OKJ-
val lehetne helyettesíteni, alapképzés, rendszerismeret, és mennyi az, ami a háromezer 
termékből jön mint termékismeret. Ez speciális. És nem vagyok meggyőződve róla, hogy a 
nagyobb részét be lehet tolni OKJ-ba. (Közbeszólás: És ha az önöknél szerzett képzést 
minősítenék OKJ-snek valami átmenettel?) (Farkasné dr. Molnár Valéria: Az nem így 
működik.) (Közbeszólás: Igazából, ha az a cél, hogy nem szakképzésnek nevezett, de 
valamilyen adójellegű történetből leírni azt a költséget, amit a betanító képzésünkre fordítunk, 
az biztos pozitív történet lenne.)  

 
TÁLOS PÉTER, a Foxconn ügyvezető igazgatója: Most már órák óta beszélgetünk, és 

látom a tekinteteken, hogy kicsit opálosak lettek, azt javasolnám, hogy most tartsunk pár perc 
technikai szünetet, és tegyünk egy látogatást a termelőüzemben. Szedjük össze a problémákat, 
amikről beszéltünk, ebben kérem a Laci segítségét és a képviselők részéről is. (Felkéri a 
bizottság főtanácsadóját, hogy koordinálja majd ezt a feladatot.) Ha megegyeztünk a 
dolgokban, feladatokban, várnánk szíves visszajelzésüket a későbbiekben. Mert akkor mégis 
csak adunk ennek valamilyen formát, és valami eredményt érhetünk el.  

 
ÁBRAHÁM LÁSZLÓ, az AmCham Elektronikai Gyártók Bizottsága elnöke: Még 

annyit mondanék, hogy úgy gondolom, hogy általános iskolában és a középiskolában is 
kellene két dolgot tanítani, ami ma nincs meg, az egyik a line gondolkodás, hogy mi az, ami 
értéknövelő és mi nem. Ezzel a kormányhivatalokban is igencsak meg kéne ismertetni az 
embereket. Köszönöm szépen. (Közbeszólás: Még egy kérdésem lenne, hogyha az 
Országgyűlés más bizottságaival is próbálnánk kapcsolatban lépni, az reális, hogy nyitott 
fülekre találunk?)  

 
SPALLER ENDRE (KDNP): Igen, mi segítünk közvetíteni.  
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 15 óra 40 perc) 
 

Gúr Nándor  
 elnök 

Jegyzőkönyvvezető: Lajtai Szilvia  


