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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 03 perc) 

Az ülés megnyitása 

DR. HÖRCSIK RICHÁRD (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban 
ELNÖK: Jó reggelt kívánok! Hölgyeim és Uraim! Az Országgyűlés Európai ügyek 
bizottsága ülését megnyitom. Köszöntöm képviselőtársaimat, köszöntöm az 
Országgyűlés munkatársait, meghívott vendégeinket és a napirendi pont előadóját.  

A határozatképesség megállapítása, a napirend elfogadása 

Az első teendőnk a határozatképesség megállapítása. A jelenléti ív alapján 
megállapítom, hogy bizottságunk határozatképes.  

A második teendőnk a napirend meghatározása. Képviselőtársaim írásban 
megkapták a napirendi javaslatomat, mely szerint egy tájékoztatót hallgatunk meg az 
Európa 2020 stratégia megvalósításának eddigi eredményeiről, valamint a 
felülvizsgálatra vonatkozó kormányzati álláspontról. A napirendi pont előadója 
Turóczy László helyettes államtitkár úr a Nemzetgazdasági Minisztérium részéről. 

Valamint egy új napirendi pontot javasolok felvenni, erre tisztelettel kérem 
képviselőtársaimat. A mai napon reggel képviselőtársaim kézhez kaphatták a 
módosított napirendtervezetet. Egyetlen új napirendi pontot javasolok és javasoltam, 
mégpedig a jövő évi központi költségvetésről szóló törvényjavaslat kapcsán 
lényegében egy technikai szavazást kell tartanunk arról, hogy a törvényjavaslat mely 
szerkezeti egységeibe kapcsolódunk be. Úgyhogy ez lenne az 1. napirendi pont: 
Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat; döntés a 
részletes vitában megtárgyalandó szerkezeti egységekről a házszabály 92. § (4) 
bekezdése alapján. Tehát ezzel szeretném kiegészíteni. Ez egy technikai jellegű 
szavazás, utána pedig az eredetileg tervezett napirendi pont megtárgyalása lenne. 

Kérdezem képviselőtársaimat, hogy van-e ezzel kapcsolatban valakinek 
kérdése, véleménye. (Nincs jelzés.) Ilyet nem látok. Szavazásra teszem fel. Ki az, aki 
támogatja a napirendi pontok megtárgyalását? (Szavazás.) Köszönöm szépen. A 
jegyzőkönyv számára említem, hogy bizottságunk egyhangúlag elfogadta a napirendi 
pontokat. 

Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló T/1794. 
számú törvényjavaslat   
(Döntés a részletes vitában megtárgyalandó szerkezeti egységekről 
a HHSZ 92. § (4) bekezdés alapján) 

Az 1. napirendi pont Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 
törvényjavaslat, amit képviselőtársaim T/1794. szám alatt vehettek kézbe. Itt egy 
döntést kell hoznunk a részletes vitában megtárgyalandó szerkezeti egységekről a 
házszabály 92. § (4) bekezdése alapján. 

Tisztelt Bizottság! Ahogy már az előbb utaltam rá, a jövő évi központi 
költségvetésről szóló törvényjavaslat tárgyalása során bizottságunk első feladata a 
határozati házszabályi rendelkezések 92. §-a alapján, hogy döntést hozzunk arról, 
hogy a törvényjavaslat mely szerkezeti egységeibe kívánunk bekapcsolódni. A 
zárszámadási törvényjavaslattól eltérően most azt javasolom a tisztelt bizottsági 
tagoknak, hogy a törvényjavaslat egészébe, azaz az 1-75. §-ba, tehát valamennyi 
rendelkezésbe és az 1-10. mellékletekbe kapcsolódjon be a bizottságunk, hogy a 
későbbiekben minél átfogóbb részletes vita tartására nyíljon lehetőség, és minden, a 
bizottság feladatkörébe tartozó módosító indítványról állást tudjunk foglalni.  

Kérdezem, hogy van-e ezzel kapcsolatban valakinek észrevétele, megjegyzése. 
(Nincs jelzés.) Nem látok ilyet. Amennyiben nincs ilyen, szavazásra teszem fel a 
kérdést. Ki az, aki egyetért azzal, hogy bizottságunk a T/1794. számú törvényjavaslat 
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egészébe, azaz valamennyi rendelkezésébe, az 1-75. §-okba és az 1-10. mellékletekbe 
bekapcsolódjon. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) A jegyzőkönyv számára 
megállapítom, hogy a bizottságunk egyhangúlag elfogadta. Köszönöm szépen.  

Az elnök napirenden kívüli hozzászólása 

Mielőtt a 2. napirendi ponthoz hozzákezdünk, engedjék meg, hogy 
tájékoztassam képviselőtársaimat, hogy a tegnapi napon Sárospatakon egy kötetlen 
beszélgetés és vacsora keretében láttam vendégül a dán parlament európai ügyek 
bizottságának elnök asszonyát, Eva Kjer Hansen elnöktársamat és kíséretét. A dán 
delegáció többnapos magyarországi látogatása során meghívásomra kereste fel 
Sárospatakot és a Tokaj-hegyaljai borvidéket. A mai napon Északkelet-
Magyarországon tesznek látogatást a dán nagykövetség munkatársaival együtt. Én 
úgy vélem, nagyon hasznos eszmecserét folytattunk az aktuális uniós kérdésekről és a 
magyarországi eseményekről.  

Csak tájékoztatom képviselőtársaimat, hogy Eva Kjer Hansen, a dán parlament 
európai ügyek bizottságának elnöke rendkívül aktív például a bizottsági elnöki 
értekezleteken, a COSAC-értekezleteken, és az elmúlt jó pár évben szorosan 
együttműködtem elnök asszonnyal. Ezt a jó viszonyt, reméljük, továbbra is sikerül 
ápolni a két parlament és a két bizottság között. 

Tájékoztató az Európa 2020 stratégia megvalósításának eddigi 
eredményeiről, valamint a felülvizsgálatra vonatkozó kormányzati 
álláspontról  

Tisztelt Bizottság! Hozzákezdünk a 2. napirendi pont tárgyalásához. Ismét 
köszöntöm Turóczy László helyettes államtitkár urat.  

Tisztelt Bizottság! Az Európa 2020 stratégia megvalósításának körülbelül, ha 
jól számolom, a félidejénél tartunk, tehát időszerű az értékelés, hogy mit értünk el 
eddig, és esetleg szorul-e korrekcióra a stratégia. Az Európai Unió Tanácsában 
legutóbb múlt héten vitatták meg a kérdéskört, ahol a stratégia - idézőjelbe téve - 
zöldítése, azaz a környezetvédelmi, energiahatékonysági szempontok kerültek 
előtérbe. Arra is emlékeztetem képviselőtársaimat, hogy az Európa 2020 stratégiával 
a visegrádi négyek hernádvécsei találkozóján is behatóan foglalkoztunk. Ezúton 
köszönöm meg még egyszer Turóczy helyettes államtitkár úrnak, hogy ezen a 
találkozón is részt vett, és tájékoztatta a visegrádi négyek parlamentjeit a magyar 
álláspontról.  

Tisztelt Bizottság! Bizottságunk szokásához híven, megadom a szót államtitkár 
úrnak. Kérem, hogy röviden tartsa meg tájékoztatóját, és utána lehetőségük lesz 
képviselőtársaimnak, hogy kérdéseket tegyenek fel, amelyeket összegyűjtünk, és majd 
ismételten visszaadom a szót államtitkár úrnak.  

Tisztelt Államtitkár Úr! Öné a szó. 

Turóczy László tájékoztatója 

TURÓCZY LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 
Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Kedves Kollégák! Először is 
köszönöm szépen a lehetőséget, hogy ebben a témában a bizottságot tájékoztathatom. 
Utólag is köszönöm a meghívást, amit a hernádvécsei rendezvényre kaptam, nagy 
örömmel tettem eleget neki.  

A mai alkalomnak az az apropója, ahogy elnök úr a felvezetőjében is jelezte, 
hogy félidejéhez érkezett az Európa 2020 stratégia, és mint minden hosszú távú 
stratégiának, ennek is a stratégiai tervezési és értékelési módszertan alapján el kell 
készíteni egy olyan köztes, félidős értékelését, amely alkalmas arra, hogy értékelje a 
stratégia eddigi végrehajtását, illetve választ ad azokra a kérdésekre, hogy azok a 
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célok, amelyeket öt évvel ezelőtt az Európai Unió kitűzött a saját maga számára, 
helyesek-e, jó irányba haladunk-e, illetve indokolt-e bármilyen területen a stratégia 
felülvizsgálata, kibővítése, esetleg más irányú módosítása. 

Az egész konkrét apropóját pedig az adja, hogy a stratégia felülvizsgálata 
keretében az Európai Bizottság egy nyilvános konzultációt hirdetett, amelyen bárki - 
magánszemélyek, tagállamok, érdekképviseleti szervek, tehát valóban bárki - részt 
vehet. Ez egy, az Európai Bizottság által üzemeltetett elektronikus felület, ahová 
bárki, akár az utca embere is elküldheti az ezzel kapcsolatos véleményét egy, a 
Bizottság által megfogalmazott kérdőívre adott válaszként.  

A magyar kormány a múlt hét végén juttatta el az Európai Bizottság számára 
azt az írásos álláspontot, amely röviden összefoglalja a kormány véleményét az 
Európa 2020 stratégia eddigi végrehajtásáról, illetve a továbblépés lehetőségeiről. Ez 
az írásos álláspont természetesen nyilvános, elérhető, és ha még nem állna 
rendelkezésére a bizottságnak, akkor természetesen megosztjuk a bizottsággal. Most 
szóban természetesen ezt fogom ismertetni.  

Röviden, bevezetésként, emlékeztetésképpen az Európa 2020 stratégiáról, 
amelyet négy-öt évvel ezelőtt, 2010-2011 tájékán indított el az Európai Unió, azzal a 
szándékkal, hogy továbblépjen az előző évtized nem túl sikeres lisszaboni 
stratégiáján. Ez az új stratégia alapvetően egy növekedési stratégia, amely intelligens, 
fenntartható és társadalmilag befogadó gazdasági növekedést tűz ki célul mind az 
Unió egésze, mind az egyes tagállamok számára, és abban próbálta, próbálja 
túlhaladni az előző lisszaboni stratégiát, hogy egyrészt ezeket a célokat 
fókuszáltabban, illetve pontosabban definiálva próbálja meghatározni - ennek 
eredményeként öt területen kifejezetten számszerűen megfogalmazott célokat is 
vállalt az Európai Unió, például a 75 százalékos foglalkoztatási ráta, vagy a 3 
százalékos GDP-arányos kutatás-fejlesztési ráfordítási szint -, másfelől pedig 
törekedett arra, hogy a stratégia végrehajtását valamifajta intézményrendszer is 
segítse. Erre hivatott az európai szemeszter intézménye, amely szintén 2011-ben, 
éppen a magyar elnökség alatt indult, és ennek alapvetően az a célja, hogy javítsa az 
egyes tagállamok közötti gazdaságpolitikai együttműködést, koordinációt, illetve 
biztosítsa azt, hogy az egyes tagállamok gazdaságpolitikái valóban a közösen 
meghatározott növekedési célok szolgálatában álljanak.  

Most már a negyedik teljes európai szemesztert is lebonyolítottuk. Ilyen 
értelemben valóban már eltelt annyi idő, hogy értékelhessük azt, hogy mennyire 
eredményes ez a végrehajtási intézményrendszer, illetve 2014 végére most már ott 
tartunk, hogy már azt is lehet vizsgálni, hogy az egyes indikátorok, mutatók hogyan 
változtak az elmúlt években, vajon abba az irányba módosultak-e ezek a mutatók, 
amerre kell ahhoz, hogy 2020-ig elérjük azokat a számszerű célkitűzéseket, amelyeket 
az Unió meghatározott saját maga számára. 

Ebből a szempontból azt kell mondjam, hogy csak felemás sikert hozott az 
Európai Unió 2020-as stratégiája, mivel bár beindult valamiféle gazdasági növekedés 
az Unió átlagában, összességében még mindig nagyon távol vagyunk attól, hogy 
kijelenthessük, hogy véglegesen kilábaltunk volna a 2008-ban kirobban gazdasági-
pénzügyi válságból. Az Unió gazdasága növekszik, de növekedése távol áll még mind 
az Egyesült Államok növekedési szintjétől, mind a távol-keleti dinamikus feltörekvő 
gazdaságokétól. Azt kell mondjuk, hogy az Európai Unió, mint olyan, 
versenyképessége az elmúlt években nem sokat javult, nagy globális 
versenytársainkhoz képest.  

Nagyon jól megmutatkozik ez abban is, hogy a növekedés egyik legfontosabb 
összetevője, illetve társadalompolitikailag is egy kiemelt cél a foglalkoztatás alakulása. 
Az elmúlt években az Európai Unió foglalkoztatási szintje összességében csak igen 
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szerény mértékben kezdett el javulni, és sajnos még mindig csak ott tartunk, hogy a 
2008 körüli szinthez képest tudunk egy picit pozitív irányban elmozdulni, de azt lehet 
mondani, hogy a foglalkoztatás inkább csak stagnál, mintsem, hogy jelentősen 
növekedne. 

Összességében tehát, ha nagyon általánosan akarnám megfogalmazni, akkor 
azt kell mondjam, hogy az Unió ugyan halad a 2020-ig kitűzött célok felé, de távol 
esünk tőle, a gazdasági növekedés nem olyan dinamikus, mint amilyennek kellene 
lennie ahhoz, hogy az Európai Unió valóban a legversenyképesebb régiója legyen a 
világnak; a foglalkoztatás sokkal lassabban növekszik ahhoz, hogy 2020-ig elérjük a 
75 százalékos szintet. A kutatás-fejlesztési ráfordítások aránya szintén növekszik, de 
sokkal szerényebb mértékben ahhoz képest, hogy 3 százalékra nőjünk 2020-ig. Itt 
csak zárójelben teszem hozzá, hogy ezt a 3 százalékos GDP-arányos K+F-ráfordítási 
szintet az Európai Unió már 2010-re is kitűzte a saját maga számára - ez volt a 
lisszaboni stratégia egyetlen konkrét számszerű célja -, és bizony még most, 2014-ben 
is nagyon messze vagyunk tőle, és az Európai Bizottság értékelése szerint is igen 
kérdéses, hogy ez a célkitűzés 2020-ig elérhető. Ennyit tehát röviden az Európa 2020 
stratégia egészének az előrehaladásáról.  

Azt gondolom, hogy ebben a tükörben különösen pozitívan lehet értékelni azt, 
ahogy Magyarország teljesít az Európa 2020 stratégia egyes indikátorai tekintetében. 
Növekedési stratégiáról van szó, és ebből a szempontból arra kell felhívni a figyelmet, 
hogy a magyar gazdaság növekedése az elmúlt egy-két évben, különösen az utóbbi 
negyedévekben, igen látványosan gyorsult; 2014 első félévében már az egyik 
legmagasabb gazdasági növekedési rátát mutatja fel a gazdaság az egész Európai 
Unióban. Összességében tehát azt látjuk, hogy Magyarország, még ha természetesen 
van tér itt további javulásra és gyorsulásra, de az Európai Unió átlagához képest, és 
azon belül akár a többi régiós ország átlagához képest a gazdasági növekedés 
tekintetében kifejezetten jól teljesít. 

Ugyancsak látványos a javulás a foglalkoztatási mutatók tekintetében - sőt itt 
igazából még látványosabb -, mert itt azt látjuk, hogy az elmúlt négy év 
eredményeként jelenleg több mint 350 ezerrel több munkahely létezik 
Magyarországon, több mint 350 ezerrel nőtt a foglalkoztatottak száma 
Magyarországon. Ez a foglalkoztatási rátában is egy látványos, 4-5 százalékpontos 
növekedést jelent az elmúlt négy év alatt - ne felejtsük el, hogy ugyanebben az 
időszakban az Unió átlaga csak stagnált -, és ennek köszönhetően a munkanélküliség 
is folyamatosan és fokozatosan csökken. Jelenleg már 8 százalék alatti szinten állunk, 
miközben az Európai Unió átlagában a munkanélküliségi ráta még mindig bőven 
kétszámjegyű, és nem látszik egyértelmű javulás ezen a téren sem. A teljesség igénye 
nélkül megemlíteném a kutatás-fejlesztési ráfordításra vonatkozó indikátor 
alakulását is, ahol Magyarország az 1,8 százalékos szintet tűzte ki magának célul 
2020-ig. Az évtized elején 1 százalék körüli szinten álltunk, és az előző évtizedben 
folyamatosan nagyjából az 1 százalék körüli szinten stagnált a magyar indikátor 
szintje. Ehhez képest az elmúlt 3-4 évben egy fokozatos, egyenletes és összességében 
azt kell mondjam, hogy dinamikus növekedés látható, aminek eredményeként most 
már az 1 százalékhoz képest 1,4 százalékon állunk, ami azt is jelenti, hogy az 1,8 
százalék elérése 2020-ig egyáltalán nem tűnik irreálisnak. Időarányosan jól haladunk 
ezen a téren. 

Összességében tehát mi úgy látjuk, hogy az Európa 2020 stratégia céljait, 
elsősorban a gazdasági növekedést, illetve a foglalkoztatás javítását szem előtt tartva 
Magyarország teljesítménye jó; nyilván lehetne még jobb is, de az Európai Unió 
átlagához képest kifejezetten jó, különösen az elmúlt egy-két év látványos javulásának 
köszönhetően. 
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Ebből milyen következtetéseket lehet levonni a tekintetben, hogy magyar 
részről hogyan értékeljük az Európa 2020 stratégiát? Összességében úgy látjuk, hogy 
az Európa 2020 stratégia céljai rendben vannak, ezek a célok helyesek. Egyetért a 
magyar kormány is azzal, hogy az Európai Unió legnagyobb kihívása a gazdasági 
növekedés újraindítása, illetve a dinamizálása, ilyen értelemben az Európa 2020 
stratégiának a gazdasági növekedésre vonatkozó célkitűzése teljesen helyes, ezt a 
magyar kormány is maximálisan támogatja.  

Azzal is egyetértünk, hogy az Unió erőfeszítéseit, illetve általában az Európa 
2020 stratégiát célszerű fókuszáltan kezelni. Nem vezet jó eredményre az, ha túl 
sokat markolunk és azzal keveset fogunk. Ebből a szempontból is pozitívan értékeljük 
az Európa 2020 stratégiát, mert azt gondoljuk, hogy az az öt célterület, amelyet a 
stratégia megfogalmazott, kellőképpen lefedi azokat a dimenziókat, amelyeket a 
gazdasági növekedés dinamizálásához, a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés tartós 
biztosításához kezelnie kell az Uniónak, illetve az egyes tagállamoknak is. 

Ebből következik az a megállapításunk is, hogy azzal viszont nem értünk egyet, 
hogy az Európa 2020 stratégia céljait jelentősen bővítsük, újabb területeket vonjunk 
be esetleg az Európa 2020 stratégia célkitűzései közé. Azt gondoljuk, hogy ez az öt 
célterület, illetve általában az, hogy a gazdasági növekedést tűztük ki célul saját 
magunk számára, elegendő és kellő fókuszt jelent a stratégia sikeres végrehajtása 
szempontjából. 

Ugyanakkor azt sem szabad elfelejteni, hogy miközben a célokkal maximálisan 
egyetértünk, látszik az, hogy vannak olyan tagállamok, amelyek a célok irányába 
jelentősen közeledtek, és vannak olyan tagállamok - és ez sajnos az EU átlagának az 
egészére is összességében igaz -, amelyek csak kevéssé vagy csak mérsékelten tudtak 
elmozdulni a célok irányába. Ilyen értelemben úgy látjuk, hogy miután látszik, hogy 
vannak sikeresebb tagállamok és kevésbé sikeres tagállamok, ebből egy fontos 
következtetés az, hogy a sikeres tagállamokat nem szabad úgymond korlátozni abban, 
hogy milyen eszközökkel kívánják elérni ezeket a célokat, milyen eszközökkel 
kívánják előmozdítani ezeknek a céloknak az elérését. (Dr. Tóth Bertalan megérkezik 
az ülésre.) 

Úgy gondoljuk - és ez egy filozófiai kérdés is -, a magyar kormányzat 
egyértelműen abban hisz, hogy a tagállamoknak a gazdaságpolitikai autonómiáját 
nem szabad korlátozni. Alapvetően a tagállamok gazdaságpolitikai eszközeire, 
gazdaságpolitikai döntéseire kell bízni azt, hogy hogyan tudják a leghatékonyabban 
elérni az Európa 2020 stratégia céljait, természetesen folyamatos párbeszédben mind 
a többi tagállammal, mind az Európai Bizottsággal és más európai intézményekkel, 
illetve a szükséges mértékű koordináció mellett, ami azt biztosítja, hogy az egyes 
tagállamok intézkedései valóban azonos célok felé mutassanak. 

A magyar gazdaság eredményei meggyőződésünk szerint igazolják azt, hogy a 
gazdaságpolitikai lépéseink az elmúlt években ebbe az irányba mutattak, hiszen 
egyértelmű, hogy ezeknek az intézkedéseknek köszönhető az, hogy a gazdasági 
növekedés dinamizálódik, illetve a munkahelyek száma, a foglalkoztatás szintje 
jelentősen növekedett az elmúlt években. 

Ebből következik az a következő megállapítás, hogy az európai szemeszter 
intézménye mint olyan szintén csak felemás sikert hozott, hiszen mi úgy értékeljük, 
hogy bizonyos esetekben az európai szemeszter túllép azon, hogy itt az egyes 
tagállamok gazdaságpolitikáját koordinálja. Bizonyos esetekben azt látjuk, hogy 
nemcsak a célokról szól, amelyekkel mindenki egyetért, hanem néha konkrét 
lépéseket, eszközöket is meghatároz vagy legalábbis próbál meghatározni annak 
érdekében, hogy ezeket a célokat vagy a vélt célokat a tagállamok elérjék. Úgy látjuk, 
hogy itt több esetben fölmerül annak a kérdése, hogy hol kezdődik az európai 
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szemeszter koordinációs jogköre, úgymond, és meddig tart a tagállamok 
gazdaságpolitikai autonómiája. Magyarország részéről nekünk az a meggyőződésünk, 
hogy a tagállamok gazdaságpolitikai autonómiája az elsődleges, és ezt az európai 
szemeszter a mi megítélésünk szerint nem szabad, hogy érdemben korlátozza.  

Ehhez kapcsolódik az is, hogy néha úgy éreztük, hogy az európai szemeszter 
olyan témaköröket is bevont ebbe a gyakorlatba, ebbe az eljárásrendbe, amelyeknek a 
gazdasági növekedéshez, a munkahely-teremtéshez nem nagyon van, vagy csak 
nagyon áttételes értelemben van köze. Hogy mást ne említsek, például az 
igazságszolgáltatás hatékonyságának, függetlenségének a mi megítélésünk szerint 
csak igen áttételes köze lehet a gazdasági növekedéshez, és ebben az értelemben 
üdvözöljük azt, hogy a kormány lépései meggyőzték a Bizottságot arról, hogy a 
legutóbbi országspecifikus ajánláscsomagban ez a kérdés már lekerült a napirendről. 

Szintén érdemes felhívni a figyelmet arra - és ezt a magyar írásos álláspont is 
tartalmazza -, hogy az európai szemeszter keretében a tagállamok és a Bizottság 
között több konzultációra lenne szükség, és a Bizottság részéről több rugalmasságra 
lenne szükség annak érdekében, hogy a tagállamok valóban a magukénak érezhessék 
ezeket az országspecifikus ajánlásokat. Hiszen tény az, hogy a tagállamok akkor 
fogják végrehajtani az országspecifikus ajánlásokat, ha ezek egybeesnek az adott 
ország gazdaságpolitikáival, és a tagállamok valóban magukénak érzik. Tehát ez az 
úgynevezett ownership-probléma az európai szemeszter esetében több konkrét 
esetben, Magyarország esetében is felmerült. 

Végül, elnök úr, ha megengedi, annyiban összegezném a magyar kormányzati 
álláspontot az Európai 2020 stratégia felülvizsgálatáról, hogy még egyszer: a céljaival 
egyetértünk, és azoknak a módosítását nem javasoljuk, másrészt meg kell állapítsuk 
azt, hogy az európai szemeszter mint új intézményrendszer ellenére nem egyenletes 
az Európai Unió, illetve az egyes tagállamok előrehaladása a konkrét célok teljesítése 
irányába. Megállapítjuk azt is, hogy Magyarország sokkal nagyobb mértékben haladt 
előre mind a gazdasági növekedés javítása, mind a foglalkoztatás bővítése irányába, 
mint az Európai Unió legtöbb más tagállama.  

Ilyen értelemben ezek az eredmények a mi meggyőződésünk szerint igazolják 
azokat a gazdaságpolitikai vitákat, amelyeket ez elmúlt évben éppen az európai 
szemeszter keretében is lefolytattunk az Európai Bizottsággal, és igazolják azt az 
álláspontunkat is, hogy az Európai Unió nem attól lesz versenyképes, hogy minden 
tagállam pontosan ugyanazokat a lépéseket teszi meg egymással harmonizálva 
ugyanolyan szabványok mentén, hogy ugyanazokat a gazdaságpolitikai lépéseket 
hatják végre, hanem az Európai Unió akkor versenyképes, ha az egyes tagállamok 
versenyképesek. Ilyen értelemben biztosítani kell azt a mozgási szabadságot és azt a 
gazdaságpolitikai autonómiát az egyes tagállamok számára, amelyek lehetővé teszik, 
hogy akár a saját útjukat járva, de a versenyképességet javítva és az Európa 2020 
stratégia céljaihoz hozzájárulva javítsák saját eszközeikkel az Európai Unió 
versenyképességét is.  

Elnök úr, köszönöm szépen a figyelmet. Örömmel várom a kérdéseket, és 
próbálok rájuk válaszolni is.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen az államtitkár úr expozéját. Megadom a szót a 

képviselőtársaimnak.  
Bana alelnök úré a szó elsőként.  

Kérdések, hozzászólások 

BANA TIBOR (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm, elnök úr. Tisztelt 
Helyettes Államtitkár Úr! Tisztelt Bizottság! Először is szeretném megköszönni a 
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szóbeli kiegészítést a hozzánk eljuttatott háttéranyagokhoz. Két témakörrel 
kapcsolatban szeretnék kérdést feltenni a helyettes államtitkár úrnak. Az egyik a 
kutatás-fejlesztés kérdésköre lenne.  

Olvashattuk a háttéranyagban, valamint ismerjük a vonatkozó adatokat, hogy 
az elmúlt évek során GDP-arányosan valóban nőtt e területen a ráfordítás, viszont 
azért komoly problémákról beszélhetünk, például a kkv-szektor tekintetében, ha arra 
gondolunk, hogy az a helyzet jelenleg, hogy a kis- és középvállalkozások nagyjából 
mindössze 13 százaléka végez önálló innovációs tevékenységet Magyarországon, és 
ezzel szemben az európai uniós átlag nagyjából 30 százalék körül mozog.  

Üdvözöltük azt a kormányzati vállalást, hogy az előttünk álló hétéves tervezési 
időszakban az uniós források 60 százalékát gazdaságfejlesztésre kívánjuk fordítani. 
Arra szeretnék rákérdezni, hogy ezen belül a kutatás-fejlesztés milyen módon tud 
kellő hangsúllyal megjelenni, és vannak-e arra vonatkozóan elképzelések, hogy az 
említett helyzeten érdemben javítani tudjunk.  

A másik terület, amit érinteni szeretnék, államtitkár úr utalt itt a 
foglalkoztatási statisztika javulására. Én azt úgy értékelem, hogy azért ez elsősorban a 
közfoglalkoztatottak számának jelentős növekedésével, valamint azzal magyarázható, 
hogy oda nem illő adatok is bekerültek ebbe a statisztikába.  

Viszont, ahol még a háttéranyag is egyértelműen kimondja, hogy rosszul 
állunk, az a szegénységi kockázat kérdése, hiszen Olaszország, Magyarország, 
Görögország és Spanyolország áll a legmesszebb a kitűzött céltól, és a visegrádi 
négyek között is azt lehet mondani, hogy míg a többiek esetében a helyzet 
kismértékben ugyan, de javult az elmúlt évek során, addig Magyarország kapcsán 
egyértelműen romlásról beszélhetünk. Ha a három szegénységi mutatót nézzük, 
akkor az ezek valamelyike által érintett lakosság létszáma 3 millió 285 ezer fő, ami a 
lakosság 33,5 százalékát jelenti.  

Arra szeretnék rákérdezni, hogy milyen intézkedésekkel kívánunk javítani. Úgy 
hiszem, hogy az egykulcsos adórendszer is ráerősített erre a helyzetre, és sajnos a jövő 
évi költségvetés kapcsán sem látjuk a biztosítékokat arra, hogy ez a helyzet érdemben 
javulni tudjon.  

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Józsa képviselő úré a szó. 
 
DR. JÓZSA ISTVÁN (MSZP): Köszönöm, elnök úr. Élvezetes volt ez az 

előterjesztés, amit lojális kormánytisztviselőként megtett, de azért a szakmai 
elemzésekkel nem mindenben van összhangban.  

Szeretném megjegyezni, hogy nemcsak a szakemberek és az ellenzék 
véleménye, hanem az Unió véleménye is, hogy a gazdasági növekedés ez évi 
mutatóiban azért a választási év tuningja jelentősen megjelent. Tehát az uniós 
beruházások, pénzek koncentrálása a költségvetési időszak végére, illetve a 
választásra azért kedvezően hatott, jobban, mint ami az általános trendekből 
kiolvasható. Tehát mi nagyobb bizonytalanságot látunk, mint az előterjesztő. 

A másik, hogy én nem értékelném túl azt az adminisztratív hatást, amit 
helyettes államtitkár úr kiemelt, hogy a jogbiztonság kérdését levette a tárgyalandó 
kérdésekről az Unió, ugyanis a gyakorlati tapasztalat az, hogy igenis gátja a 
Magyarországra történő működőtőke-beáramlásnak az a jogbizonytalanság, ami az 
adótörvények hektikusságában, esetleg a bírósági gyakorlatban, a jogszabályi 
környezet változásában megnyilvánul. 

Tehát a legújabb statisztika, hogy mintegy egymilliárd euró működőtőke-
beruházást lehetett kimutatni az elmúlt évben, de ebből kétmilliárd a bankok kötelező 
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tartalékképzése, tehát igazából egy inaktív területen kötött ki. Ez egymilliárd 
kiáramlást jelent a tényleges működőtőke-területekről. 

Tehát véleményünk szerint vannak aggasztó tendenciák. Kétségeink vannak 
afelől, hogy mind a szegénységi kockázatok, mind a korai iskolaelhagyás területén a 
bevezetett 16 éves iskoláztatási határ, tehát a mínusz két év kedvezőtlenül fog hatni, 
és igazából nem látszik, hogy ez a duális képzés valójában tudja-e növelni a valódi 
munkaerőpiacon történő elhelyezkedési lehetőséget.  

Ezzel összefüggésben szeretném megjegyezni, hogy meglátásunk szerint 
kifejezetten ellene megy az Európa 2020-céloknak, amit a munka alapú társadalom 
mögött a kormányzat gyakorol. Tehát ez nem a K+F, nem a tudás alapú társadalom, 
nem az Európa élvonalába történő felzárkózás, hanem egy tömegtermelési elképzelés. 
Nagyon jól hangzik az ország újraiparosítása, csak nem mindegy, hogy milyen 
szerkezetben. Ha ez nem a technológiai élvonalban, nem a kutatás-fejlesztés területén 
realizálódik, akkor kérdéses, hogy a hatása hosszú távon nem vezet-e egy relatív 
elmaradottsághoz, illetve a relatív elmaradottság konzerválódásához.  

Tehát megértem, hogy egy ilyen félidős értékelésnél a kormányzat és annak 
tisztviselői a lehető legkedvezőbben próbálják bemutatni a magyarországi 
folyamatokat, de ha felelősen akarunk gondolkodni a folytatásról, akkor azt hiszem, 
hogy ezeket a kockázati elemeket is érdemben vizsgálnunk kell.  

Köszönöm, elnök úr.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Gyopáros Alpár képviselő úré a szó. 
 
GYOPÁROS ALPÁR (Fidesz): Köszönöm, elnök úr. Két véleményt a kérdés 

előtt, ha szabad.  
Az egyik Józsa képviselő úrnak szól, aki azt feltételezte, hogy az európai uniós 

források koncentrálása a választási évre következett be. Ezt annyiban 
visszautasítanám, hogy a 2010-ben megalakult kormány azt a folyamatot próbálta 
erősíteni, amely az európai uniós források leszerződését és kifizetését az érintett 
szereplők részére erősíti.  

Az önök kormányzása idején hihetetlen bürokrácia és hosszú éves várólisták 
voltak jellemzőek az európai uniós forrásokra; évekig kellett várni szerződések 
aláírására, kifizetésekre, elszámolások elfogadására. Ezt a folyamatot igyekezett 
javítani a 2010-ben elkezdett munka, és értelemszerűen ez a munka érett be a ciklus 
végére annyira, hogy 2013-2014-re egyre több forrást tudott kifizetni az újonnan 
megalakult kormány. 

Bana képviselő úrnak pedig csak annyit szeretnék jelezni, hogy újra és újra 
felmerülnek a közfoglalkoztatással kapcsolatos kritikák, miszerint a közfoglalkoztatás 
megjelenik a foglalkoztatási mutatókban. Én már azt sem értem, hogy ez miért baj. 
De ha azt a folyamatot figyelem, ami nemcsak a makroszámokban jelenik meg, tehát, 
amit nemcsak a makroadatokban, statisztikákban, táblázatokban látunk, miszerint 
egyre nagyobb az átvándorlás már a közfoglalkoztatásból is a versenyszférába, hanem 
a saját térségemben is azt látom - egyébként csak a csornai munkaügyi kirendeltség 
területéről beszélek -, ahol 1,1 százalék ma a regisztrált álláskeresők aránya - ami 
egyébként hat évvel ezelőtt 8 és 10 százalék között ingadozott, és ma már arról tudunk 
beszámolni, hogy ebben a térségben közmunkáshiány van, mert a 
közfoglalkoztatásban munkát vállalók az elmúlt években egyre inkább beáramlottak a 
versenyszférába -, tehát én ezeket a pozitív trendeket látom inkább, és egyáltalán nem 
bánom egyébként, még ha nem is így van, de ráadásul ez még javítja ezt a képet is.  

A kérdésem pedig ugyancsak Bana képviselő úrhoz csatlakozik, a K+F-
ráfordításokkal kapcsolatosan. Abban egyetértek képviselő úrral, hogy erősíteni 
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szükséges a kkv-szektor K+F-kompetenciáit és képességét. A kérdésem az volna, hogy 
ha a trendet figyeljük, ami 2010-től elindult - tehát a K+F-ráfordítások arányának a 
növekedését figyeljük -, akkor akár azt is mondhatnánk, hogy 2017-2018-ban sikerül 
teljesítenie az egyébként rendkívül ambiciózus vállalásunkat. A kérdés arra 
vonatkozik, hogy ez akár megtörténhet-e, illetve, amennyiben bekövetkezik ez, tehát 
elérjük a 1,8 százalékos szintet, akkor figyelembe véve az európai uniós átlagot, illetve 
az európai uniós országok vállalásait és teljesítését, akkor körülbelül hol fogunk 
elhelyezkedni ebben a rangsorban. Lehetünk-e sereghajtókból akár az élvonalhoz 
felzárkózók is ebben a tekintetben? Köszönöm. 

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Csöbör Kataliné a szó. 
 
CSÖBÖR KATALIN (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Bizottság! 

Tisztelt Helyettes Államtitkár Úr! Én is köszönöm szépen a beszámolót. Mint egyéni 
országgyűlési képviselőhöz a leggyakrabban azzal a kérdéssel fordulnak hozzám, hogy 
a következő uniós finanszírozási ciklusban mely szektorok fogják majd a legnagyobb 
prioritást élvezni, és hogy fogják tudni majd a leghatékonyabban lehívni ezeket a 
forrásokat. Ez a rövid kérdésem lenne. Az elemzést meghagyom a többi képviselőnek. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Tessely alelnök úr következik. 
 
TESSELY ZOLTÁN (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm a szót, elnök úr. 

Helyettes államtitkár úrnak a következő kérdést szeretném feltenni. Valóban, a 
célterületek közül, amiben a leggyengébben teljesítünk, az a szegénységi küszöb alatt 
élők számának a csökkentése. Valóban, ehhez a területhez olyan eszközöket rendelt a 
kormány, mint a közmunkaprogram, amely egyértelműen a nagyon alacsony 
munkaintenzitású háztartások számát csökkenti, a rezsicsökkentés, a bankok 
elszámoltatása. Ha ezek nem lennének, akkor hogyan teljesítenénk ebben a 
szegmensben, a szegénységi kockázattal élő lakosság száma tekintetében? Tudunk-e 
erről valamiféle adatokat? Köszönöm. 

 
ELNÖK: Több képviselőtársamat nem látom, hogy jelentkezne.  
Tisztelt Államtitkár Úr! Engedjen meg egy rövid kérdést. Mint egyetemi 

tanárnak a szemem megakadt a felsőfokú végzettségűek kimutatásán. Ebben az 
anyagban is, amit megkaptunk, látszik, hogy a 2000-es évektől kezdve mind az 
Európai Unió átlagában, mind a visegrádi országok tekintetében növekvő trendet 
fedezhetünk fel a 30-34 éves, felsőoktatásban diplomát szerzettek teljes népességen 
belüli arányában. Láttuk azt is, hogy a legjobb célértékeket a visegrádi négyek között 
Lengyelország tűzte ki, közel 45 százalékot; Szlovákia célkitűzése a magyarnál szintén 
ambiciózusabb, 40 százalék, ám ebből adódóan a céltól való lemaradása elég jelentős. 
A visegrádi négyek közül talán Csehországhoz állunk a legközelebb a jelenlegi arányt, 
illetve a 2020-as célszámot nézve.  

Ha megnézzük a felsőfokú végzettségűek arányának a statisztikáját, akkor egy 
érdekes ellentmondást vélek felfedezni. A felsőfokú végzettségűek arányát tekintve 
számos tagállam már most elérte a 2020-ra kitűzött célokat, ugyanakkor azt látjuk 
ebből a diagramból is, hogy számos tagállamban a diplomások körében is egyre több 
a munkanélküli. Nem kellene-e itt a mennyiségi célokat - értem ez alatt a diplomások 
számát - jobban összekapcsolni például a foglalkoztatási mutatókkal?  

Több kérdés nem lévén átadom a szót államtitkár úrnak. 
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Turóczy László válasza 

TURÓCZY LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 
Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen a kérdéseket. Megpróbálok valamilyen 
ésszerű csoportosítás mentén mindegyik kérdésre reflektálni nagyjából az elhangzás 
sorrendjében. 

Az első kérdés a kutatás-fejlesztésre vonatkozott, két képviselő úr is erre 
kérdezett rá. Egyrészt valóban komoly kihívás az, hogy hogyan tudjuk a hazai, 
jellemzően az innovációban nem túl erős kis- és középvállalkozói szektort arra 
ösztönözni, hogy nagyobb arányban és nagyobb intenzitással foglalkozzon kutatás-
fejlesztéssel, innovációval. Azt gondoljuk, ennek komoly segítője lesz az, hogy a 2014-
2020 közötti európai uniós forrásoknak a korábbinál jóval nagyobb arányát fogjuk 
kutatás-fejlesztésre fordítani, körülbelül 2,5-szer annyi forrás áll rendelkezésre 
kutatás-fejlesztés és innováció támogatására, mint az előző hétéves időszakban. Ez 
körülbelül 700 milliárd forintot jelent, magyarul évi 100 milliárd forintot csak az 
európai uniós forrásokból. Hogyan fog ez hasznosulni? Mert az első kérdés az, hogy 
mennyi jut rá, a másik pedig, hogy pontosan mire is jut, és hogyan tud az hatékonyan 
hasznosulni. 

Az egyik fő céljuk ezeknek a kutatás-fejlesztési forrásoknak, figyelembe véve 
azt is, hogy a hazai kutatás-fejlesztési teljesítmény igen nagy mértékben regionálisan 
koncentrált, illetve vállalati szinten is koncentrált, tehát jellemzően Közép-
Magyarországon, azon belül Budapesten, és jellemezően 3-4-5 nagy iparvállalatban 
fókuszálódik ez a teljesítmény, például a gyógyszeripari, néhány autóipari vállalatnál, 
tehát az uniós források felhasználásának az egyik legfontosabb célja, hogy ezt a 
regionális és szektorális vállalati koncentrációt oldjuk. Tisztában vagyunk azzal, hogy 
a nagyvállalati szektor nem megkerülhető a kutatás-fejlesztési területnél, és nem is 
célszerű, nem is kell őket megkerülni, hiszen fontos cél az, hogy azok a külföldi 
tulajdonú nagyvállalatok, amelyek már valamilyen gyártási tevékenységet folytatnak 
Magyarországon, a jövőben egyre inkább magasabb hozzáadott értékű tevékenységet 
hozzanak Magyarországra, legyen az fejlesztés, legyen az kutatás, fejlesztés, 
innováció. Nagyon pozitív trendeket látunk egyébként ezen a téren.  

Ugyanakkor fontos az, hogy ezeket a pozitív trendeket kiterjesszük a gazdaság 
egészére, a vállalati szektor egészére, és ennek érdekében a 2014-2020 közötti 
források jelentős részét úgy fogjuk fölhasználni, hogy a nagyvállalati szektort 
együttműködésre késztessük, ösztönözzük a kis- és középvállalati szektorral, tehát 
például nagyvállalat csak úgy kaphat európai uniós támogatást kutatás-fejlesztésre, 
innovációra, ha ezt a kutatás-fejlesztési, innovációs projektet kis- és 
középvállalkozásokkal együttműködve, felsőoktatási intézményekkel együttműködve, 
hazai kutatóintézetekkel együttműködve hajtja végre, mert ez az a konstrukció, ami 
azt biztosítja, hogy az a tudás, az a technológia, az a know-how, ami a nagyvállalati 
szektorban rendelkezésre áll, kiterjedjen, szétszóródjon a gazdaság egészében és azon 
belül a hazai tulajdonú kis- és középvállalkozások számára. Emellett természetesen 
lesznek olyan programok is, amelyek kifejezetten kis- és középvállalkozások számára 
indulnak, például technológiai start-up-ok számára próbálunk célzott támogatásokat 
biztosítani. 

A második fontos, több képviselő által is fölvetett kérdéskör a foglalkoztatás 
kérdése. Egyrészt, bár tény az, hogy a közfoglalkoztatásnak van szerepe a 
foglalkoztatási mutatók alakulásában - bár egyetértek azzal, hogy ez önmagában se 
nem baj, se nem jó, ez egy tény -, viszont arra is fölhívnám a figyelmet, hogy az utóbbi 
időben egyre nagyobb az aránya a versenyszféra által teremtett, ténylegesen 
teremtetett új munkahelyek számának. Itt is már pozitív trendek alakult ki az elmúlt, 
szűk egy évben, és valóban, ez is tükrözi azt a megközelítést, hogy a magyar kormány 
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a közfoglalkoztatást nem egy végleges és tartós megoldásnak tekinti, hanem 
alapvetően arra törekszik, hogy abban az időszakban, amíg a gazdasági válságból, az 
elmúlt időszakbeli, rendkívül mély gazdasági válságból kilábal a gazdaság, és a 
versenyszféra képes a Magyarországon rendelkezésre álló, nagy mennyiségű és 
jellemzően képzetlen munkaerőt felszívni a munkaerőpiacon, addig biztosítson 
munkalehetőséget azok számára, akik képesek a munkavégzésre. Reményeink szerint, 
ahogy a gazdasági növekedés felgyorsul, és ahogy a versenyszféra - ahogy ennek már 
látjuk is az első jeleit - egyre nagyobb mértékben képes új munkahelyeket teremteni, 
úgy szorulhat vissza a közfoglalkoztatás részaránya a foglalkoztatási helyzet 
javításában. 

Ehhez kapcsolódik a felsőoktatással kapcsolatban megfogalmazott észrevétel. 
Maximálisan egyetértek elnök úr meglátásával, hogy nemcsak, sőt, most már nem 
elsősorban mennyiségi célokat kell szem előtt tartani ezen a területen, hanem 
minőségi célokat. Nemcsak Magyarországon, hanem a régió egészében az elmúlt két 
évtizedben egy drámai mértékű növekedés következett be, ami a diplomások 
részarányát illeti egy-egy adott korcsoportban, ami egyfelől persze pozitív, hiszen a 
statisztikák azt mutatják, hogy a diplomások arányának az alakulása pozitívan 
korrelál a versenyképességgel, a gazdasági növekedéssel, ugyanakkor azt is jól látjuk, 
hogy a diplomák egy jelentős részének a versenyképessége alacsony, illetve nem olyan 
diplomások hagyják el az iskolapadokat, akikre a gazdaságnak tényleges szüksége 
van. 

Tehát egyfelől fontos az, hogy a felsőoktatás szerkezete jobban igazodjon a 
gazdaság igényeihez - ebből a szempontból minden felmérés, minden elemzés és 
minden értékelés azt mutatja, hogy a műszaki, technikai, természettudományos 
területeken kell a leginkább bővíteni a diplomáskibocsátást, a felsőoktatási rendszer 
kibocsátási kapacitását -, másfelől viszont azt is figyelembe kell venni, hogy a 
gazdaságnak nem csak diplomásokra van igénye, és bizony vannak olyan régiói 
Magyarországnak, és vannak olyan ágazatai a magyar gazdaságnak, ahol kifejezetten 
munkaerőhiány van, jellemzően középfokú végzettségű, úgynevezett kékgalléros 
műszaki szakembergárdából. Ez az a munkaerő-kínálat, amelyet a középfokú duális 
képzés képes lehet kibocsátani a magyar gazdaság számára. Ilyen értelemben 
Magyarország nem kíván most már abba a versenybe bekapcsolódni, hogy minél több 
diplomás legyen, a fókuszban immár a diplomások szerkezetének a javítása, a 
diplomák versenyképességének a javítása van, illetve emellett a nem diplomát szerzők 
képesítésének a javítása, elsősorban a duális szakképzésen keresztül.  

A gazdasági növekedéssel kapcsolatban elhangzott az, hogy vajon mennyiben a 
választási évnek köszönhető a gazdasági növekedés felgyorsulása, illetve mennyiben 
az EU-s pénzek felgyorsuló kifizetésének. Fontos látni azt, hogy valóban azon 
okokból, amit Gyopáros képviselő úr említett, itt komoly elmaradás halmozódott fel a 
hétéves fejlesztési ciklus első felében, amit le kellett dolgozni. Gyakorlatilag 2007 és 
2010 között minimális mennyiségű forrás került ténylegesen felhasználásra, és az 
utolsó négy évben kellett ledolgozni vagy felhasználni a teljes hétévit, tehát kellett az 
egész hétéves feladatot elvégezni.  

Itt azt látom, hogy valóban megfigyelhető, elsősorban a tavalyi évtől kezdődően 
egy meredek felfutás a kifizetések arányában, viszont ez semmiképpen sem függ össze 
a választásokkal, és még csak nem is ér véget a választási évvel, hiszen az a jó hírem, 
hogy jövőre még több EU-s forrás kerül kifizetésre, mert a jövő év lesz az utolsó éve a 
2007 és 2013 közötti források felhasználásának. Tehát, ha ez egy választási évi 
konjunktúra, akkor ez a választási évi konjunktúra a jövő évben szerencsére tovább 
fog tartani, és az a várakozásunk, és azon dolgozunk, hogy mire ez a konjunktúra 
valóban a jövő év végére kifut - tehát az a tervünk, hogy 2015 végére az utolsó fillérig 
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minden egyes EU-forrást kifizessünk -, addigra a jövő év elejétől elkezdődik az új 
2014 és 2020 közötti programok végrehajtása, és 2016 elején már a ’14-20-as 
programok kifizetései is elérnek egy olyan szintet, ami nem okoz érdemi, jelentős 
visszaesést a kifizetési dinamikában.  

Elhangzott az, hogy a jogbiztonság kérdése, az adótörvények alakulása hogyan 
hat a beruházásokra. Nem vitatva azt, hogy természetesen a szabályozási környezet 
stabilitása, kiszámíthatósága egy pozitívum és erény, sőt még azt is megengedve, hogy 
itt lehet tovább javítani a magyar üzleti környezetet, a kiszámíthatóság, illetve 
elsősorban a stabilitás javításával, itt arra hívnám fel a figyelmet, hogy egyrészt az 
adórendszerben az elmúlt egy-két évben nagyon jelentős strukturális átalakulás már 
nem történt, tehát azokat a nagyobb - nevezzük így - megrázkódtatásokat jelentő 
adórend-szerkezeti változásokat, amelyek a legtöbb kritikát kiváltották, már évekkel 
ezelőtt végrehajtottuk. Sem tavaly, sem idén már ilyen nagyobb, jelentősebb 
megrázkódtatást okozó lépés a gazdaság egészét érintően nem történt. Másrészt pedig 
az a jó hír, hogy a versenyszféra egésze nem ítéli kedvezőtlennek ezt a jelenlegi 
helyzetet, amit abban lehet a leginkább igazoltnak látni, hogy a versenyszféra 
beruházásai rendkívül jelentősen növekedtek az elmúlt évben és az idei évben is, és 
nemcsak az EU-forrásoknak köszönhetően, tehát nemcsak autópályák épülnek, 
szennyvíztisztító üzemek és szennyvízcsatornák, hanem valóban a feldolgozóiparban, 
a kereskedelemben, illetve más, a magángazdaság által dominált ágazatokban is igen 
jelentős beruházási dinamika figyelhető meg az elmúlt évtől kezdődően, ami 
optimizmusra ad okot abban a tekintetben, hogy ezek a beruházások a következő 
években termelési, azon belül részben exportkapacitásokat hoznak létre. Tehát ezek a 
beruházások azok, amelyek végrehajtása a jövőbeni növekedés feltételeit biztosítani, 
vagy legalábbis javítani fogja. 

Azt hiszem, hogy talán egy fontos kérdésre nem reagáltam még, ez a 
szegénység kérdése, ahol valóban az öt nagy célterület közül ez az egyetlen olyan, ahol 
Magyarország sajnos még nem tudott olyan mértékű előrelépést elérni, amit 
elterveztünk 2010-ben. Ennek alapvetően az az oka, hogy a 2008-ban kialakult 
pénzügyi-gazdasági válság bizony mélyebb, hosszabb, elnyúlóbb és strukturálisabb 
volt, mint amire 2010-ben számíthattunk. Viszont az a meggyőződésünk, hogy a 
gazdaság növekedése és azon belül a munkaerő-piaci helyzet javítása, ha nem is 
azonnal, de fokozatosan a szegénységben is pozitív folyamatokat fog elindítani. A 
kormánynak az a filozófiai megközelítése, hogy a szegénységből a munkán, a 
munkahelyen keresztül vezet a kiút. Ezért van az, hogy a gazdaságpolitika 
legfontosabb fókusza az új munkahelyek teremtése, a foglalkoztatás bővítése, 
ameddig kell, addig a közmunkaprogrammal, de ahogy a közmunkások egyre inkább 
áthelyeződnek a versenyszektorba, a versenyszférában is új munkahelyek jönnek 
létre.  

Ebből a szempontból az a kedvező fejlemény, az összességében nem túl 
pozitívan alakuló indikátorokon belül, hogy az az indikátor, amely azt mutatja, hogy 
hányan élnek Magyarországon olyan háztartásban, ahol nem dolgozik senki - ezt a 
statisztika alacsony munkaintenzitású háztartásnak nevezi -, ez az indikátor már a 
második éve javul, ami nyilván szorosan összefügg a foglalkoztatás arányának a 
növekedésével. Az a várakozásunk, hogy azzal, hogy egyre többen dolgoznak 
Magyarországon, egyre kevesebben élnek olyan háztartásban, ahol senki nem 
dolgozik, és ez az az út, a munkavállaláson keresztüli út, ami hosszabb távon 
Magyarországon is kivezethet a szegénységből.  

Elnök Úr! Lehet, hogy nem válaszoltam mindenegyes kérdésre, de azt 
gondolom, hogy minden fontosabb kérdéskört érintettem, úgyhogy, ha megengedi, 
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akkor itt befejezném, azzal, hogy ha további kérdések maradtak volna, akkor szívesen 
válaszolok azokra is.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Úgy vélem, hogy kielégítő válaszokat adott minden 

kérdésre államtitkár úr.  
Egyetlen megjegyzést engedjenek meg. Józsa képviselőtársam említette, hogy a 

2014-es esztendőben mi okozta ezt a növekedést. Nos, hála istennek, volt egy 
választás - sőt három választás volt -, de alapvetően nem ez motiválta az európai 
uniós pénzek felhasználásának ezt a dömpingjét - idézőjelbe téve -, hanem itt van egy 
határidő: 2014. december 31., 24 óra. Az európai uniós források felhasználása bizony 
szorítóan, ahogy Gyopáros Alpár képviselőtársam elmondta, egy előzetes menetrend 
szerint haladt, és hál’ istennek a kormány jól vette ezt az akadályt, hogy megpróbálta 
felgyorsítani, hogy egyetlen fillér se maradjon feleslegesen Brüsszelben. Tehát 
alapvetően ezen év uniós dömpingjének az okozója az a menetrend, amit nem mi, 
hanem az Európai Unió tett le elénk, vagyis: 2014 december végéig véget ér az a 
hétéves pénzügyi ciklus, és kezdődik jövőre egy új. Természetesen az n+2 értelmében 
vannak átfolyó tételek, de alapvetően ez határozta meg - és ebben nagy kétségeink 
voltak -, hogy sikerül-e az európai uniós pénzeket úgy lekötni, hogy ezt jövő esztendő 
közepéig valóban el is költsük, mert ha ezt nem tesszük, akkor ezek a pénzek 
visszamennek Brüsszelbe. 

Tehát úgy hiszem, hogy ez az az úgynevezett abszorpciós képesség, amit 
általában mérnek minden európai uniós tagországnál, hogy hogyan és mennyiben 
használta föl az európai uniós forrásokat. Magyarország, hál’ Istennek, behozta a 
lemaradást az elmúlt 2,5 év alatt. Majd kíváncsian várom azt a statisztikát, hogy el 
tudtuk-e érni például Németország abszorpciós képességét, vagy hogyan állunk a 
visegrádi négyek között. Nyilván erre is majd vissza fogunk térni hamarosan, ha 
lezárult ez a hétéves pénzügyi esztendő. 

Tisztelt Képviselőtársaim! Tájékoztatom a bizottságot, hogy a következő ülésre 
jövő héten kerül sor. A napirendi pontok még egyeztetés alatt állnak, de egy dolog 
már valószínű: kedden 8-kor vagy fél 9-kor kell bizottsági ülést tartanunk, tudniillik a 
T/1708. számú törvényjavaslat - az európai területi társulásról - kapcsán az 
Országgyűlés bennünket jelölt ki egyetlen kijelölt bizottságnak a részletes vita 
lefolytatására, tehát itt alkalma lesz majd Józsa képviselőtársamnak is részt venni 
ebben a részletes vitában. Tehát jövő héten kedden - ez már biztos - 8-kor vagy fél 9-
kor találkozunk. A hétfői bizottsági ülést még nem tudjuk pontosan, hogy lesz-e, 
mikor lesz, mi lesz a napirendi pont. Igyekszem képviselőtársaimat időben 
tájékoztatni ezekről. 

Az ülés berekesztése 

Tisztelt Bizottság! Más megtárgyalandónk nincs. A bizottsági ülést bezárom. 
Viszontlátásra jövő héten! 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 02 perc) 

  

Dr. Hörcsik Richárd 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: Horváth Éva Szilvia és Nánásiné Czapári Judit 


