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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 03 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

DR. HÖRCSIK RICHÁRD (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Jó reggelt kívánok, hölgyeim és uraim! Az Országgyűlés Európai ügyek bizottságának 
ülését megnyitom. Köszöntöm képviselőtársaimat, a sajtó igen tisztelt képviselőit, 
munkatársainkat, és természetesen köszöntöm a napirendi pontok előadóit, különösen 
a Magyar Európai Üzleti Tanács képviselőit. 

Első teendőnk a határozatképesség megállapítása. Megállapítom, hogy az aláírt 
jelenléti ív alapján és az eseti képviseleti megbízásokkal együtt bizottságunk 
határozatképes. 

A mai napra, mint ahogy képviselőtársaim írásban megkapták, három napirendi 
pont megtárgyalását terveztük. Az első: a Magyar Európai Üzleti Tanács 2015. évi 
„Erősebb Magyarországért, egy erősebb Európában” című jelentésének a megvitatása 
az HEBC tagjaival. 

A második napirendi pontunk: a tőkepiaci unió létrehozására irányuló 
cselekvési terv. A napirendi pont előterjesztője Balogh László, a Nemzetgazdasági 
Minisztérium államtitkára. 

És végül a harmadik: egyeztetési eljárás, a tőkepiaci unióhoz kapcsolódó 
tervezetek. Itt két téma szerepel, egy: az Európai Parlament és a Tanács rendelete az 
értékpapírosítás közös szabályainak meghatározásáról, az egyszerű, átlátható és 
egységesített értékpapírosítás európai keretrendszerének létrehozásáról, valamint a 
2009/65/EK, a 2009/138/EK és a 2011/61/EU irányelv és az 1060/2009/EK és a 
648/2012/EU rendelet módosításáról. A másik pedig: az Európai Parlament és a 
Tanács rendelete a hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó 
prudenciális követelményekről szóló 575/2013/EU rendelet módosításáról. A 
napirendi pont előterjesztője szintén Balogh László, a Nemzetgazdasági Minisztérium 
helyettes államtitkára. 

Kérdezem képviselőtársaimat, hogy a napirendi pontokkal kapcsolatban van-e 
valakinek kérdése, megjegyzése. (Senki sem jelentkezik.) Nem látok ilyen jelzést. 

Szavazásra teszem fel: ki az, aki egyetért a napirendi pontok megtárgyalásával. 
Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) A jegyzőkönyv számára is megállapítom, hogy 
bizottságunk egyhangúlag elfogadta a napirendet. Köszönöm szépen. 

A Magyar Európai Üzleti Tanács (HEBC) 2015. évi "Erősebb 
Magyarországért, egy erősebb Európában" című jelentésének 
megvitatása az HEBC tagjaival 

Az elnök felvezetője 

Akkor hozzákezdünk az első napirendi pont megtárgyalásához, a Magyar 
Európai Üzleti Tanács 2015. évi „Erősebb Magyarországért, egy erősebb Európában” 
című jelentésének megvitatásához az HEBC tagjaival.  

Engedjék meg, hogy bizottságunk nevében tisztelettel köszöntsem az HEBC 
tagjait. Köszönöm, hogy elfogadták a meghívásunkat. Elöljáróban engedjék meg, hogy 
tájékoztassam képviselőtársaimat, hogy az Európai ügyek bizottsága évről évre 
megtárgyalja az HEBC jelentését, hogy első kézből kapjon tájékoztatást arról, hogy 
miként is értékelik a gazdasági-társadalmi folyamatokat a Magyarországon működő 
jelentős nagyvállalatok képviselői. 

A 2014. évi jelentést, ha jól emlékszem, 2014 októberében tárgyalta 
bizottságunk, szintén itt, a Gobelin teremben. A mai ülésen is sor kerül 
szemléltetőeszköz használatára, természetesen, ha ehhez bizottságunk hozzájárul. 
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Képviselőtársaimnak megemlítem, hogy az HEBC az Európai Gyáriparosok 
Kerekasztalának magyarországi üzleti tanácsaként 1998-ban alakult. A Magyar 
Európai Üzleti Tanács jelenleg 13 vállalat magyarországi elnökének, illetve 
vezérigazgatójának a fóruma. Engedjék meg, hogy ezt most ne soroljam fel, hiszen ez 
benne van ebben a kiváló jelentésben is.  

Mielőtt a tárgyaláshoz hozzákezdenénk, szeretném megköszönni ezt a nagyon 
tartalmas és kiváló jelentést, amit a bizottság tagjai, ha jól tudom, korábban, a 
külgazdasági és külügyminiszter jelenlétében, már megtárgyaltak. Köszönöm, hogy 
elfogadták a meghívásunkat, hiszen szükséges az, hogy az európai ügyekkel foglalkozó 
bizottság egy pontos képet nyerjen arról, önök hogyan látnak bennünket és a jelenlegi 
helyzetet. Számomra különösen kedves a jelentésnek ez a címe, hogy „Erősebb 
Magyarországért, egy erősebb Európában.” Emlékeztetem az Üzleti Tanács tagjait, 
hogy Magyarország európai uniós elnöksége betöltésében ez volt a fő szlogenünk, hogy 
egy erősebb Európa és természetesen egy erősebb Magyarország. Úgy látszik, hogy ez, 
hála istennek, visszaköszön. 

Tisztelt Bizottság! Akkor szokás szerint megadom a szót az Üzleti Tanács 
tagjainak. Kérem, hogy röviden, kiegészítésképpen, használva természetesen a slide-
okat, amik élvezetesebbé teszik az előadásukat, tájékoztassanak bennünket. És utána 
képviselőtársaim számára lehetőség nyílik akár vélemény elmondására, akár kérdések 
feltevésére, amiket mi összegyűjtünk, és utána visszaadom majd a szót az Üzleti Tanács 
tagjainak. A kérdések természetesen lehetnek általánosak, személyre szabottak. 
Úgyhogy elnök úr, átadom a szót. 

Jakab Roland bevezetője 

JAKAB ROLAND ügyvezető igazgató (Ericsson Hungary), az HEBC elnöke: 
Nagyon szépen köszönöm. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselő Hölgy és Urak! 
Hölgyeim és Uraim! Az HEBC nevében szeretettel köszöntöm önöket.  

Külön köszönöm az elnök úr megtisztelő meghívását. Minden évben rendkívüli 
öröm számunkra és várva várt esemény az önökkel folytatandó párbeszéd, aminek 
országjelentéseink bemutatása keretet ad. Megtisztelő érdeklődésük, értékes 
véleményük, és együttműködésük biztatást jelent munkánk folytatására. Előre is 
köszönjük, ha a beszélgetésünk során mi is képet kaphatunk az önök munkájáról.  

Kérem, engedjék meg, hogy bemutassam az HEBC jelenlévő tagjait, a cégek 
betűrendjében: dr. Fábián Ágnes asszony, elnök, Henkel Magyarország; Zagyva Béla 
úr, ügyvezető igazgató, Nokia Magyarország; Mészáros Zoltán úr, ügyvezető igazgató, 
Philips Magyarország; Pécsi-Szabó Miklós úr, korábbi elnökünk; Takács János úr, 
korábbi elnökünk; Kerekes László úr, vezérigazgató, az HEBC korábbi elnöke; Erényi 
Balázs úr, tiszteletbeli tagunk; Müller A. Zsolt úr, tiszteletbeli tagunk; jómagam, az 
Ericsson Magyarország ügyvezető igazgatója és Merkler-Szántó Judit, az HEBC titkára.  

Kérem, engedjék meg, hogy megköszönve az elnök úr munkatársainak a 
technikai segítséget, bemutassunk egy rövidfilmet, amely jelentésünk októberi 
nyilvánosságra hozatalán készült. Ezt követően, amennyiben az elnök úr egyetért, 
kollégáimmal rátérnék a jelentésünk részletes bemutatására. Kérem, ne vegyék rossz 
néven, de Fábián elnök asszonynak hivatalos kötelezettsége miatt 11 órakor távoznia 
kell; mi természetesen örömmel állunk a rendelkezésükre ezt követően is. 

Szeretném megkérni a kollégákat, hogy indítsák el a kisfilmet. (A bizottság 
megtekinti a filmet.)  

Köszönjük szépen a film bemutatásának a lehetőségét. Szeretném kérni elnök úr 
iránymutatását, hogy megfelelőnek tartja-e, ha röviden kiegészítjük a filmben 
látottakat, minél több időt hagyva a dialógusra. Előre is köszönjük önöknek, ha az 
elhangzó gondolatokat közvetítik majd partnereik irányába. Megfelelő ez így?  
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ELNÖK: Természetesen. 
 
JAKAB ROLAND ügyvezető igazgató (Ericsson Hungary), az HEBC elnöke: 

Köszönöm szépen, elnök úr. Akkor először Kerekes László urat kérném, hogy az 
általunk egyik legfontosabbnak tartott HEBC-ajánlásról adjon tájékoztatást, majd a 
megbeszélt sorrendben kérném kollégáimat, hogy vegyék át a szót. Köszönöm szépen.  

Kerekes László hozzászólása 

KEREKES LÁSZLÓ, az HEBC korábbi elnöke: Köszönöm szépen. Tisztelt 
Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Elnök Úr! Engedjék meg, hogy pár szóban összefoglaljam 
az HEBC stratégiai elemzését az országstratégia és kiszámíthatóság témakörében. 
Önök, akik évek óta megtisztelnek bennünket figyelmükkel - amit nagyon köszönünk - 
többször hallhatták már tőlünk, hogy országstratégia megalkotására biztatjuk a 
kormányzatot. Meggyőződésünk, hogy ha a kormány kijelölné az ország hosszú távú 
céljait, az hozzásegítené az üzleti világot és a társadalmat is a saját terveinek 
megvalósításához. Üdvözöljük és érzékeljük, hogy a magyar kormánynak vannak 
stratégiai elképzelései, kézzelfoghatóvá és nyilvánossá azonban még nem váltak. 
Kockázatot hordoz magában, ha a stratégia egyetlen, konjunktúraérzékeny iparágra 
épül, a többi eleme pedig ad hoc jellegű döntésektől függ, és rövid távú érdekek által 
befolyásolt. Egybehangzó javaslatunk Magyarország számára, hogy vállaljon részt a 
negyedik ipari forradalom változásaiból és a magas hozzáadott értékű termelő és 
szolgáltató tevékenységekre fókuszáljon.  

Magyarország megítélése gazdasági szempontból egységes, a mutatók, 
amelyeket nemzetközi szinten elismernek, az országok közötti összehasonlításban a 
fejlődést jelzik. Véleményünk szerint tovább javítaná a helyzetet a kiszámíthatóság és 
a stabilitás, a tervezhetőség pedig fenntarthatóbbá tenné az eredményeinket is. 
Köszönöm. 

Erényi Balázs hozzászólása 

ERÉNYI BALÁZS, az HEBC tiszteletbeli tagja: Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A 
kiszámíthatóság az egyik legfontosabb tényező minden befektető számára. Vonatkozik 
ez a pénzügyi kiszámíthatóságra is. Elismerve a GDP növekedési értékét, amelyet 
Magyarország produkál, fontos elemeznünk, hogy a növekedés honnan ered, annak 
érdekében, hogy hosszú távon is fenntartható legyen. A különadók és az egyéb 
rendkívüli intézkedések jelentős bevételt eredményeznek, a rezsicsökkentés élénkíti a 
fogyasztást, azonban nem egyértelmű, hogyan lesz mindez fenntartható. A rövid távú, 
rendkívüli adóbevételek ára a hosszú távú befektetések és fejlesztések elmaradása 
lehet.  

Amikor az ország tőkevonzó képességéről hallhatunk, akkor a tájékoztatások a 
megvalósult beruházásokra vonatkoznak. Az HEBC-vállalatok azonban abban a 
helyzetben vannak, hogy képet kaphatnak az elmaradt befektetésekről is, amelyek 
esetében az anyavállalati döntés nem Magyarország mellett szólt. Az elsődleges okok 
között minden esetben a kiszámíthatóság hiánya szerepel, ami megjelenik a pénzügyi 
kiszámíthatóság hiányában is. Az ad hoc intézkedések betartása komoly terheket ró a 
vállalatokra, jelentős adminisztrációval és többletköltséggel jár, a feladatok 
elvégzéséhez pedig külön erőforrásra van szükség humánoldalról is.  

A diszkriminációmentesség minden vonatkozásban alapelvünk. Az 
adópolitikával szemben is elvárásunk lenne a megkülönböztetéstől mentes, a piac 
minden szereplőjének egyforma esélyeket biztosító adórendszer. Köszönöm. 
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Mészáros Zoltán hozzászólása 

MÉSZÁROS ZOLTÁN ügyvezető igazgató (Philips Hungary): Tisztelt Hölgyeim 
és Uraim! Néhány gondolat a foglalkoztatáspolitikával kapcsolatban. Üdvözöljük a 
magyar munkaerőpiac helyzetének javulását, a kormányzat intézkedéseit, amelyek 
segítik, hogy a munka értéket jelentsen a társadalom számára. Fontos azonban 
megjegyezni, hogy a mutatókhoz jelentősen hozzájárult a külföldi foglalkoztatás és a 
közmunkaprogram is. Véleményünk szerint a magyar gazdaság fejlődése 
szempontjából hasznosabb lenne a programra fordított forrásokat képzésre és a 
munkaerőpiacon való aktív részvétel támogatására fordítani. Bár történtek 
előrelépések, a fiatalok munkanélkülisége továbbra is aggasztó probléma. Jelentősek a 
regionális különbségek, és sok esetben, ha el is helyezkednek a pályakezdők, nem a 
képzettségüknek megfelelő munkát végzik. A megoldás része kell hogy legyen egy közös 
értékteremtési folyamatnak, ami inkluzív módon a kormányzat, a gazdaság és a 
társadalom együttműködésével valósul meg.  

A negyedik ipari forradalom át fogja alakítani a gyártási folyamatokat, és a hozzá 
kapcsolódó munkahelyeket. Az automatizálásnak és az intelligens gyártásnak 
köszönhetően a dolgozók elsősorban gépeket irányítanak majd és folyamatokat 
felügyelnek. A gazdaság egészét tekintve a munkahelyek száma nem fog csökkenni, de 
fel kell készülni rá, hogy más jellegű és magasabb szintű hozzáértésre lesz szükség. 
Köszönöm. 

Dr. Fábián Ágnes hozzászólása 

DR. FÁBIÁN ÁGNES elnök, ügyvezető igazgató (Henkel Hungary): Tisztelt 
Hölgyeim és Uraim! A következő téma a munkaerő mozgása, amivel kapcsolatban 
szeretnék néhány gondolatot megosztani önökkel. A személyek szabad mozgása az 
Európai Unió egyik alapvető szabadságjoga, ami minden tagország számára előnyökkel 
jár. Elkötelezett hívei vagyunk a multikulturális gondolkodásnak és a sokszínűségnek. 
Fontosnak tartjuk, hogy az emberek kihasználják a lehetőséget, ami az uniós 
állampolgárságukból ered.  

Korábban elsősorban a nyelveket beszélő, képzett fiatalok gyarapították a 
tudásukat külföldön. Ezzel nemcsak a saját fejlődésüket segítették, hanem az ország 
versenyképességét is erősítették, amikor hazatértek. Mára azonban inkább 
elvándorlásról beszélhetünk, ami nemcsak a fiatalok időleges külföldi tanulmányait 
érinti.  

Üdvözöljük, hogy a kormány felismerte és foglalkozik a problémával. Az 
intézkedések azonban inkább követik a folyamatokat, mint megelőzik. Az elvándorlás 
megfékezése érdekében gyorsabb és hatékonyabb kormányzati lépéseket sürgetünk.  

Számunkra, munkaadók és befektetők számára rendkívül fontos, hogy a jól 
képzett munkaerő kellő számban, megfelelő időben és a jövőben is rendelkezésre 
álljon. Támogatjuk, hogy az emberek tapasztalatokat és ismereteket szerezzenek 
külföldön, de mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy Magyarország legyen 
életüknek az a központja, ahol gyökeret eresztenek, családot alapítanak és minden 
útjukról hazatérnek. Köszönöm szépen. 

Takács János hozzászólása 

TAKÁCS JÁNOS, az HEBC korábbi elnöke: A foglalkoztatás témakörénél 
maradva szólni szeretnék a nők erkölcsi, anyagi megbecsüléséről és 
esélyegyenlőségéről, amely értékek megvalósításában az HEBC-vállalatok élen járnak. 
Gazdasági vezetőként pontosan látjuk, milyen jelentős GDP-növekedést 
eredményezhet a nők nagyobb arányú bevonása a foglalkoztatásba, és bár a nők 
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foglalkoztatási rátája nőtt Magyarországon, az uniós átlagtól továbbra is elmarad. Ez 
nagyon komoly lehetőség a fejlődésre, és további kormányzati figyelmet is igényel. 

A társadalom elöregedése, a munkaképes lakosság számának csökkenése 
időzített bombaként ketyeg. A kormány számos intézkedést foganatosított, ami 
családbarát környezetet teremt és támogatja a családok gyermekvállalását. 

A vállalatok is sikeres programokat valósítanak meg, hogy segítsék az anyákat a 
gyermekvállalás és a munkavállalás összeegyeztetésében. További együttműködésre 
van azonban szükség ahhoz, hogy a részmunkaidős, valamint a rugalmas és családbarát 
foglalkoztatási formák erősödjenek. Úgy véljük, kevés nemesebb dolog van annál, mint 
a nők, az anyák érdekét a figyelem középpontjába állítani.  

Zagyva Béla hozzászólása 

ZAGYVA BÉLA ügyvezető igazgató (Nokia Solutions and Networks): Néhány 
szót szólnék az oktatásról. Érdemes megvizsgálni a legfejlettebb ipari országok 
stratégiai céljait, amelyek között kiemelt helyen szerepel az oktatás fejlesztése és az 
innovációs potenciál kihasználása.  

Üdvözöljük, hogy Magyarországon is megkezdődött az oktatási rendszerek 
átalakítása. Az eredmények azonban csak hosszabb távon fognak jelentkezni, ezért 
politikai ciklusokon átívelő megközelítésre van szükség.  

A XXI. században az általános tudás már nem elég. Az elvárások, amelyeket 
munkaadóként megfogalmazunk, továbbra sem szerepelnek az oktatás prioritásai 
között. Jelentősen javítaná a magyar munkaerő elhelyezkedési esélyeit, ha naprakész 
és a munkaadók által elvárt tudással hagynák el oktatási intézményeiket, különös 
tekintettel a felsőoktatásra.  

Készek vagyunk erősíteni meglévő kapcsolatainkat az oktatási intézményekkel, 
és nyitottságot érzékelünk az ő részükről is. Fontosnak tartanánk, hogy a gazdaság és 
az oktatás együttműködése a kormányzat részéről is további ösztönzést és támogatást 
kapjon. Ha közösen, inkluzív módon sikeres programokat tudunk megvalósítani, az 
színvonalasabb diplomákat és nemzetközi szinten is versenyképes tudást fog 
eredményezni.  

Ahhoz, hogy Magyarország részt vállaljon a negyedik ipari forradalom 
változásaiból és befektetőket tudjon vonzani a magasabb hozzáadott értékű termelő és 
szolgáltató iparágakba, erősíteni kell a mérnök- és informatikusképzést. Úgy véljük, 
elengedhetetlen, hogy az oktatás minden szintje támogatást és lendületet kapjon, hogy 
megőrizhető és fejleszthető legyen Magyarország legfontosabb erőssége, az emberek 
tudáskapacitása. 

Jakab Roland hozzászólása 

JAKAB ROLAND ügyvezető igazgató (Ericsson Hungary), az HEBC elnöke: 
Engedjenek meg néhány szót az információs és kommunikációs technológiákról és a 
digitális átalakulásról.  

A negyedik ipari forradalom, amelyről alig néhány éve hallhattunk először, mára 
hatalmas erővel halad előre. Az új technológiák képesek megváltoztatni korábban 
megváltoztathatatlannak vélt folyamatokat, miközben teljesen új üzleti lehetőségeket 
teremtenek.  

Az elképesztő sebességű fejlődés át fogja hatni a mindennapjainkat, életünk 
minden területére a hálózatba kapcsoltság lesz jellemző. Okos városok vesznek majd 
körül bennünket, otthonainkból szenzorok fogják felhívni a figyelmünket a víz, az 
elektromos áram vagy a hűtőszekrényünk üzeneteire. Ha nem készülünk fel a 
változásokra, az nem állítja meg a folyamatokat, csak bennünket sodor hátrányosabb 
helyzetbe.  
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A legfontosabb kérdés: hogyan tud Magyarország az átalakulási folyamatokban 
részt vállalni? Az információs és kommunikációs technológiai szektor már ma is a GDP 
közel 14 százalékát állítja elő. Az ország érdeke, hogy ez akár 16-20 százalékhoz is 
közelítsen.  

Üdvözöljük a kormány digitális átalakulást és európai digitális felzárkózást 
segítő programjait. Biztatnánk a kormányzatot, hogy vigye végig a programokat, hogy 
az infrastrukturális fejlesztéseken túl hasonló dinamikával teremtődjön meg a digitális 
írástudás fejlődése, hogy az emberek használni is tudják a digitális világ lehetőségeit.  

A jövő életminőségét a ma innovációs és kutatási eredményei határozzák meg. 
A hálózatba kapcsolt társadalom csak a kezdet. A digitális átalakulás folytatódni fog. 
Ritkán adódik hasonló történelmi lehetőség, mint amit az új ipari forradalom kínál.  

Müller A. Zsolt hozzászólása 

MÜLLER A. ZSOLT, az HEBC tiszteletbeli tagja: Hölgyeim és Uraim! Egy picit 
továbbgondolva ezt a témát és néhány lehetőséget felvázolva Magyarország számára, 
az Európai Unió felhőre vonatkozó stratégiája kapcsán 2020-ig a technológia 950 
milliárd euróval fog hozzájárulni a közösség GDP-jéhez, tehát egy őrületesen magas 
számról beszélünk. Mindeközben egyének, vállalatok és kormányzatok is felhőből 
kezdik üzemeltetni rendszereiket. Már nemcsak az olcsóbb üzemeltetés miatt, hanem 
mert rugalmas, biztonságos és egyszerűsíti a folyamatokat. Felhőközpontok kialakulási 
folyamatának az elején tartunk, így még nincs gyakorlatuk az országoknak, hogyan 
versenyezzenek ezekért a típusú beruházásokért. Itt óriási lehetőségek vannak 
számunkra.  

A támogató és a szabályozókörnyezet is most alakul éppúgy, ahogy a globális 
sztenderdek és a módszertanok. Magyarország számára kitörési lehetőség lehet, ha 
részt vállal ebben a folyamatban. Van mire építeni, hisz jelentős tapasztalatokra tett 
szert az ország a 2000-es években indult támogatási központok megjelenésével. 
Üdvözlendő, hogy a magyar kormány igyekszik forrásokat rendelni a szektor 
fejlődéséhez, de ez még nem elégséges. Ösztönzőrendszerre van szükség, hogy a 
magyar vállalatok itthon hozzanak létre felhőalapú szolgáltató központokat, s növeljék 
az informatikai exportbevételeket. Ahová felhőközpontok települnek, ott átrajzolják a 
térképet, embereket és innovációkat vonzanak, élénk közösségi életet fognak 
teremteni.  

Pécsi-Szabó Miklós hozzászólása 

PÉCSI-SZABÓ MIKLÓS, az HEBC korábbi elnöke: A jövőbeli trendekhez 
szorosan kapcsolódik a globális vállalatok változása, hiszen nemcsak a világ, de a 
globális vállalatok is folyamatosan változnak. Várható, hogy a jövőben a tradicionális 
megközelítések át fogják adni a helyüket más mérő- és kritériumrendszereknek, inkább 
felértékelődik a vállalatok társadalmi szerepvállalása, felelős magatartása és 
természetesen a fenntarthatóság. 

Az inkluzivitás, a társadalmi hasznosság, a fair kereskedelem ma is fontos 
területek, de a jövőben még hangsúlyosabbá fognak válni. A globális piacot elérni ma 
már nem földrajzi kérdés. Vannak jelentős, világméretű cégek, amelyek egy évtizede 
nem is léteztek, kézzelfogható termékkel ma sem rendelkeznek, kizárólag szervereken, 
bitek, bájtok formájában fellelhetők, mégis a világ a legértékesebb vállalatai közé 
tartoznak, országhatárokon átívelve az internet és az infokommunikációs technikák 
segítségével globális változást hoznak. 

Üdvözlendő, hogy a fogyasztók is egyre tudatosabbak, nemcsak az árat vagy a 
márkát nézik, hanem az egészségre, a környezetre és a társadalomra gyakorolt 
hatásokat is figyelik. Ezek mérhetősége ma még kialakulóban van, azonban biztos, 
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hogy a GDP- és a tőzsdei mutatók nem lesznek elégségesek ezek leírásához. A fentiek 
fényében fog változni, hogy melyek lesznek a világ legélhetőbb és legsikeresebb 
országai, és melyek adják a legtöbb hozzáadott értéket a globális társadalomhoz. 
Köszönöm figyelmüket, és visszaadom a szót Jakab elnök úrnak. 

 
JAKAB ROLAND ügyvezető igazgató (Ericsson Hungary), az HEBC elnöke: 

Köszönöm szépen. Köszönöm kollégáimnak a beszámolót. Szeretném megkérni elnök 
urat, hogy nyissa meg a lehetőséget a kérdések és a párbeszéd előtt. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Lenyűgöző volt az az előadás, 

ahogy önök prezentálták a véleményüket, amiben nagyon sok jó tanács és kritika is 
megfogalmazódott, és ezt külön köszönöm, mert csak úgy tudunk előbbre haladni, ha 
a kritikákat is halljuk. Ahogy a filmben is láthattuk, a kormány számára bemutatták ezt 
a jelentést, és Szijjártó miniszter úr említette, hogy igyekszenek beépíteni a 
kormányzati munkába azokat az ajánlásokat, amiket önök megfogalmaztak. Meg 
vagyok győződve arról, hogy ez meg is történik, hiszen a magyar külpolitikában 2014 
óta egy fazonigazítás történt, ezt az elnevezése is jelzi: Külgazdasági és 
Külügyminisztérium. Ez azért is fontos, mert a Magyarországra beáramló európai 
uniós kohéziós alapok és a mezőgazdasági támogatások óriási lehetőséget adnak a 
vállalatok fejlődéséhez, nemcsak a kis- és közepes vállalkozások, hanem a 
multinacionális cégek számára is.  

Nagy kérdés, hogy hol van a piac, mert az már idejétmúlt, hogy a raktárba 
termelünk, mint a szocialista időszakban, aztán majd elleszünk valahogy. Piacot kell 
nyernünk egyrészt Közép-Európában, másrészt pedig a keleti nyitással Távol-Keleten 
is. Ebben közös érdekünk van. Közös érdekünk, hogy sikeres magyar gazdaság legyen. 
Természetesen azt tudom állítani a kis- és közepes vállalkozások részéről is - akinek a 
léte nagymértékben függ a multinacionális cégektől is, ezért nem lehet különválasztani 
-, hogy például a klaszterek létrehozásával az autóipari nagy cégek beszállítói szépen 
körbeveszik a kis- és középvállalkozásokat, ez új munkahelyeket teremt, és 
természetesen a magyar gazdaság GDP-jét is növeli.  

Tisztelt Elnök Úr! Egy tükröt állítanak elénk, és fontos, hogy ne csak a 
kormányzat, hanem mi, országgyűlési képviselők - külön-külön ki melyik pártot, 
melyik választókerületet képviseli - belenézzünk ebbe a tükörbe, és megnézzük, hogy 
ez a tükör mennyire torz, mit kell igazítani, menni kell-e fodrászhoz bajuszt vágni, tehát 
hogyan igazítsuk a saját fizimiskánkat, ami például egy pártpolitikához kapcsolódóan 
egy párt gazdasági elképzelése. De gondolok itt a választókerületekre is, hiszen mi, 
akiknek külön választókerületei vannak, ilyen tekintetben alulról nézzük a gazdaság 
fejlődését ott, ahol vagyunk, az én esetemben Kelet-Magyarországon, Északkelet-
Magyarországon, Tokaj környékén, és onnan szemléljük részben az önök működését, 
részben a kis- és közepes vállalkozások működését és a kormányok működését is.  

Ezt valahogy össze kell hangolni, hogy ebben az ipari forradalomban ne úgy 
járjunk, mint a 19. században, hogy Angliában érvényesült, aztán mi meg 70 évvel 
később néztük, hogy mi van, hanem próbáljuk tartani az időt, hogy ne maradjunk le. 
Hiszen, ahogy önök is megfogalmazzák - és ezt külön köszönöm -, a közös cél az, hogy 
ne maradjon le Magyarország ettől az ipari forradalomtól. A magyar észjárás mutatja 
azt, hogy mennyi Nobel-díjunk van, és jelenleg is mennyi feltalálónk van. Ezt jó lenne 
itt, Magyarországon érvényesíteni, bejegyeztetni, és nem úgy, ahogy korábban volt, 
hogy Amerikába ment ki a magyar brain, és ott valósította meg az elképzeléseit. Tehát 
itt van egy közös érdek. Köszönöm, hogy önök ajánlásokat és kritikákat fogalmaznak 
meg. 
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Engedjék meg, hogy röviden bemutassam bizottságunk jelen lévő tagjait: Bana 
Tibor alelnök úr, a Jobbik képviseletében; Csöbör Katalin képviselő asszony, Fidesz; 
Firtl Mátyás képviselő úr, KDNP; jobbomon pedig Legény Zsolt, a Szocialista Párt 
részéről. Kiváló munkatársaim, akik végigkísérték már az HEBC működését: Juhász 
László főtanácsadó és Dóczy Zsuzsa munkatárs, és természetesen a hátam mögött lévő 
munkatársak. 

Tisztelt Bizottság! Megnyitom a vitát. Kérem, hogy röviden foglalják össze a 
mondanivalójukat. Elsőként Bana Tibor alelnök úr jelentkezett. Összegyűjtjük a 
kérdéseket, a kommentárokat első körben, utána visszaadom a szót elnök úrnak. 
Tessék parancsolni!  

Kérdések, észrevételek, megjegyzések 

BANA TIBOR (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm, elnök úr. Én is nagyon 
sok szeretettel köszöntöm a Magyar Európai Üzleti Tanács tagjait, valamint a sajtó 
megjelent képviselőit és kedves vendégeinket is. Számomra is mindig egy fontos 
alkalom, amikor az HEBC tagjaival találkozhatunk itt az Európai ügyek bizottságának 
keretén belül. Valóban nagyon hasznosak azok az összefoglalók, amiket évről évre 
elkészítenek. Köszönjük szépen azt is, hogy megtették ehhez a szóbeli kiegészítéseket 
is.  

Természetesen vannak olyan részletkérdések, ahol különbségek vannak a 
nézőpontunkban, hiszen én például azért az Európai Unió működését szkeptikusabban 
szemlélem, ettől függetlenül az itt leírtak - hiszen ezt a rendkívül jó anyagot magam is 
átfutottam -, valamint az önök által megtett kiegészítések nagy részében, én azt 
mondhatom, hogy 80-90 százalékában egyetértés van köztünk.  

Azt is elmondható, hogy amit itt megfogalmaztak a jelentésükben, nagyban 
összhangban van a tavalyi jelentéssel, ami azért azt mutatja, hogy sajnos a legtöbb 
kérdésben nem igazán történt érdemi elmozdulás. 

Évről évre elmondják itt önök nagyon helyesen az országstratégia elkészítésének 
fontosságát, erre felhívják a figyelmet. Én magam is hivatkoztam ezekre a találkozókra, 
és ilyen módon is próbáltam akár a plenáris ülésen, akár más fórumokon ennek a 
fontosságát feszegetni, és igen, a kiszámíthatóság, az átláthatóság, a tervezhetőség 
valóban fontos lenne a magyar gazdaság szempontjából, valamint az, hogy 
rendelkezésre álljon egy cselekvési terv. Ezzel szemben mi az elmúlt évekre 
visszatekintve sajnos inkább azt látjuk, hogy ad hoc törvényhozás zajlik. Nem is 
beszélve arról, hogy sokszor pedig személyre szabottan kerülnek be a törvényjavaslatok 
az Országgyűlés elé. Tehát az teljesen egyértelmű, hogy akár az önök által képviselt 
vállalatok számára, vagy egyébként bármely más vállalat számára, gondolok itt a kkv-
kra, a kiszámítható gazdasági környezet az, ami a legfontosabb lenne.  

Az elmúlt időszakban nem igazán ebbe az irányba mozdultak a dolgok. Önök 
meg is fogalmazzák jogos kritikájukat. Én annak örülök, hogy a kormánnyal zajlanak 
az egyeztetések, és itt a bemutatóban láthattuk, illetve ezt korábban a hírekben magam 
is olvastam, hogy Szijjártó miniszter úrral is történt egyeztetés. Én nagyon remélem, 
hogy ezeken az alkalmakon azért közelebb kerülnek a megoldáshoz, mert az valóban 
félő lenne, hogyha most, az előttünk álló 2014-2020-as uniós költségvetési ciklus 
kapcsán - és itt most Chikán Attilára hivatkozom - az történne, hogy egy szűk körhöz 
jutnak majd ezek a források, mert ebből nem az ország gyarapodna, és nem indulna el 
egy érdemi fejlődés Magyarországon.  

Tehát csak bízni tudok benne, hogy amikor arról beszél a kormány, hogy a 
pénzek 60 százalékát gazdaságfejlesztésre fordítják, akkor ez nem azt fogja jelenteni, 
hogy ez néhány kormányközeli vállalathoz fog majd kerülni.  
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A közmunkaprogram kérdése, ennek túlsúlya, a külföldi munkavállalás, nagyon 
jogosan merült fel az elvándorlás kérdése, az IKT-szektor fontossága, de említhetnék 
mást is. Tehát a kiegészítésekben is önök tényleg olyan fontos problémákat vetettek fel, 
megoldási javaslatokat is vázolva, amelyek esetében tényleg érdemi lépésekre lenne 
szükség. Nemrégiben Szombathelyen vettem részt egy gazdasági fórumon, és ott is 
nagyon szép adatokról beszéltek, hogy 2 százalékos a munkanélküliség, vagy éppen 
hogy a városunkban, Szentgotthárdon sem sokkal nagyobb ennél ez az adat, csakhogy 
ez úgy jön ki, hogy nagyon sokan diplomával mosogatni, meg takarítani járnak 
Ausztriába. Tehát nyilván azt a részét kellene rendbe tenni a dolgoknak, amikre önök 
is utaltak, hogy egyébként az egészségügy, de emellett az oktatás és a kutatás-fejlesztés 
is nagyobb szerepet kapjon a költségvetésben.  

Mi dolgozunk is egy alternatív költségvetési javaslaton, és természetesen a 
módosító javaslatainkat is meg fogjuk majd tenni a költségvetési vita során, mert 
tényleg ebbe az irányba kellene elmozdulni. Én azt gondolom, hogy az ország 
versenyképessége szempontjából mindenképpen ez lenne előrevivő.  

És amit pedig ténylegesen fontosnak tartok, mint már utaltam rá, hogy 
meglegyen a folyamatos konzultáció önökkel is, és remélem, hogy ez kormányzati 
oldalról is megtörténik. Várjuk minden esetben az önök által megfogalmazott 
felvetéseket, javaslatokat, mert azt hiszem, amikor így, ebben a körben össze tudunk 
ülni, akkor juthatunk előrébb.  

Igyekeztem valamennyire belecsempészni a véleménybe kérdést is, de tényleg a 
fő kérdésem arra vonatkozna, hogy hogyan látják, a kormány oldaláról mennyire van 
nyitottság ezeknek a megfogadására? Tehát mondjuk a tavalyi évhez képest valóban 
érzékelhető-e itt egy elmozdulás, ahogy a miniszter úr is utalt rá, hogy valóban 
figyelembe veszik azokat a nagyon helyes megállapításokat, amiket önök lefektettek és 
itt szóban is megtettek? Vagy ez inkább csak egy kifelé mutatott megjelenés volt a 
miniszter úr részéről? Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen, alelnök úr. Firtl Mátyás képviselő úré a szó, tessék 

parancsolni! 
 
FIRTL MÁTYÁS (KDNP): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Üzleti Tanács! A magam 

részéről is most már hosszú ideje, lassan tíz éve, minden alkalommal jelen vagyok az 
önök által elkészített anyag tárgyalásánál, és a magam részéről is azt tudom mondani, 
hogy köszönjük. Én nem pártmegfontolásból fogom elmondani azt, amit elmondok, 
hanem egyszerű országgyűlési képviselőként köszönöm azt, hogy önök az elmúlt 
időszakban is próbálták ezt a tükröt szembeállítani azokkal a parlamenti képviselőkkel, 
akiknek valahol mégiscsak képviselniük kellene azokat az érdekeket, amik, ahogy itt az 
elnök úr is fogalmazott, a választókerületeikből jönnek, hiszen ott vannak 
megválasztva. 

Számomra külön öröm az is, hogy az anyagot nemcsak nekünk mutatták be, 
hanem ahogy a videóbemutató kapcsán kiderült, a külügyminiszter úrnak, illetve a 
kormányzati képviselőknek is. Tudtuk, hogy ilyenek vannak, de most konkrétan is 
megtapasztaltuk azt, hogy valóban egyeztetnek a kormányképviselőkkel. 

Nekem külön öröm azok a külön kiegészítések, amiket megfogalmaztak és 
amiket fel is írtam most is magamnak. Nagy öröm, látni lehet, hogy Takács úr 
mégiscsak egy skandináv céget képvisel; a nők helyzete és kapcsolata a gazdasággal 
témáját és ennek az előremutató gondolatait külön üdvözlöm.  

De amit kérdésként kell itt feltenni az elhangzottakkal kapcsolatban, az az, hogy 
önök megfogalmazták azt, hogy egy gazdasági stratégiára van szükség. Azt is tudnunk 
kell, mindannyiunknak, mert most csak elsiklunk felette, hogy 2010 óta azért 



14 

valaminek mégiscsak történnie kellett, valahonnan ki kellett kászálódni, hogy 
valamilyen irányba elinduljunk. És ennek kapcsán tudom azt megfogalmazni, hogy itt 
a gazdaság rendbetétele kapcsán egy európai uniós forrás biztosítása elmaradt, mert 
akkor, annak idején azt beszéltük, hogy nem kellett volna annyi mindent kőbe, meg 
járdalapokba, meg egyebekbe építeni. Önök hogy ítélik meg azt, hogy most valóban 
megpróbálnak a kormányzati tényezők a gazdasági szférába több pénzt pumpálni? 
Majd meglátjuk, hogy ennek mi lesz a vége, de a szándék adott, hogy a gazdaságot 
valamilyen úton-módon rendbe kell tenni.  

Ennek kapcsán felmerül a kérdésem, mert számtalan kritika hangzik el, nem 
teljesen osztom azt, amikor azt mondják, hogy mi csak egy összeszerelő üzem vagyunk 
itt, Európában vagy Közép-Európában. Zárójeles megjegyzés: a háttere ennek az, hogy 
a bejött multicégek mégiscsak tudást hoztak ebbe, kutatóközpontokat, innovációt, ami 
nem állt rendelkezésre ebben az országban. Lehet itt azt mondani, hogy ne legyünk 
összeszerelő üzem, csak éppen nincs technológiai háttér, nem volt meg ebben az 
országban, nem volt meg az a pénz, amiből ezt meg lehetett volna tenni. Tehát ennek 
tükrében kérdezem azt, hogy az elkövetkező időszakban a gazdaságra szánt - idézőjelbe 
tett - „60 százalék”, ami valószínűleg megvalósul, ennek milyen eredménye lehet?  

Nagy figyelemmel hallgattam a munkaerőmozgást, amit ön megfogalmazott. Én 
is Nyugat-Magyarországról jövök, Sopronból, a választókerületemből, ahol valóban 
nagyon alacsony a munkanélküliség, gyakorlatilag nincs is. Tehát naponta 8-10 ezer 
ember jár át, csak ingázni, külföldre. Ezzel kapcsolatban az a kérdés, hogy hogyan lehet 
itt tartani őket. Lehet azt mondani, hogy tartsuk itt őket, de milyen béreket kell adni? 
Mert miért is mennek ki? Mert kétszer-háromszor magasabb bért kapnak. 

Különösen, amikor az oktatásról is beszélünk, nagyon fontos az, hogyha az 
oktatásba-képzésbe öljük bele a pénzeket, tudjuk-e mi itt biztosítani azokat a béreket, 
amikkel itt is tudjuk tartani őket? Maximálisan egyetértve azzal, hogy itt kellene 
maradniuk, itt kellene, ezt az országot a tudásukkal gyarapítaniuk.  

De az Európai Unióban a szabad mozgást tetszett említeni: éppen ez teszi 
lehetővé azt, hogy ha valaki európai polgár, akkor oda megy, és ott próbál munkát 
vállalni, ahol tud. Nem lehet csak úgy, egyik napról a másikra azt mondani, hogy ne 
menjél oda, mert kétszer-háromszor magasabb bérért tudsz mégis itthon maradni. Ez 
egy hatalmas dilemma, amit okosan kellene megfognunk, mert egyébként ez egy 
nagyon nagy nehézség lesz az elkövetkező években. Tehát ez nagyon nehéz. Egyébként 
zárójelben jegyzem meg, hogy Európából meg Amerikába mennek át, tehát ez a mozgás 
megvan. Részt vettem egyszer egy konferencián, ahol az afrikai négerek képzése 
kapcsán is azt mondták, hogy: a legjobbjainkat behozzátok Franciaországba, mi meg 
ott maradunk a sajátjainkkal - zárójel bezárva. 

Ez a munkaerőmozgás tehát nagyon nehéz. Ha erre lenne valamilyen 
előremutató ötlet, hogy hogyan lehetne olyan béreket vagy hasonló, közelítő béreket 
kialakítani Magyarországon, úgy, hogy közben az ország fejlődése és a cégek, amelyek 
itt vannak, ne rokkanjanak bele. Persze itt jön az adópolitika is, amit említettek. Ezzel 
is külön-külön, de minden gondolatukkal egyet lehet érteni, csak mindig nézni kellene 
a kiindulási alapot is, hogy miért kellett valamikor bevezetni. Ebbe az irányba is volt 
egyfajta elmozdulás, kezdjük ezt az elmozdulást, lásd a bankokat, de abban is 
egyetértünk, hogy előbb-utóbb ebben a diszkriminatív - önök fogalmaztak így - 
adópolitikában előbbre kellene jutni.  

De egyelőre ezzel tudtuk azt biztosítani, amit azért önök is megfogalmaztak, 
hogy ez pozitív volt az elmúlt időszakban. Még egyszer mondom, amit a nőkről és a 
családpolitikáról mondtak, az követendő, valóban előre kellene jutniuk a 
foglalkoztatásban másfajta megoldásoknak, de tulajdonképpen itt is az a cél, hogy 
hogyan is lehetne a cégeknél ezeket példamutató módon bevezetni, mert az nem 
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kormányzati szándék, hogy a cég meg tud valamit valósítani. A kormányzat azt mondja: 
cég, fizess, amennyit bírsz - zárójel -, foglalkoztasd úgy, ahogy tudod. De ezzel együtt, 
még egyszer mondom, egyet tudok érteni minden elhangzott gondolattal. 

Ami pedig az oktatást illeti: az azért is fontos, mert évek hosszú sora óta visszatér 
ez a kérdés. Nagy nehezen eljutottunk ide - akik itt jelen vannak, tudják -, hogy a 
felsőoktatásban, a középiskolában a duális képzés bevezetésére is elindult egy 
folyamat, tehát a folyamatok valahogy mennek. Csak azt is meg kell jegyezni, hogy 
amikor a duális képzést beindítottuk, a szakképzés irányába elmozdultunk, tessenek 
látni, hogy milyen nagy gond kezd abból is lenni, hogy a gimnáziumokat mivé tesszük, 
mivé nem tesszük, az általános iskolában célirányosan próbáljuk a gyerekeket 
mégiscsak - mindenkit, nehogy megsértődjön valaki - a képességeinek megfelelő 
irányba tolni, ez társadalmon belül mégiscsak egy hatalmas ellenállásba is tudott 
ütközni, holott egyetértünk, ez az irány, csak így tudunk úrrá lenni a gazdasági 
helyzeten. 

A munkanélküliséggel kapcsolatos véleményt, kritikát, azt tudom mondani, egy 
szempontból lehet csak elfogadni, ez az, hogy a közmunkaprogramból hogy lehet még 
átpakolni embereket a gazdasági irányba, úgy egyébként pedig ennek is az volt a célja, 
hogy a munka világába tereljük az embereket, és ne a segélyezés felé, csak ezekről is 
már elfelejtünk beszélni az elmúlt időszakban. 

Ami pedig az ipari forradalmat illeti, megmondom őszintén, én túl öreg vagyok 
ezekhez a felhőképzésekhez, de valóban ez az irány. Tehát tudomásul kell venni, hogy 
ez az irány, ebbe az irányba kell a felsőoktatásban is a legnagyobb képzési folyamatokat 
biztosítani, mert - ahogy itt elhangzott - egyik napról a másikra lesz valakiből globális 
cég, aztán mögötte nem azt látjuk, hogy hány ezer embert foglalkoztat a gép mellett. 
Tehát tényleg ez az irány, ezzel maximálisan egyet tudunk érteni. Én csak azt tudom 
önök felé megfogalmazni, hogy mint országgyűlési képviselő köszönjük azt a tükröt, 
amit velünk szembe állítottak.  

Még egy kérdést azért feltennék, amit itt kérdésként meg kritikaként is 
megfogalmaztam, hogy hogyan látják azt, hogy - ahogy elnök úr is megfogalmazta - a 
külgazdaság most hangsúlyos szerepet kapott, és én most nem mennék bele a keleti 
nyitásba és egyebekbe, hanem egyáltalán az Eximbank szerepét, hogy miként próbálják 
piacra jutáshoz segíteni a magyar vállalkozókat, mert ez is egy kritérium, hogy a kis- és 
középvállalkozóink nincsenek abban az állapotban - és ezt is jó, ha megmondjuk -, hogy 
egyik napról a másikra képesek lennének olyan háttértudással bekapcsolódni az 
iparba, mint ahogy azt általában a társdalom gondolja, hogy mi egyik napról a másikra 
csak úgy ezt tudnánk meg azt tudnánk tenni. Tehát ez a fajta forrásnyitás jó vagy rossz? 
Vagy milyen irányba kellene még tovább mozogni? Köszönöm szépen.  

Még egyszer köszönöm, amit az elmúlt évek során tettek, és most is ezt a tükröt, 
amit szembeállítottak velünk, mert - ahogy elhangzott - nagyon nagyrészt egyet kell 
hogy értsünk a tükörben látottakkal. Az útkeresés egy kicsit bonyolultabb. Köszönöm 
szépen.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Legény Zsolt képviselő úré a szó. 
 
DR. LEGÉNY ZSOLT (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Az első szó részemről 

is a köszöneté. Először természetesen köszöntöm én is az HEBC jelen lévő képviselőit, 
és köszönetemet szeretném azért is kifejezni, hogy minden évben elkészítik ezt a 
bizonyos országjelentésüket. Én a tavalyi évben még nem voltam tagja a bizottságnak, 
évközi cserével jöttem be, ezért én a tavalyi jelentésüket is visszakerestem és 
elolvastam. Előre elnézést kérek, nekem is mennem kell 11 órakor, ahogy Fábián Ágnes 
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asszonynak is - nekem frakcióülésre -, ezért én nem kérdést fogok megfogalmazni, 
hanem egy rövid, ha úgy tetszik sommás véleményt.  

Az önök által levetített kisfilmben Szijjártó Péter külügyminiszter úr, bocsánat, 
elnök úr kiemelte külön, hogy a kormányzati politikában változás volt, tehát Szijjártó 
Péter külgazdasági és külügyminiszter úr kiemelte, hogy a kormány, úgy fogalmazott, 
hogy megpróbálja beépíteni az önök javaslatait a stratégiájába vagy legalábbis a 
politikájába. Én úgy látom, vagy úgy veszem észre, hogy ez a beépítési folyamat, amit 
megpróbál a kormány, körülbelül a nullához konvergál eredményességét tekintve, 
mert én nagyon azt látom, hogy az önök megállapításait, ajánlásait, javaslatait kevésbé 
építi be a kormány.  

Én egy ellenzéki képviselő vagyok, értelemszerűen én nem tudom a kormányt 
ebből a szempontból dicsérni vagy eredményességét kiemelni, sokkal inkább azokra 
tudok rámutatni, amelyek szerintem, szerintünk nem valósulnak meg, és önök 
gyakorlatilag, azt mondhatnám, hogy kompletten összeszedték egy rövid vagy nem is 
olyan rövid jelentésbe azt, amit mi, a Magyar Szocialista Párt is már hosszú évek óta 
hangoztatunk, hogy mi az, ami szerintünk sem működik helyesen, és szerintünk sem 
működik jól. A politikusoknak meg egyébként az, hogy úgy mondjam, jellemzőjük, 
hogy megpróbálnak másokra mutogatva vagy nem is csak másokra mutogatva, de 
mások szavaival politizálni, és azt mondani, hogy lám, mások is megmondták, nemcsak 
mi. Ebből a szempontból én természetesen köszönetemet fejezhetném ki önöknek, de 
azt gondolom, sokkal inkább elszomorító az, hogy önök, a gazdaság szereplői látnak 
valamit, látnak dolgokat, ezt mi ellenzéki pártként is ugyanígy látjuk, és a kormány ezt 
nem hajlandó elfogadni vagy nem akarja elfogadni.  

Ahogy mondtam, önök felsorolták ebben a jelentésben - én tényleg tüzetesen 
végigolvastam -, hogy melyek azok a problémás pontok, amelyeket látnak akár a 
különadókkal kapcsolatosan vagy a külföldi munkavállalással, a közmunkával 
kapcsolatosan, ezekről beszéltek egyébként képviselőtársaim is, vagy talán Zagyva úr 
említette így, hogy az HEBC elvárásai nem jelennek meg az oktatáspolitika prioritásai 
között. Én azt gondolom, hogy ez egy figyelmeztetőjel kell hogy legyen a kormány 
számára, hogy egy ilyen fórum, mint ami az önök fóruma, milyen megfogalmazásokat 
és milyen ajánlásokat tesz a kormány felé.  

Van az a, hogy is mondjam, régi szakállas, nem is vicc, csak mondás már, hogy: 
mi a különbség az optimista és a pesszimista ember között? A pesszimista azt mondja, 
hogy ennél rosszabb már nem lesz, az optimista meg azt mondja, hogy de, nyugalom, 
lesz még ennél rosszabb is. Én nagyon remélem, hogy ha jövőre találkozunk, és újra az 
önök következő évi országjelentéséről fogunk tudni majd egy eszmecserét folytatni, 
akkor már azt fogom tudni én is mondani ellenzéki képviselőként, hogy megkövetem 
saját magamat, mert egy évvel ezelőtt azt mondtam, hogy a kormány nem épít be az 
önök javaslataiból szinte semmit, és remélem, hogy ez meg fog történni. Nagyon szépen 
köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Csöbör Katalin képviselő asszonyt illeti a szó. 
 
CSÖBÖR KATALIN (Fidesz): Köszönöm szépen a lehetőséget én is. Köszönjük, 

köszönjük, köszönjük, ezt már elmondtuk mindannyian. Nagyon fontosnak tartottam, 
hogy ilyen részletesen tájékoztattak bennünket. Én is egy ugyanolyan, sőt, rosszabb 
területről - ha így lehet mondani - jövök, mint elnök úr, Borsod-Abaúj-Zemplén 
megyéből, ahol a munkanélküliség elég kemény dolog, és amikor jönnek befektetők, 
vállalatok, akkor a munkaerőt is nehéz megtalálni, hogy olyan képzett munkaerő 
legyen, amire szükségük van. 
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Külön köszönöm a megerősítést abban, hogy felhőkre van szükség. Nem vagyok 
az informatikának szakértője és tudósa, de tudom, hogy Neumann János kezdte ezt az 
egészet, és lehet, hogy most Magyarország nem a legjobban az élen jár, mint ahogy 
kellene itt Európában, úgyhogy van mit tennünk. 

A Miskolci Egyetemen is van törekvés arra, hogy egy informatikai kart 
létrehozzunk, úgyhogy, ha alkalomadtán a kancellárral vagy a rektorral egy 
konzultációt az arra illetékes emberrel össze tudnánk hozni, szerintem jó esély lenne 
arra, hogy együtt tudjunk működni. A felsőoktatásban természetesen szükség van az 
informatikaoktatásra, de én azt látom, hogy nemcsak a felsőoktatásban, hanem 
általános iskolás, sőt óvodás szinten is Nyugat-Európában máshol elkezdik ezt az 
oktatást, úgyhogy van mit tennünk. Az összeszerelő műhelyek és üzemek nagyon 
fontosak, és mindenki erre vágyik most minden választókerületben, nálunk is 
iparipark-bővítések vannak a kerületben, Miskolcon és a környezető településeken, 
úgyhogy várjuk a befektetőket. Kérjük önöket és én kérem önöket, hogy minél többet 
igyekezzenek hozzánk irányítani.  

De mi az az ok, ami miatt elmennek más országba? Nekem az volt a 
tapasztalatom, amikor külföldi befektetőkkel tárgyaltam, hogy rögtön az a kérdés, hogy 
mennyi a bér, tehát ők azért szeretik, ha itt alacsony a bér. Nyilván, én is voltam 
vállalkozó, tehát tudom, hogy mit jelent az, amikor fizetést kell adni az embereknek, de 
a fogyasztás sem mindegy, hogy milyen, ezért fontos lenne, ahogy képviselőtársam is 
mondta, hogy a bérek európai szintűvé váljanak. Ezért dolgozunk, ezért teszünk. Én 
köszönöm ezt az eszmecserét. 

Én kormánypárti képviselő vagyok, a kormánytagokkal mi talán könnyebben 
szót értünk, mint az ellenzéki képviselők, úgyhogy igyekszünk tolmácsolni minél 
többfelé az önök javaslatait és kritikáit. Köszönöm, hogy meghallgattak. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Mivel több kérdés nincs, tisztelt elnök úr, négy 

nagyon rövid kérdést engedjenek meg.  
Az első: ez a jelentés most nem részletezi, de a hazai kedvező GDP-növekedési 

adatokhoz az uniós források felhasználása igen jelentősen hozzájárult. Bizottságunk 
egyik feladata az európai uniós források felhasználásának az áttekintése, illetve 
ellenőrzése. Csak szeretném jelezni az Üzleti Tanács tagjainak, hogy a 2007-2013-as 
ciklusban, tehát az elmúlt európai uniós pénzügyi ciklusban Magyarország több, mint 
100 százalékban nemcsak lekötötte, hanem fel is használta, a hivatalos adatok szerint 
103 százalékát, az uniós forrásoknak. Ez azt jelenti, hogy az abszorpciós képességünk 
megelőz nemcsak jó néhány közép-európai országot, hanem jó néhány nyugat-európai 
országot is, mert ez alapján mérjük, ez volt a szlogen, hogy mennyi az abszorpciós 
képességünk. Németország hatvanvalahány százalékkal jó példát adott az elmúlt 
ciklusban arra, hogy ezt mennyire sikerült túlszárnyalni, vagy sem. 

Miként értékelik az uniós forrásokat Magyarország versenyképessége 
szempontjából? Mert ez egy nagyon lényeges kérdés, hogy Magyarország nemcsak az 
autóiparban, hanem általában véve az iparban is jelentős helyet kell, hogy elfoglaljon.  

A másik dolog ezzel kapcsolatban: az új ciklusban a kormány által 
megfogalmazott egyik cél, hogy az európai uniós támogatásoknak közel 60 százaléka a 
vállalkozás szektorába menjen, ez különös tekintettel a kis- és közepes vállalkozások 
szempontjából fontos. A kormány szeretné, ha közel 60 százalékát fel tudnák 
használni. Önöknek, az HEBC-nek mi a kapcsolata, akár intézményesen is, a kis- és 
középvállalkozásokkal? Hiszen jól tudjuk azt, hogy a klaszterrendszerben a 
multinacionális cégekre épül föl a klaszterbe tömörülő kis- és közepes vállalkozások 
kapacitása.  
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Elhangzott, hogy örök probléma a munkaerőhiány és a szakképzetlen 
munkaerő. Egyrészről a munkanélküliség, másrészről pedig a szakképzett munkaerő 
hiánya jelentkezik, ez az örök ellentét például a régióban is, hogy jön egy külföldi vagy 
egy magyar beruházó, nem talál elég hadra fogható, szakképzett munkaerőt, és akkor 
elmegy a nagyobb városba, ahol ez nyilván adott.  

A szakképzett munkaerő pótlása. Hadd kérdezzem meg őszintén, hogy önöknek 
mi a véleménye a német példáról? Hiszen jól tudjuk azt, hogy a migráció kapcsán a 
„willkommen” politika egyik oka az, hogy a német nagyvállalatoknak szükségük van a 
munkaerő-utánpótlásra, és ők úgy gondolják, hogy ezt a Közel-Keletről és a távoli 
országokból bevándorlókkal lehet pótolni. Aztán hirtelen szembesülnek azzal, hogy 
ezek az emberek írni-olvasni sem tudnak a saját nyelvükön. Önök hogyan értékelik ezt? 
Hiszen ez számtalan problémát okoz Európában is. 

És még egy kérdésem van, Magyarország, Európa versenyképességéről van szó. 
Mi satuban vagyunk, ahol baloldalt az Egyesült Államok, jobboldalt pedig Kína van. Mi 
a véleményük a TTIP-ről? Hogyan látják önök, hogyan állnak a tárgyalások? Mi az önök 
véleménye?  

A magyar kormánynak is megvan a véleménye, mi szeretnénk részt venni ebben. 
Van három kritérium, ami ha teljesül, akkor - hallgatván az önök korábbi véleményét 
is, ami a korábbi jelentésekben megjelent - mi szeretnénk részt venni a végső döntés 
kialakításában. Így különösen a Magyar Országgyűlés is, hiszen úgy gondoljuk, hogy a 
nemzeti szuverenitás egyik fontos kritériuma az, hogy mi is dönthessünk, mint a nép 
által választott képviselők. 

Tisztelt Elnök Úr! Ezek voltak a kérdések és a kommentek. Akkor szeretném 
visszaadni a szót. Ahogy gondolja, elnök úr, elosztva a kollégák között a kérdéseket, 
kérem, hogy röviden válaszoljanak! 

Válaszok, reflexiók 

JAKAB ROLAND ügyvezető igazgató (Ericsson Hungary), az HEBC elnöke: 
Nagyon szépen köszönöm az elnök úrnak, illetve a tisztelt bizottság tagjainak a 
véleményét, azt, hogy megosztották velünk a gondolataikat, és elismerően nyilatkoztak 
a jelentés tartalmáról.  

Ez egy feltétlen nagy hitet ad nekünk ahhoz, hogy folytassuk ezt a munkát és 
idén is publikáljuk a jelentésünket, hiszen ezt tesszük immár 18. éve. Felírtam jó 
néhány kérdést. Tekintettel arra, hogy Fábián elnök asszonynak hamarosan mennie 
kell, ezért először neki adnám meg a szót, hogy amit Firtl képviselő úr feltett kérdést, 
azt válaszolja meg. Ha jól jegyzeteltem, akkor az volt a kérdés, hogy hogyan lehet 
megtartani a munkaerőt, illetve hogy a munkaerő mozgásával kapcsolatban mondja el 
a véleményét. 

 
DR. FÁBIÁN ÁGNES elnök, ügyvezető igazgató (Henkel Hungary): Nagyon 

szépen köszönöm a kérdést. Igen, hogyan tartsuk itt az embereket. Beszéltünk arról, és 
ezt mi is látjuk, hogy egyáltalán nem tudunk a nyugat-európai bérek után menni, 
hiszen globális vállalatokat képviselve nagyon jól látjuk, hogy milyen bérviszonyok 
vannak.  

Ellenben azt gondolom, hogy nagyon sok más lehetőség van még, ami a béren 
kívüli juttatásokat is érinti. Nagyvállalatként lehetőségünk is van jó példával elöl járni 
és egyéb, béren kívüli juttatásokat biztosítani a dolgozóinknak, azonban mégsem 
tudjuk tenni, hiszen ennek a közterhei olyan magas költségeket rónak ránk, hogy 
bizony még nemzetközi vállalatként sem tudjuk a kollégáknak ezt a lehetőséget 
megadni. Tehát az egyik ilyen lehetőség a béren kívüli juttatások közterheinek, 
adminisztrációjának, adójának a csökkentése. 
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A másik ilyen lehetőség: nekünk, a Henkel Magyarországnak két gyára is van, az 
egyik Környén, Komárom megyében, tehát ott az ipari park kapcsán talán egy picit 
könnyebb munkaerőt találni. Ellenben ott vagyunk Békés megyében, Körösladányban, 
ahol bizony sokkal nehezebb helyzetben vagyunk.  

Az egyik ilyen probléma, és ez általában is igaz a közmunkával kapcsolatban, a 
közmunkának és a lízing munkaerőnek szinte a versenyképtelensége a bérezés 
tekintetében. Sok esetben a közmunka bérezése bizony lehetetlenné teszi nekünk azt, 
hogy sok munkát kérjünk és lízing munkaerőt hozzunk be a vállalatainkhoz. Bizony itt 
több száz munkahelyről lenne szó.  

Egy másik ilyen probléma, ami szintén azonnali megoldást jelentene, hogyha 
tudnánk a közlekedést és az országon belüli mozgást támogatni. Például, hogyha mi, 
vállalatok a közlekedést tudnánk finanszírozni a munkavállalóink részére, szintén 
közterhekkel csökkentve, tehát hogy ne kerüljön nekünk többe a leves, mint a hús. 
Szívesen kifizetjük a dolgozóinknak a munkába járáshoz kapcsolódó költségeket, hogy 
mobilisabbá tegyük őket. Ezen kívül a letelepedéshez, a családok letelepedéséhez is 
szívesen hozzá tudunk járulni, ha ebben segítség van.  

És még egy pontot tennék hozzá: a karriertervezés és a hosszú távú 
kiszámíthatóság nemcsak egy vállalatnak fontos, hanem a munkavállalóknak is fontos. 
Tehát fontos az, hogy hosszú távon lássák a jövőképet, hogy egy vállalatnál 
dolgozzanak. Tehát mi részt veszünk szívesen az oktatásban, hiszen hogy ha 
karriertervet tudunk letenni a fiatal kollégák elé, akkor bizony ez egy itt marasztaló ok. 
Szívesen elküldjük külföldi tapasztalatcserére, munkavégzésre, de azzal a feltétellel, 
hogy jöjjenek hozzánk vissza, ennek a lehetőségét kell megteremteni. Tehát tudást, 
lehetőségeket, támogatást tudunk adni, de mindaz nagyon sokba kerül, hogy ez a 
csomag versenyképes lehessen. Ezt szeretnénk kérni a vállalatok nevében. Szívesen 
támogatjuk, hiszen nekünk munkaerőre van szükségünk. Köszönöm szépen. 

 
JAKAB ROLAND ügyvezető igazgató (Ericsson Hungary), az HEBC elnöke: 

Nagyon szépen köszönjük, elnök asszony, a gondolatait.  
Ehhez kapcsolódóan szeretném akkor Takács János urat megkérni, folytatva ezt 

a gondolatmenetet, hogy a nők munkaerő-piaci helyzetével kapcsolatban egészítse ki 
ezt néhány gondolat erejéig. (Dr. Fábián Ágnes távozik.) 

 
TAKÁCS JÁNOS, az HEBC korábbi elnöke: Köszönöm szépen. Az egyik 

lehetőség, amit én említettem a téma kapcsán, a nők nagyobb számú bevonása a munka 
világába. Lehet itt alternatív foglalkoztatási módozatokra gondolni, vagy akár arra, 
hogy a család fenntartását, eltartását, felülvigyázatát hogyan tudjuk megoldani úgy, 
hogy a nők tudjanak dolgozni. Ez is egy nagyon nagy lehetőség Magyarországon, hisz 
elmaradunk még az európai uniós átlagtól is a nők foglalkoztatása terén. De kétségkívül 
én azzal értek egyet, hogy bár a többi kritérium is fontos, azért a bér meghatározó. Az 
én tapasztalatom szerint, ha csak egyvalamit emelnék ki, ami a legfontosabb, az a 
munka termelékenysége. Lehet, hogy olyan vállalatok is vannak, amelyek igenis 
megkérdezik, hogy mennyi a bér, de ez nem ennyire fontos, mert az egy egységnyi 
kibocsátás költsége fontos, tehát kérdés, hogy a munkaerő, amelyet megfizetünk 
valahogyan, milyen kibocsátásra képes. A termelékenységben még bőven elmaradunk. 

Tibor, említetted Chikán Attila professzor urat, aki pár évvel ezelőtt 
négyszereséről beszélt, hogy négyszer alacsonyabb a termelékenység Magyarországon, 
mint az Európai Unióban vagy az Európai Unió átlaga. Most a legutolsó 
megnyilvánulásában ezt csak kétszeresére tette. Én azt gondolom, hogy azért nagyobb 
ez a különbség. De ha csak kétszerese volna, és mi felzárkóznánk oda, akkor már meg 
lehetne duplázni a béreket. 
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Ugyanakkor én úgy érzékelem vagy úgy gondolom, hogy az országon belül egyik 
vállalattól a másikhoz való elvándorlásnál körülbelül 10-20 százalék a fájdalomküszöb, 
tehát annál alacsonyabb ígéretért nem mennek el a munkavállalók egyik vállalattól a 
másikhoz. Én úgy gondolom, hogy a határon túlra ez a duplázás, tehát kétszer annyiért 
már persze elmennek, de kevesebbért nem. Ha ezt a szintet elérnénk, akkor 
mindenképpen meg tudnánk tartani vagy vissza is tudnánk hozni azt a munkaerőt, ami 
elment Magyarországról.  

Talán ide lehet kapcsolni egy picit a bevándorlást. Bocsánat, elnök úr, hogy 
vitatkozom egy kicsit, biztos vannak olyanok közöttük, akik a saját nyelvükön sem 
tudnak írni-olvasni korrektül, de vannak azért jól képzettek is. Úgy gondolom, 
Magyarország nagyon jó helyzetben van, hiszen körülöttünk minden országban van 
magyar kisebbség, akit én nem hiszem, hogy politikai módszerekkel kellene 
idetelepíteni Magyarországra, hanem tisztán gazdasági módszerekkel. Ha van egy 
olyan gazdasági fejlődés Magyarországon, ami biztosítaná azt a bért és azt az 
életszínvonalat, munkakörülményeket, amire ők vágynak - és ők beszélik a mi 
nyelvünket is, és sok esetben, tekintettel a kisebbségi helyzetükre, több nyelvet is 
beszélnek, és nem feltétlenül azokat a nyelveket, ahol élnek, hanem angolul meg 
németül is beszélnek -, ők is egy nagy lehetőség lehetnek arra, hogy a munkaerőt 
Magyarországon pótoljuk vagy biztosítsuk annak érdekében, hogy a nagyvállalatok 
idejöjjenek, és nemcsak összeszerelő üzemeket, hanem magasabb hozzáadott értéket 
képviselő tevékenységeket is hozzanak ide. De még egyszer szeretném hangsúlyozni, 
hogy a termelékenység, az innovativitás, és még egyvalami, a minőség, arra sem 
fordítunk elég energiát véleményem szerint, a minőségben nagyon elmaradunk, 
egyáltalán a minőségi gondolkodásban, de ehhez egy minőségi életet is kell biztosítani 
az embereknek.  

Én sokszor mondtam - és kérem az önök segítségét ebben -, hogy ha csak a 
kapun belül biztosítjuk a minőséget, és ott vannak minőségi elvárásaink, akkor 
eljutunk egy bizony szintre, de egy bizonyos szint fölött az már kulturális kérdés. 
Nemhiába a skandináv országok - de említhetjük Japánt is - produkálják a legjobb 
minőséget, ők egy minőségi életet is élnek, amikor a kapun kimennek, akkor nem 
kátyúk vannak, a buszok nem robbannak le, és nem érnek időben haza, s a többi, s a 
több, és ha minőségi életet él, akkor minőséget fog előállítani.  

Ha visszaélhetek azzal, elnök úr, hogy nálam van a mikrofon, akkor én 
szeretném Csöbör Katalin asszonynak megköszönni a felvetését. Nekem Miskolc 
nagyon közel áll a szívemhez, hiszen 6 évig vezettem a gazdasági tanácsot az 
egyetemnél, és a Miskolci Egyetemről nagyon sok kollegát foglalkoztattunk. 
Amennyiben ön is tud nekünk segíteni, én úgy gondolom, mi nyitottak vagyunk arra, 
hogy akár Deák Csaba kancellár úrral, akár a rektor úrral bármikor találkozzunk, 
eszmét cseréljünk nemcsak a felhőről, hanem esetleg más témákban is. Köszönöm 
szépen a figyelmet. 

 
JAKAB ROLAND ügyvezető igazgató (Ericsson Hungary), az HEBC elnöke: 

Köszönöm szépen Takács úr hozzászólását. Jelentkezett még szólásra Kerekes úr, 
illetve Zagyva úr. Először Kerekes urat szólítanám. 

 
KEREKES LÁSZLÓ, az HEBC korábbi elnöke: Köszönöm szépen, elnök úr. Én 

nem konkrét kérdésekre válaszolnék, hanem csokorba próbálnám összecsoportosítani 
a nagyon értékes észrevételeket és kérdéseket, amiket önök felvetettek.  

Hadd kezdjem az első csoportosított kérdéssel: mennyire nyitott a kormány? Ezt 
Bana képviselő úr, illetve Legény képviselő úr is kérdésként vetette fel. Ahogy a példa 
bizonyítja, a kormánnyal van kapcsolatunk, ugyanakkor mi nem politizálunk - nyilván 
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ez egy politikai kérdés is -, gazdasági szempontból próbáljuk objektíven megítélni a 
helyzetet, és azt gondolom, azoknak, akik 17 vagy most már 18. éve figyelemmel kísérik 
az éves jelentéseinket, ha semmi mást, csak a 17 éves jelentés címét elolvassák, az elég 
jó korképet ad, és remélem, hogy ötven-száz év múlva visszatekintve ez egy jó ívet fog 
adni, hogy hogyan alakult a magyar gazdaság helyzete nemzetközi cégek 
szempontjából.  

Konkrét válaszom az, hogy az elmúlt években sikerként könyveltük el, hogy 
létezett egy konzultációs iroda, sajnos ennek a működése egyelőre nem folytatódott, de 
dolgozunk rajta, és nem adtuk fel az esélyt, hogy legyen egy ilyen konzultációs munka, 
amit mi nagyon hasznosnak ítéltünk meg, havonta egyszer egy kiemelt témát 
szakértőkkel megbeszéltünk; ha ebben esetleg tudjuk az önök segítségét kérni, azt 
nagyon megköszönjük, mert ezt nagyon hasznosnak tartottuk a korábbi években. 

A másik kérdéskör, amit Firtl képviselő úr, illetve Csöbör képviselő asszony is 
megfogalmazott, hogy amikor munkavállalói kedvről van szó, a munkaerő itt tartásáról 
van szó - számomra is meglepő volt, azt mondta -, tízezres nagyságrend vándorol ki 
Ausztriába, ingázik, pontosabban. (Firtl Mátyás: Ingázik.) Én azt gondolom, hogy 
ezzel rátette a kezét a pulzusára az egyik nagyon fontos dolognak. 

Hogyan lehetne itt tartani és magasabb fizetéseket biztosítani? Én azt 
gondolom, hogy a jelentésünkben itt is kitérünk a magasabb hozzáadott értékű ipari 
területek megerősítésére, és nyilván, amikor egy magasabb hozzáadott értéket állít elő 
az ember, akkor nem kérdés, hogy megengedhet-e nagyobb fizetéseket. Nyilván ez 
sokkal komplexebb kérdéskör, viszont mi mindenképpen - ahogy a jelentésben is 
megfogalmaztuk - olyan szolgáltatóipari, illetve termelőipari ágazatokat jelöltünk ki 
mint fő területek, ahol ez a magasabb hozzáadott érték megjelenik. 

Ahogy Csöbör Katalin képviselő asszony fogalmazott, a harmadik ipari 
forradalom idején Neumann János a számítástechnika terén, de ha visszamegyünk a 
második ipari forradalomhoz, az elektromos áramhoz, a dinamó terén Jedlik Ányos, 
vagy ha visszamegyünk a gőzgépek korába, akkor Déri-Bláthy-Zipernowszky - tehát 
mindenhol megjelennek olyan magyar tudósok, szakemberek, akik nagyot lendítettek 
Magyarország nemzetközi elismertségén. És én biztos vagyok benne, hogy most a 
negyedik ipari forradalom tekintetében, ami a hálózatba kapcsolt rendszerekről szól, 
majd ha visszatekintünk sok év múlva, akkor lesznek olyan előremutató emberek, 
egyéniségek, vállalatok, akik meghatározzák a jövő irányát. 

Még Hörcsik elnök úr felvetésével kapcsolatban egy rövid megjegyzés a német 
példára. Mi nem vagyunk Németország, viszont azt nem tudom, tudják-e, hogy amikor 
Németországban migrációról, bevándorlásról beszélnek, akkor ők ugyanúgy a bolgár, 
román, szlovák, magyar bevándorlókat is bevándorlónak tekintik. Én azt gondolom, 
nagyon büszkék lehetünk, amikor a Budapesti Műszaki Egyetemen vagy a Corvinus 
Egyetemen szerzett diplomával a zsebükben mennek oda fiatalok. Nyilván itt Takács 
kolléga úr már megfogalmazta, hogy amikor bevándorlásról, migrációról beszélünk, 
akkor igenis van magasan kvalifikált, jól képzett munkaerő. Nyilván nem ez a többség, 
sajnos. Tehát hogy itt hogyan lehet elválasztani a gazdasági bevándorlókat, akik csak 
gazdasági okból jönnek, illetve hogy kik azok, akik igazából magasabb hozzáadott érték 
előállításában részt tudnak vállalni a vendégországban, ez egy nagyon nehéz feladat, ez 
egy politikai feladat. Itt nem irigylem az önök feladatát, hiszen nekünk pár száz, pár 
ezer embert kell irányítani, önöknek ennél nagyságrendekkel többet, és olyan 
döntéseket hozni, amelyek befolyásolják ezen emberek életét. Köszönöm szépen. 

 
JAKAB ROLAND ügyvezető igazgató (Ericsson Hungary), az HEBC elnöke: 

Nagyon szépen köszönöm. Most pedig Zagyva úrnak adnám meg a szót. 
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ZAGYVA BÉLA ügyvezető igazgató (Nokia Solutions and Networks): Tisztelt 
Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Én is több kérdést foglalnék össze. Szorgosan 
jegyzeteltem, és mindegyik rengeteg időt venne igénybe, úgyhogy nagyon tömören, és 
tényleg csak kulcsszavakban foglalnám össze.  

Nem véletlen, hogy annyit beszélünk a negyedik ipari forradalomról. Ennek egy 
másik aspektusát hadd mondjam el. Először kezdem a rossz dologgal. A rossz az, hogy 
ezek a trendek jellemzően az Egyesült Államokban és Délkelet-Ázsiában jelentkeznek. 
Tehát ezeken a részeken történnek most a legnagyobb sebességgel ezek a változások. 
Ez a rosszabbik rész, hogy nem Európában.  

A jobbik rész az, és a jó hír az, hogy ezeket, pont a felhőalapú technológiák és az 
IT-technológiák fejlődése miatt, majdnem mindegy, hogy honnan szolgáljuk ki. Tehát 
Magyarországról ki lehet szolgálni azokat az ügyfeleket, azokat az ipari cégeket, 
szervezeteket, amelyek egyébként az Egyesült Államokban és Délkelet-Ázsiában 
vannak. Ez történik. Több cég is van itt, amelyik ezzel foglalkozik. Tehát az a magyar 
munkaerő, aki Budapesten dolgozik, az értéket mondjuk az Egyesült Államokban vagy 
Szingapúrban állítja elő, ténylegesen ott hasznosul ez a termék. Ez számunkra, mint 
ország számára azért jó, mert részt tudunk venni ebben. Ezért nagyon fontos az, hogy 
ezeket a technológiákat erősítsük. Ezeket a dolgokat nem kell szállítani, ezek a dolgok 
ott, helyben jelentkeznek; ezek a termékek ott hasznosulnak. Tehát a termelékenység 
automatikusan igen magas. És ez a másik kulcsszó, ami többször elhangzott, a 
termékek termelékenységét ez biztosítja, hogy azokra a piacokra, amelyek tényleg 
megfizetik ezt az értéket, itthon tudjunk előállítani.  

Ezért nem véletlen, hogy ezeknél a cégeknél a munkaerő általában szívesen 
marad itthon. Egyrészt jó csomagot lehet nekik adni. A másik pedig az, hogy úgy tud 
nemzetközi karriert csinálni egy munkavállaló, hogy Magyarországon van. Tehát itt tud 
egzisztenciát teremteni. És ezért nagyon fontos, és a kedvenc témám az oktatás, hogy 
minél több olyan szakembert kellene képezni, minél több szakember kellene a piacra, 
aki ilyen tevékenységet jó hatékonysággal el tud végezni, jól képzetten, mert ez egy 
kitörési pont, egy nagyon komoly kitörési pont az országnak. Magyarország úgy tudja 
kiszolgálni a legfejlettebb piacokat, hogy itt, Magyarországon állítja elő ezt az értéket. 
Ez az egyik nagyon fontos dolog. 

A másik, a nők szerepéről csak nagyon röviden. Én úgy gondolom, hogy mi 
igyekszünk, valamennyi cégünk igyekszik jó példával elöl járni. Az egyik az, hogy 
hogyan foglalkoztatjuk például vissza a szülési szabadságról visszatérő munkatársakat. 
Én a saját cégemről azt tudom mondani, hogy ez 95 százalék fölött van, tehát ez egy 
biztonságot ad a családoknak. Tavaly a mi cégünknél több, mint 70 gyermek született. 
Tehát azt lehet mondani, hogy működik ez a dolog, tehát lehet így működtetni. Igen, 
befektetés; igen, erősítés. Én úgy gondolom, hogy komoly mérések kellenek a kkv-
szektorban és a nagyvállalati szektorban is ahhoz, hogy mik ezek a trendek, pontosan 
hogy alakulnak, és ez alapján lehet intézkedést hozni, de példa van. Tehát mi állunk 
elébe ennek, bármilyen tapasztalatra van szükség. Mi magunk is néha meglepődünk 
ezeken a dolgokon. Igyekszünk jól csinálni a dolgokat, de ez szinte valamennyi hasonló 
cégre igaz. Tehát működhetnek ezek a dolgok. 

A másik. A bevándorlásnál elhangzott a határon túli magyarul beszélő 
munkaerő, tehát a magyarok részvétele. Ha a cégünknél is körülnéznek, a Felvidékről, 
a Partiumból, Erdélyből vannak egyetemi hallgatók, munkatársak, tehát ez működik. 
Fel kell mérni ennek a lehetőségét, csak csatlakozni tudok hozzá. 

És végül az oktatás. Én úgy gondolom, hogy az oktatás legnagyobb kihívása nem 
feltétlenül pénzügyi. Az oktatás egyik legnagyobb kihívása az, hogy változik a világ, és 
változnak a gyerekek. Ma egy egyetemista motivációját sokkal nehezebb fenntartani, 
sokkal gyorsabban váltanak, sokkal nehezebb őket pályán tartani. Ma az, hogy egy 
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középiskolás vagy egy általános iskolás tanulót milyen ingerek érnek, hogy dolgozza fel 
ezeket, hogy tud egyre több mindenre figyelni és egyre több minden leköti-e a figyelmét 
abból, amit az iskolában talál, és hogy tudunk természettudományos tárgyakat, 
matematikát ilyen szinten plántálni beléjük, hogy utána szakmára irányítsuk őket, ez 
az egyik legnagyobb kihívás. Természetesen vannak pénzügyi feladatok is. Mi azt 
szeretnénk, ha ezekre a folyamatokra komoly ráerősítés lenne, és tényleg egy jó 
folyamat indulna el ebben a dologban.  

A duális képzés is elhangzott. Azért ez egy kihívás is a cégeknek. Azt hiszem, több 
cég is csinál kooperatív képzést az egyetemeken, tehát egyetemi hallgatókat 
foglalkoztatunk. Tehát gyakorlatilag hasonlót csinálunk, mint a duális képzés. Mi ezt 
úgy alakítottuk ki, ahogy ez a legjobban illeszkedik a folyamatainkba, és a legtöbb érték 
az igazi, élő projekteken dolgozó egyetemi hallgató. Mi azt szeretnénk, ha a duális 
képzés is hasznosítaná ezeket a tapasztalatokat. Köszönöm szépen. 

 
JAKAB ROLAND ügyvezető igazgató (Ericsson Hungary), az HEBC elnöke: 

Köszönöm szépen én is. Pécsi-Szabó Miklós úr jelezte még, hogy szólna. 
 
PÉCSI-SZABÓ MIKLÓS, az HEBC korábbi elnöke: Szeretném továbbgondolni a 

munkaerő kérdését, illetve a munkaerő-tartalékok, az elvándorlás kérdését. 
A magyar gazdaságnak az elsődleges tartaléka pont azokban van, akik most nem 

az országhatáron belül dolgoznak, és itt a bér csak egy dolog. Ez sokkal mélyebb rétegű 
dolog.  

Csak néhány vonulatot. A legnehezebb dolgunk szerintem a szakmunkásoknál 
van, hiszen a szakmunkások, amit itt csinálnak, azt szinte egy az egyben, modernebb 
körülmények között, jobb technológiával, ugyanezt tudják külföldön csinálni, 
magasabb bérért. Tehát ezt megfogni egy komoly feladat. És ez mindjárt rávilágít arra, 
hogy ahol nekünk hiányunk van, akkor abból kellene képeznünk. Tehát itt egy 
mennyiségi változás kellene, hogy a szakmunkás-, a szakképzés irányába is eltolni a 
hangsúlyokat. 

A másik dolog, ahol nem ez van, hanem azt kell, hogy mondjuk, hogy a külföldre 
vándorolt magyar munkaerő túlképzett. Itt elhangzott az, hogy diplomával megy 
takarítani és diplomával megy felszolgálni. Tehát ahol ez a helyzet, ott azért van 
lehetőség és van eszköz arra, hogy őket visszavonzzuk, mert hogyha olyan munkát 
kapnak országon belül, akkor bizony könnyebben meggondolják, hogy most életcél-e 
az neki, hogy takarít vagy felszolgál öt éven keresztül. Lehet, hogy rövid távon igen, 
merthogy az beleillik az ő saját helyzetébe, de nem hiszem, hogy hosszú távon ez így 
lenne. És ott már lehetünk ebben hatékonyabbak.  

Hadd osszam meg egy személyes élményemet, amikor nem kivándorlásról, 
hanem pont visszavándorlásról volt szó. Egy fiatal hölggyel folytattam felvételi 
beszélgetést, és szó szerint azt mondta, hogy három évet kellett Londonban élnie 
ahhoz, hogy rájöjjön, hogy ő haza akar jönni Magyarországra és idetartozik. Köszönöm 
szépen. 

 
JAKAB ROLAND ügyvezető igazgató (Ericsson Hungary), az HEBC elnöke: 

Köszönöm szépen a hozzászólásokat. Kérdezem a kollégáimat, az elhangzottakat 
szeretnék-e még kiegészíteni. (Nincs ilyen jelzés.)  

Ha nincs több javaslat, akkor néhány gondolatot engedjenek még meg nekem 
azokhoz a témákhoz kapcsolódva, amik itt felvetésre kerültek, illetve a kollégáimhoz is 
kapcsolódva, hogy hogyan látjuk a nyitottságot a kormány részéről az ajánlásaink 
figyelembevételének a vonatkozásában.  
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Ahogy láthatták, Szijjártó miniszter úr megjelent a jelentésünk bemutatóján, és 
rögtön ott, a sajtótájékoztatón felvetette, hogy egy viszonylag rövid határidővel 
tartsunk egy konzultációt, éppen a munkaerő-piaci kérdések megvitatását kérte. És 
kaptunk lehetőséget arra, hogy elmondjuk neki és munkatársainak a véleményünket, 
és megfogalmazzunk néhány olyan pontot, amikről úgy érzünk, hogy azonnali 
cselekvést kívánnak. Mi ezeket prezentáltuk, eljuttattuk, úgyhogy én azt gondolom, 
hogy most az ilyenkor szokásos adminisztratív háttérmunka folyik, hogy ezeket milyen 
módon lehetne beilleszteni a különböző folyamatokba vagy adott esetben 
megvalósítani ezekből néhányat. 

A másik, hogy a gazdaság fejlesztésére 60 százalék az előző ciklushoz, a 2007-
2013-as ciklushoz képest, ezt feltétlenül üdvözöljük. A konzultációs iroda működése 
során közvetlenül kaphattunk erről az elképzelésről képet a legilletékesebbektől, és mi 
akkor is üdvözöltük ezt a döntést, ezt a lépést, mert valóban úgy gondoljuk, hogy ez a 
tovagyűrűző hatás, ha ilyen nagymértékben kerül forrás a kis- és középvállalatokhoz, 
illetve nagyvállalatokhoz, akkor ennek a hatása nemcsak rövid távon, hanem hosszabb 
távon versenyképességet erősíthet, ez új piaci lehetőséget teremthet ezen cégek 
számára, tehát ezt nagyon fontosnak tartjuk és üdvözöltük ezt a döntést. 

A negyedik ipari forradalom egyfajta ernyőgondolatként fogja át a jelentésünket. 
Valóban úgy látjuk, hogy nagyon mélyreható folyamatok indultak el a világban. 
Csatlakozva kollégámhoz: nagyon sok iparág fog átmenni a következő 1-2-5-10 éven 
belül átalakuláson, iparági határok fognak elmosódni, teljesen új üzleti modellek 
fognak létrejönni, teljesen új típusú munkahelyek teremtődnek, amelyre valóban 
akciótervet kell kidolgozni, és nagyon fontos, hogy megértsük ezeket a folyamatokat, 
hogy ne lekövetői legyünk ezen folyamatoknak, hanem alkotó kezdeményezői is 
lehessünk bizonyos kérdésekben. Itt felmerült a felhőközpontok idevonzása, vagy adott 
esetben a nagyon jól képzett mérnöki, informatikusi munkahelyek teremtése, de a 
mérnök-informatikus képzésnek a jelentősége, hiszen minden iparág digitalizálódik, 
mindenre alapvető befolyást fog gyakorolni a digitalizáció, tehát érdemes erre a 
hullámra Magyarországnak is felszállnia. 

Én röviden ezeket szerettem volna még hozzátenni. Nem tudom, hogy maradt-
e még esetleg olyan kérdés, amit nem válaszoltunk meg vagy nem érintettünk. (Nincs 
jelzés.) Akkor tisztelettel visszaadom a szót az elnök úrnak.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Szeretném megköszönni az üzleti 

tanács tagjainak, hogy ismét eljöttek és egy fontos, számunkra is fontos véleményt 
mondtak a magyar gazdaságról, ahogy az ő szemszögükből látják. Nekünk ez nagyon 
fontos. 

Ha másra nem volt jó ez a találkozó, akkor én szeretném jelezni, arra 
mindenképpen, hogy itt elhangzott egy konkrét felvetés, amit korábban mi rendkívül 
üdvözöltünk, a konzultációs iroda. Ezt jelezni fogom mint bizottsági elnök a kormány 
számára, hogy mi is szükségesnek látjuk és támogatjuk a konzultációs iroda 
munkájának intenzívebb folytatását. Mi ennek tudjuk a gyakorlati hasznát, már 
korábban is láttuk, de most különösen az európai uniós források felhasználásában, 
hiszen hihetetlen mennyiségű pénz áll a házhoz, és ennek az értelmes felhasználásában 
az önök véleménye nélkülözhetetlen.  

Természetesen ott van a kis- és közepes vállalkozások érdekképviselete a 
kormánynál, és nagyon sok érdekképviselet jelentkezik, de fontos ezen pályázati 
rendszer összehangolása, egyrészt a bürokrácia csökkentése, hogy ismét el tudjuk érni 
a 100 százalékos felhasználását ezeknek az összegeknek, de ezen túlmenően, hogy 
értelmesen használjuk föl, mert ott van egy másik fontos cél, a munkahelyteremtés, ez 
egy másik fontos kritérium. Ha megnézzük az egyéb pályázatok kiírásait, még az 
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önkormányzatoknál is prioritást élvez, aki munkahelyet teremt, tehát véget ért az, hogy 
kikövezzük a fél utcát, aztán befejeztük, elköltöttük a pénzt, köszönjük szépen, hanem 
utolsó lehetősége a magyar gazdaságnak, hogy olyan lábakra álljon, hogy 2020 után, 
amikor teljesen meg fog változni az európai uniós támogatási rendszer, életképesek 
legyünk. Ha ez nem lesz, akkor bezárhatjuk a kaput, aztán napestig beszélhetünk, 
elméleteket gyárthatunk. Viszont itt roppant véres a helyzet. Egyrészt egy 500 milliós 
piac közepén vagyunk. Ne gondolja senki azt, hogy Brüsszel tárt karokkal vár 
bennünket és néz bennünket.  

Itt eleve a pályázati kiírások lehatárolása, ami a magyar kormány és az Európai 
Bizottság között kemény küzdelmek árán mégiscsak megszületett, egy jelzés arra, hogy 
itt 28-an vagyunk, nemcsak mi vagyunk egyedül. És az is fontos - egyetlenegy dolgot 
szeretnék kiemelni -, hogy többek között ezért is váratott magára az Európai Bizottság 
és a magyar kormány közötti megállapodás a visszatérítendő és a vissza nem térítendő 
támogatások arányáról. Kemény tárgyalásokba telt az, hogy bebizonyítsuk, hogy mi 
Európa szerencsétlenebb felében vagyunk, és nem a szerencsés felében, ahol 25 
százalék a vissza nem térítendő, és 75 százalék a visszatérítendő. Nálunk több pályázati 
kiírás esetében pont a fordított a helyzet, és ezt egy óriási eredmények tartom, ami a 
versenyképességünket, főleg a kis- és középvállalkozások versenyképességét növeli.  

Tehát én úgy látom, hogy a konzultációs iroda további működésére feltétlenül 
szükség van, és azt hiszem, a bizottság tagjaival együtt megállapíthatjuk, hogy ezt 
jelezni fogjuk a kormánynak, és ha másra nem volt hasznos ez a találkozó, arra 
mindenképpen, hogy ennek a felvetése megtörtént. 

Végül: mivel itt nemcsak bizottsági elnökként, hanem egyéni választókerületi 
képviselőként is vagyok, szeretném meghívni elnök urat és a tanács tagjait egy 
konzultációra Sátoraljaújhelyre, választókerületem központjába, nemcsak azért, mert 
kiváló boraink vannak, hanem mert testközelből lehet látni a magyar gazdaságot; 
nagyon örülök, hogy Csöbör Katalin képviselőtársam mindig Miskolcot említi, hiszen 
a választókerület egy része Miskolc, de Miskolctól Ukrajna felé is van élet, és bizony mi 
vért verejtékezünk, hogy munkahelyeket teremtsünk, és ebben én számítanék az önök 
közreműködésére, hiszen van egy közös érdekünk, az európai uniós pénzek értelmes 
felhasználása, önöknek bővülése. Mi pedig, jelentem, különösen hátrányos helyzetben 
vagyunk, az az egy pont nem egy pont, hanem 5-6 ponttal több, amivel pályázat 
megnyerhető, és önök előtt ugyanúgy áll a pálya, mint a kis- és közepes vállalkozások 
előtt. Tehát az önök bővülése az önök érdeke, és a mi érdekünk is, hogy munkahelyeket 
teremtsenek. 

Tisztelt Képviselőtársaim! Még egyszer szeretném megköszönni az önök 
részvételét, rendkívül hasznosnak értékelem. Jövőre visszavárjuk önöket, várjuk az 
újabb jelentést. Remélhetőleg önöknek is hasznos volt ez a találkozó. Köszönöm szépen 
a részvételt.  

 
JAKAB ROLAND ügyvezető igazgató (Ericsson Hungary), az HEBC elnöke: 

Elnök úr, mi is nagyon szépen köszönjük a megtisztelő érdeklődését, köszönjük szépen 
a támogatását. Örömmel állunk rendelkezésükre a jövőben is az együttműködésünk 
folytatására. Köszönjük szépen. (Rövid szünet.)  

A tőkepiaci unió létrehozására irányuló cselekvési terv [COM (2015) 
468]  

Egyeztetési eljárás - a tőkepiaci unióhoz kapcsolódó tervezetek 
a) Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az értékpapírosítás 
közös szabályainak meghatározásáról, az egyszerű, átlátható és 
egységesített értékpapírosítás európai keretrendszerének 
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létrehozásáról, valamint a 2009/65/EK, a 2009/138/EK és a 
2011/61/EU irányelv és az 1060/2009/EK és a 648/2012/EU rendelet 
módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg) [COM(2015) 472; 
2015/0226 (COD)]  
b) Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a hitelintézetekre és 
befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális 
követelményekről szóló 575/2013/EU rendelet módosításáról (EGT-
vonatkozású szöveg) [COM (2015) 473; 2015/0225 (COD)]  

ELNÖK: Tisztelt Bizottság! Folytatjuk a bizottsági ülésünket a második, illetve 
a harmadik napirendi pont tárgyalásával. Mivel a két napirend témája ugyanaz, és az 
előadó szintén, ezért javaslom, hogy vonjuk össze a két napirendi pontot.  

Tehát a tőkepiaci unió létrehozására irányuló cselekvési tervről, illetve az 
egyeztetési eljárás - az értékpapírosítás közös szabályainak a meghatározásáról, illetve 
a hitelintézetekre és a befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális 
követelményekről szóló rendelet módosításáról szóló témák következnek. Arra kérjük 
tisztelettel Balogh Lászlót, a Nemzetgazdasági Minisztérium helyettes államtitkárát, 
aki egyébként bizottságunk tiszteletbeli tagja, olyan sokszor jár a bizottsági ülésünkre, 
köszönjük szépen, hogy röviden tájékoztasson bennünket. Tessék parancsolni, 
államtitkár úr. 

Balogh László tájékoztatója 

BALOGH LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 
Köszönöm szépen. Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Megpróbálom a fő vonalaiban 
összefoglalni a legfontosabb szakmapolitikai összefüggéseket, és a technikai 
részletektől most talán eltekintenék. Azon tanakodtam, hogyan lehet ezt az egyébként 
nagyon technikai rendeletet gazdaságpolitikai összefüggésekre mégis lefordítani, és azt 
gondolom, a bizottság számára ez az izgalmasabb és érdekes. 

Az új Juncker-féle Bizottság hivatalba lépésével az első ilyen nagy ívű, ha tetszik: 
szakmapolitikai gondolat a tőkepiaci unió megteremtése volt, amit valamikor 2014 
őszén Juncker elnök úr felvetett és egy beszédében elmondott. 

Valamikor 2014 őszén egy magas rangú bizottsági tisztviselő egy belső 
megbeszélésen azt találta mondani, hogy: a cím már megvan, a feladatunk az, hogy 
megírjuk a fejezeteket. Jelentem, eltelt bő egy év, és a fejezetek lassan azért kezdenek 
összeállni. A tartalomjegyzék már mindenképpen megvan, ez a tőkepiaci akcióterv, és 
akkor már a dolog lényegénél vagyunk.  

Miről is szól ez a tőkepiaci unió? Istenigazából arról, hogy az Amerikai Egyesült 
Államokban, szemben az Európai Unióval, a tőkepiacok nagyon jelentős szerepet 
játszanak a gazdaság finanszírozásában, hozzáteszem, a kis- és középvállalkozások 
finanszírozásában. Európában ez mindig is, még a válság előtt is, hihetetlenül alacsony 
szintű volt. És ez a gazdaság hatékonyságát, a pénzügyi rendszer hatékonyságát 
nagyban rontja. Minél több alternatív finanszírozási forrás van, a kockázatok minél 
jobb megoszlása a pénzügyi rendszer egészében, elméletileg, közgazdaságilag, annál 
hatékonyabb tud lenni ez a rendszer, annál többől lehet választani, és olyanokat, akiket 
egy bank esetleg kevésbé finanszíroz, a piac mégis tud finanszírozni. 

Tehát a tőkepiaci unió egyik nagy célja az, hogy magának a tőkepiacnak az 
európai gazdaság egészében, a 28 tagállamban - és ezt rögtön hangsúlyozni kívánom, 
hogy a tőkepiaci unió a bankunióval szemben nemcsak az eurózónáról szól, hanem 
mind a 28 tagállamról -, tehát hogy a tőkepiacoknak, a különböző értékpapíroknak 
sokkal nagyobb szerepet adjon a finanszírozásban, mint korábban, és ezzel a 
versenyképességét Európa - az Egyesült Államokhoz képest - hosszú távon növelni 
tudja. Ennek persze az a célja, hogy számos akadályt el kell hárítani.  
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Ráadásul a tőkepiaci unióban megjelennek a rövid távú célok. A rövid távú célok 
között szerepel az, hogy a kkv-knak a tőkepiacokra jutása drága, terhes, tehát az 
adminisztratív terhektől drágább, és nem nagyon szeretnek kimenni, nemcsak 
Magyarországon - Németországba se, Franciaországba se, és bizony Nagy-Britanniába 
se. Ergo, az egyik feladat az, hogy a kis- és középvállalkozások piacra jutását, 
kibocsátási lehetőségét, hogy megmérettessék magukat a tőkepiacokon, ezt kell 
valamilyen módon könnyíteni.  

A másik eleme, hogy a privát tőke bevonásával a hosszú távú, 15-20-25 éves 
infrastrukturális beruházásokhoz teremtsen tőkepiaci források bevonására 
lehetőséget. Végül pedig az egész Európai Unió szintjén, a 28-ak szintjén a pénzügyi 
integrációt fokozza és a pénzügyi stabilitást hosszú távon erősítse.  

Tehát körülbelül ez a nagy kép, amelyben el kell helyezni azokat a rendeleteket, 
azokat a szabályozásokat, amely kettőről most külön is szólok. Nem mennék bele most 
a tőkepiaci unió számos olyan rendelkezésébe, vagy számos olyan szabályozási 
igényébe, ez egy nagyon hosszú lista lenne, amelyeket az elkövetkező kettő-három évre 
egyébként maga az akcióterv előrevetít.  

Fontos az, hogy miközben ezt a tőkepiaci uniót megpróbálja megvalósítani a 28 
tagállam, brüsszeli vezénylettel, eközben a befektetővédelem nem csorbulhat. Tehát a 
befektetővédelemnek, a fogyasztóvédelemnek, a kis befektetők védelmének erősödnie 
kell, egy kicsit a válság tanulságait is leszűrve, és a negatív tapasztalatokat is beépítve 
az új szabályozásba.  

Ebben a keretben helyezkedik el az értékpapírosítási rendelet. Az erre vonatkozó 
javaslat gyakorlatilag múlt év őszén vált ismertté. Mit is takar ez az értékpapírosítás? 
Az értékpapírosítás lényegében a hitelintézetek adósságainak, tehát hiteleinek, egyfajta 
követeléseinek becsomagolása valamilyen értékpapírba és a továbbadása, amely által a 
bankszektor további likviditást tud teremteni. Az értékpapírosítás a nyolcvanas, 
kilencvenes években az Egyesült Államokban igen széles körben elterjedt; 
értékpapírokat, jelzálogleveleket lehet ilyen módon, értékpapír formában, jogi 
értelemben megforgatni és továbbadni, eladni, kereskedni lehet, ezeknek is árfolyamuk 
van. Azonban pont maga a pénzügyi válság mutatott rá, hogy egy nem megfelelő 
szabályozás esetén ez az értékpapírosítás is milyen óriási kockázatokkal jár. Ezek voltak 
azok a bizonyos toxikus értékpapírok, amelyekre egyes nagy amerikai bankházak vagy 
európai bankházak, olyan, mint Lehman Brothers „AAA”-val, összecsomagoltak, hogy 
úgy mondjam, a szakirodalomban junknak, szemétnek hívott papírokat is egyébként jó 
minőségű papírokkal, és ezeket a csomagokat adogatták el. Mindenki azt hitte, hogy 
ezekben a csomagokban, a Lehman Brothers csomagolópapírban egy jó termék van, és 
kiderült, hogy egy sor része toxikus volt.  

Ezért a válság után az Egyesült Államokban és Európában a teljes 
értékpapírosítási piac értelemszerűen összeomlott. Ez azt jelentette egyébként az 
európai bankszektor számára, hogy nagyon komoly likviditási problémákkal nézett 
szembe. Tehát az értékpapírosítás egyik legnagyobb erénye és haszna a bankszektor és 
egyébként a pénzügyi szektor számára is, hogy addicionális likviditást teremt. 
Időközben az Egyesült Államokban különböző okokból az értékpapírosítási piac többé-
kevésbé visszaállt eredeti állapotára, Európában még mindig nem, és ez hiányzik is. 
Nem véletlen van az, hogy az Európai Központi Bank hatalmas likviditást próbál, 
igyekszik betolni a piacra, mert ez az értékpapírosítási piac praktikusan alig-alig 
működik változatlanul Európában. 

Mi a rendelet célja? A rendelet célja először is az, hogy az úgynevezett minőségi 
értékpapírosítás feltételeit teremtse meg, és ennek érdekében bármilyen 
értékpapírosításra különböző transzparenciakövetelményeket ír elő. De ami a 
legfontosabb, hogy az úgynevezett STS, tehát simple, transparent and standardised, 
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egyszerű, áttekinthető és szabványosított értékpapírosítást különbözteti meg, ennek 
nagyon szigorú kritériumokat állít, magyarul itt nem lehet toxikus értékpapír, nem 
lehetnek szép színes csomagolópapírba becsomagolt, csúnya dolgok, ezeknek 
áttekinthetőnek kell lenniük, erre a jogszabálytervezet nagyon sok konkrét jogi 
kritériumot határoz meg. Ez a kisbefektetők számára is alkalmas arra, hogy például 
befektetéseket végezzenek. Nem kell hozzá különleges pénzügyi tudás, nem kell hozzá 
különleges pénzügyi felkészültség. Ez nem azt jelenti, hogy ezek persze 
kockázatmentesek, de a kockázat egy elviselhető, áttekinthető, követhető kockázat.  

Meghagyja a nem STS-típusú, tehát nem egyszerűsített és nem sztenderdizált 
termékeket is, ezt azonban csak professzionális befektetőknek engedi meg majd 
forgalmazni, de transzparenciaszempontból ide is követelményeket rak. De a 
legnagyobb erénye az, hogy szétválasztja ezt a két típust, magyarul kap egy védjegyet, 
ha tetszik, az a típusú értékpapírosított termék, amely áttekinthető és egyszerű és 
szabványosított, ezzel viszonylag különösebben nagy kockázat nélkül bárki 
foglalkozhat, és nem kap ilyen védjegyet az, amelyik nem tartozik ebbe a kritériumba. 

Ha a jogszabály alkotói szándékai szerint sikerül megvalósítani ezt a jogszabályt, 
és itt nyitok egy zárójelet, a luxemburgi elnökség ezt a jogszabályt prioritásként kezelte, 
a mostani holland elnökség kevésbé tekinti ezt prioritásnak, tehát az eredeti 
menetrendhez képest, amely az első félévben szeretett volna ebből jogszabályt látni, 
valószínűleg csak az év vége felé lesz jogszabály jelen tudásunk szerint, de 
mindenképpen ez szeretné a kis- és középvállalkozásokat helyzetbe hozni, szeretne 
egyfajta konzisztenciát teremteni az egyébként az európai joganyagban különböző 
helyeken különböző módon fölsorolt értékpapírosítási elemek között, és azt is szeretné 
elérni, hogy aki ilyen sztenderdizált értékpapírosítási termékekkel rukkol elő, ott az 
adminisztratív és az egyéb költségek tehercsökkentése a cégek számára jelentős legyen, 
pont azért, mert sztenderdizált, ergo pontosan a kis- és középvállalatok számára 
biztosítana ez több lehetőséget. 

Az értékpapírosításnak azonban van egy, ha tetszik, lélektani eleme is, ami 
nagyon-nagyon fontos: egyszerűen az egész pénzügyi válság, ahol a bizalom elszállt a 
pénzügypiacok tekintetében, pont az értékpapírosításnál volt. Tehát az egész 
jogszabály akkor fog tudni működni és akkor lehet majd hatékony - ez csak a jogi 
kereteket teremti meg -, ha az egyes nemzeti piacokon is, ha tetszik, tágabban az 
európai piacokon is a bizalom az értékpapírosítással szemben helyreáll. 

Utolsó mondat a harmadik, a CRR-rendelettel kapcsolatban, és ennek nem is 
mennék bele a részleteibe. Ez szorosan összefügg az értékpapírosítással. Ha az 
értékpapírosításnál külön lehet választani a kevéssé kockázatos és a kockázatosabb 
típusokat, és ezt jogi feltételek, kritériumok biztosítják, akkor a tőkemegfelelés - mert 
erről szól a CRR-rendelet - a bankoknál, aki ezt a sztenderdizált, biztonságosabb 
értékpapírosítást tartja a portfóliójában, ott kisebb tőkekövetelményt kell 
megállapítani, tehát így kell az összhangot a kettő között megteremteni. Ez azt is 
jelenti, hogy aki ilyen termékeket forgalomba hoz, különösen a nem kockázatos 
fajtákat, azoknál egy kis tőke felszabadulhat a kockázatokkal szembeállított tőke 
esetében, ez pedig a finanszírozási lehetőségét és a képességét a bankoknak is segíti.  

Tehát a nagy előnye az lenne, hogy a bankok és a tőkepiac között szerves 
kapcsolatot épít, növeli a pénzpiacok likviditását európai szinten, és az esélyeit 
pontosan a tőkehiányban szenvedő kis- és középvállalkozásoknak vagy más 
vállalkozásoknak nagyban növelné. Erről szól a történet. 

Utolsó gondolat: mind a két szabály, szabályrendszer rendeleti szinten 
fogalmazódik meg, tehát közvetlenül hatályosul a tagállamokban, ezért számunkra ez 
fontos, a magyar kormány ennek a jogszabálynak az alakulására nagyon odafigyel. 
Számunkra talán az a legfontosabb, hogy miközben ezzel a likviditási, közgazdasági, 
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banküzemtani, tőkepiaci elemekkel mélységesen egyetértünk, hisz ez az európai piac 
érdeke is, a fogyasztóvédelmet, a befektetővédelmi elemek egyensúlyát meg tudjuk 
találni, tehát miközben a nyitás megtörténik, a kisbefektetők és a fogyasztók 
megfelelően védve legyenek minden tekintetben, és ezeket a garanciákat szeretnénk 
látni - nem egyedül egyébként, ezt számos tagállam is képviseli a tárgyalásokon - a 
rendeletben.  

Én itt megállnék, mert innentől kezdve már nagyon technikai részletekbe 
kellene belemennem, és úgy látom, az óra is előrehaladott állapotban van. Ha kérdés 
van, tisztelt elnök úr, természetesen szívesen állok rendelkezésre. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen államtitkár úrnak a rövid, de nagyon velős 

beszámolóját, tájékoztatását. Úgy hiszem, hogy a hitelesség és a bizalom visszaállítása, 
különösen a 2007-2008-2009-es válság után, alapvetően fontos. 

Kérdezem képviselőtársaimat, hogy van-e kérdés. (Nincs jelzés.) Nem látok 
ilyet. Úgy hiszem, hogy államtitkár úr abszolút világosan és számunkra lefordítva, 
érthetően elmondta a magyar kormány álláspontját. Mind a két javaslatot támogatja a 
magyar kormány, és mi is támogatjuk, ismétlem a hitelesség és a bizalom visszaállítása 
érdekében. Köszönöm szépen államtitkár úrnak a beszámolóját, és elvárjuk a 
következő alkalommal is.  

Tisztelt Bizottság! Tájékoztatom képviselőtársaimat, hogy a soron következő 
ülésre holnap, tehát március 17-én 8 óra 15 perckor kerül sor a főemelet 66. számú 
teremben. Egyetlen rövid napirendi pontunk lesz: Makai Martina, a Nemzeti 
Fejlesztési Minisztérium helyettes államtitkára szintén egy egyeztetési eljárásról, a 
költséghatékony kibocsátáscsökkentés és az alacsony szén-dioxid-kibocsátású 
technológiába történő beruházok növelése érdekében történő módosításról lesz szó. 
Kérem képviselőtársaimat, ne felejtsék el, holnap 8 óra 15 perckor bizottsági ülés.  

Az ülés berekesztése 

Köszönöm a megjelenést. A bizottsági ülést bezárom. Viszontlátásra.  
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 58 perc) 
  

Dr. Hörcsik Richárd 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: Nánásiné Czapári Judit és Madarász Mária  


