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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 00 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 
bizottsága ülését megnyitom. Köszöntöm képviselőtársaimat, köszöntöm az 
Országgyűlés Hivatalának munkatársait, meghívott vendégeinket, a sajtó igen tisztelt 
képviselőit és köszöntöm a mai napirendi pont előadóit. 

Az első teendőnk a határozatképesség megállapítása. Megállapítom az aláírt 
jelenléti ív és az eseti képviseleti megbízás alapján, hogy bizottságunk határozatképes.  

Képviselőtársaim a törvényi előírásnak megfelelően megkapták a mai napra 
tervezett napirendi pontokat, eszerint egyetlen napirendi pontot tárgyalunk: 
tájékoztató az európai szemeszterhez kapcsolódó éves növekedési jelentésről és a 
Magyarországra vonatkozó 2017. évi országjelentésről. Kérdezem képviselőtársaimat, 
hogy a napirendi ponttal kapcsolatban van-e valakinek kérdése, véleménye. (Nincs 
ilyen jelzés.) Nem látok ilyen jelzést. Szavazásra teszem fel: ki az, aki egyetért a 
napirendi pont megtárgyalásával. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) A jegyzőkönyv 
számára is megállapítom, hogy bizottságunk egyhangúlag elfogadta a napirendet. 

Tisztelt Bizottság! Tehát hozzákezdünk a napirendi pont megtárgyalásához. 11 
óráig van időnk, 11 órakor kezdődik az Országgyűlés plenáris ülése. Kérem, hogy 
addig próbáljuk meg megtárgyalni ezt a nagyon fontos napirendi pontot, amely: 
tájékoztató az európai szemeszterhez kapcsolódó éves növekedési jelentésről és a 
Magyarországra vonatkozó 2017. évi országjelentésről. Köszöntöm a napirendi pont 
előterjesztőit: Zupkó Gábor nagykövet urat, az Európai Bizottság Magyarországi 
Képviseletének vezetőjét, Székely István Pál urat, az Európai Bizottság Gazdasági és 
Pénzügyi Főigazgatóságának igazgatóját és végül Balogh Lászlót, a Nemzetgazdasági 
Minisztérium helyettes államtitkárát. 

Az elnök napirend előtti tájékoztatója 

Tisztelt Bizottság! Napirend előtt tájékoztatom képviselőtársaim, hogy a mai 
ülésünk megtartásához szükséges házelnöki egyetértést megkaptuk, ülésünket a 
plenáris ülés kezdetéig, tehát 11 óráig kell befejeznünk. Egyúttal tájékoztatom 
képviselőtársaimat, hogy múlt hét kedden a flamand parlament külügyi, európai 
ügyekért felelős bizottságának delegációjával folytattam eszmecserét, aktuális uniós 
kérdésekről. Itt alkalmam volt találkozni De Croo képviselő úrral, akivel évszázados 
barátság köt össze. Ő volt az egyik legrégebbi tagja az úgynevezett COSAC-
találkozóknak. 

Csütörtökön pedig a Külügyi és Külgazdasági Intézet által a római szerződés 
60. évfordulója alkalmából szervezett konferencián szólaltam föl. Köszönettel 
megkaptuk a 2017. évi országjelentés kapcsán szervezett, március 23-ai konferenciára 
szóló meghívót, melyet továbbítottunk a bizottság tagjainak, valamint a Gazdasági 
bizottság, illetve a Költségvetési bizottság tagjainak. A mai napirendi pont 
előterjesztői előadtak a múlt csütörtöki konferencián.  

Végül engedjék meg, hogy bemutassam Nyilas Dániel urat - kérem, hogy álljon 
fel (Megtörténik.) -, a bizottság új munkatársát, aki Dóczy Zsuzsánna feladatkörét 
veszi át fokozatosan. 
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Tájékoztató az európai szemeszterhez kapcsolódó éves növekedési 
jelentésről [COM (2016) 725] és a Magyarországra vonatkozó 2017. évi 
országjelentésről [SWD (2017) 82]  

Az elnök felvezetője 

Tisztelt Bizottság! Akkor hozzákezdünk a napirendi pont megtárgyalásához. 
Bizottságunkban figyelemmel kísérjük az európai szemeszter folyamatát, amelynek 
legújabb ciklusa az éves növekedési jelentéssel indult tavaly novemberben. 
Februárban már az egyes tagállamokra vonatkozó országjelentések is napvilágot 
láttak.  

Képviselőtársaim a háttéranyagokat megismerhették. Köszönöm 
előterjesztőinknek, hogy elfogadták a bizottsági ülésünkre a meghívást. Először is 
átadom a szót Zupkó Gábor képviseletvezető úrnak. Ezt követően kérem majd Székely 
István Pált, hogy ismertesse a jelentés lényegesebb pontjait. Végül, de nem 
utolsósorban Balogh László helyettes államtitkár úr pedig a kormányzati álláspontot 
mutatja be. Kérem, hogy mindezt röviden tegyék meg, hogy képviselőtársaimnak 
legyen alkalma kérdezni. Tessék parancsolni, nagykövet úr, öné a szó. 

Dr. Zupkó Gábor tájékoztatója 

DR. ZUPKÓ GÁBOR képviseletvezető (Európai Bizottság Magyarországi 
Képviselete): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Köszönöm a szót. Bár igyekszem 
rövid lenni, bemelegítésként hadd utaljak vissza erre a 60. évfordulóra. Végül is az 
Európai Unió második 60 évének első munkanapján jöttünk itt össze.(Derültség.) 
Nemrég a tagállamok vezetői és brüsszeli vezető bürokraták, hogy hazai 
szóhasználatot alkalmazzak, aláírtak egy rendkívül fontos nyilatkozatot, amelyben 
változó időkben és tudatában polgáraik aggályainak, új római program mellett 
kötelezték el magukat, a biztonságos és védett Európa, a virágzó és fenntartható 
Európa, a szociális Európa, a nemzetközi porondon erőteljesebben fellépő Európa 
mellett.  

Abban a szilárd hitben fognak törekedni ezen célok elérésére, hogy Európa 
jövője a kezünkben van, és hogy e célok elérésének legjobb eszköze az Európai Unió. 
Ez egyébként majdnem szó szerint átvétel a visegrádi négyek nyilatkozatából. (Dr. 
Józsa István: Mikori?) Ez a mostani nyilatkozat... (Dr. Józsa István: A visegrádi 
négyek mikori nyilatkozata?) Olyan két héttel ezelőtti. Ezt pedig minden visegrádi és 
minden tagállami vezető aláírta, és kifejezték, hogy vezetőként gondoskodni fognak a 
mai napon elfogadott program végrehajtásáról, hogy az formálhassa jövőnket. A jó 
ügyért egyesült Európa jelenti a közös jövőnket - hangzik ez a nyilatkozat, amit az 
európai intézmények vezetői és a tagállami vezetők írtak alá.  

Sokan ünneplik ezzel az Unió 60. születésnapját - tévednek, ez a fogantatás 60. 
születésnapja. A természet rendjének megfelelően 9 hónappal később született meg az 
Unió (Derültség.), tehát az életbelépés, hatálybalépés 9 hónappal később, január 1-jén 
történt meg. 

És akkor visszatérnék itt a második pontra: a virágzó és fenntartható Európa. 
Ehhez próbál hozzájárulni az európai szemeszter, ami hogyan is született? A globális 
gazdasági válság, amellett, hogy rávilágított az alapvető társadalmi-gazdasági 
problémákra, nyilvánvalóvá tette, hogy az uniós országok gazdaságai nagymértékben 
egymásra vannak utalva.  

A növekedés újraindítása és a foglalkoztatás fellendítése érdekében a 
tagországok közötti gazdaságpolitikai koordináció erősítése mellett döntött az Unió. A 
tagországok megrendelése gyakorlatilag ez a folyamat, ennek az egyik 
munkamódszere az európai szemeszter. 
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A tíz évre szóló növekedési stratégiában, az Európa 2020-ban kitűzött 
szakpolitikai célok mentén a tagállamok összehangolják költségvetési és 
gazdaságpolitikájukat az uniós szinten elfogadott célokkal. Ehhez a növekedést 
szolgáló strukturális reformokat tartalmazó nemzeti reformprogramot készítenek. 
Ezen nemzeti reformprogramok monitoringrendszere az európai szemeszter. 

A szemeszter tehát az Unió gazdaságirányítási rendszerének a része. A 
tagállamok által készített programok koordinációjára és értékelésére az európai 
szemeszter keretében kerül sor. Egyúttal országspecifikus ajánlások készülnek, 
melyek a következő évben végrehajtandó intézkedésekre fogalmaznak majd meg 
javaslatokat, az államháztartás helyzete, a nyugdíjrendszerek reformja, a 
munkanélküliséget csökkentő és a munkahely-teremtést célzó intézkedések, az 
oktatás, az innováció és más területeken.  

Fontos kiemelni, hogy az Unió nem előírásokat fogalmaz meg, hanem olyan 
stratégiai irányelveket, amelyeket a tagállamok saját hatáskörükben, a nemzeti 
kormányok által meghatározott módon valósítanak meg. Tehát célokat tűz ki, és ezen 
célok között több olyan terület is van, ahol forrásokat is tud biztosítani.  

Tehát ez egy folyamat, amiben tisztviselők működnek együtt, sokat dolgoznak 
együtt tagállami és bizottsági tisztviselők. Több éve kezdődött el a munka. Minden 
munka elején van egy kis idegenkedés, de azt hiszem, hogy az elmúlt időszak azt 
mutatta, hogy összecsiszolódtunk. De azokra a tisztviselőkre bízom azt, hogy erről 
beszámoljanak, akik a legtöbbet dolgoznak ezen, ezért át is adom a kollégámnak a 
szót, Székely István Pál igazgató úrnak, aki ennek a koordinációjáért felel a 
Bizottságon belül.  

 
ELNÖK: Tessék parancsolni! 

Dr. Székely István Pál tájékozatója 

DR. SZÉKELY ISTVÁN PÁL igazgató (Európai Bizottság Gazdasági és 
Pénzügyi Főigazgatóság): Köszönöm szépen és köszönöm szépen a meghívást. Tavaly 
ugyanilyen körben voltunk itt, és én azt gondolom, hogy az elmúlt egy évben a közös 
munka jól haladt előre, és azt gondolom, hogy ez mind a két félnek hasznos, 
legalábbis számunkra mindenképpen nagyon hasznos, és különösen jó, hogyha el 
tudunk jönni az országok parlamentjeibe, a bizottságokba, hogy erről beszéljünk.  

Én viszonylag rövid leszek, mert számunkra a legértékesebb része ennek az, 
amikor halljuk a véleményeket és a visszajelzéseket, akár pozitív, akár negatív 
irányban, mert a célunk az, hogy minél jobban tudjuk segíteni a tagállamokat a saját 
céljaik elérésében, úgy, hogy közben Európa is haladjon előre.  

A jelentés alapüzenete, azt hiszem, összefoglalható egy mondatban, ez pedig 
úgy hangzik, hogy Magyarország, a magyar gazdaságpolitika, a magyar gazdaság 
állapota jó; egy stabil, robusztus növekedés mentén, munkahely-teremtéssel és az 
egyensúlytalanságok megszüntetésével ért el sikereket. Úgy is fogalmazhatnánk, hogy 
Magyarország Európa egészséges feléhez tartozik. Mindenfajta eljárásokban és 
mindenfajta mutatószámokban is megjelenik ez. 

Ugyanakkor az Európai Unióhoz való csatlakozás, úgy gondolom, alapvetően a 
felzárkózás ígéretét és reményét adta a csatlakozó országoknak, és ezt az ígéretet és 
reményt fenn kell tartani, ehhez viszont egy sor fontos reformra és gazdaságpolitikai 
lépésre van szükség. Tehát a legnagyobb kihívás a magyar gazdaság előtt - és ebben 
Magyarország nem áll egyedül, sőt azt kell mondanom, hogy Európa jelentős része ez 
előtt a kihívás előtt áll -, hogy a növekedési potenciált növeljük, illetve ebben az 
esetben, miután egy felzárkózó országról van szó, a cél az lenne, hogy visszaállítsuk 
azt a felzárkózási növekedéskülönbséget, ami a válság előtt jellemezte az egész régiót.  
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A számok azt mutatják per pillanat - mondjuk, ezek a számok olyanok, amiket 
azért óvatosan kell kezelni természetesen, mert ezek becsült számok -, hogy a válság 
előttihez képest az ország növekedési potenciálja nagyjából egy százalékponttal 
csökkent. Úgy tűnik, ez nem egy olyan nagy szám, de valójában ez egy generációnak 
azt jelenti, hogy belátható időn belül bekövetkezhet egy felzárkózás az Európai Unió 
átlagához vagy nem, és azt gondolom, ez viszont egy elég fontos kérdés a tekintetben, 
hogy egy magyar fiatal, aki ma egy egyetemről vagy egy középiskolából kikerül, mit 
várhat az élete során, ő hogyan látja a jövőjét ahhoz képest, ha valaki egy osztrák 
egyetemről vagy egy varsói egyetemről kijön. Én azt gondolom, e tekintetben 
semmilyen nézeteltérés nincs, sőt a legnagyobb egyetértés van a magyar 
gazdaságirányítás szereplőivel.  

Hogy ez hol jelenik meg, és milyen módon lehet ezt megtenni, azt gondolom, 
az országspecifikus ajánlások pont ezekre a területekre vonatkoznak. Ahol a magyar 
gazdaságpolitika nagyon sikeres volt - és ez egyértelmű -, az a munkaerőpiac nagyon 
erőteljes működése, a foglalkoztatás bővülése, még akkor is, ha ebből kivesszük a 
közfoglalkoztatást mint egy speciális formáját a gazdasági aktivitásnak, akkor is 
nagyon erőteljes növekedést mutat föl a foglalkoztatás, és ez megjelenik utána több 
más területen is, alapvetően például abban, hogy 2013 óta a szegénységi mutatók 
mindegyike javulást mutat. Természetesen egy olyan jövedelmi szint mellett, ami 
Magyarországon van - ami az európai uniós átlag alatt van, és lényegesen alatta van, 
történelmi okokból is -, ez még azt jelenti, hogy a szegénységi mutatók az európai 
uniós átlag alatt vannak, de most már 2013 óta egyértelműen, trendszerűen javulnak, 
és ez, azt gondolom, elsősorban és nagymértékben a foglalkoztatás bővülésének a 
hatása. Ezt mi mindig is mondjuk, hogy a szegénység elleni küzdelem egyik 
legfontosabb és leghatékonyabb formája a munkahelyteremtés. 

Ezen a területen a fő irány - és ebben megint gyakorlatilag teljes egyetértés van 
a magyar gazdaságirányítással -, hogy a közfoglalkoztatásból minél több embert 
segítsünk át a piaci alapú foglalkoztatásba, és ezt úgy tegyük, hogy ezt ne egy 
homogén csoportként kezeljük, hanem egy profiling alapján, tehát a profilozás 
alapján minden egyes csoportnak a saját élethelyzetének legmegfelelőbb és 
leghatékonyabb formájában segítsünk. Ebben megint, azt gondolom, teljes az 
egyetértés. 

A fiskális oldalon egy felelősségteljes és sikeres fiskális politikát láttunk 
mostanáig. 2015-ben az átalakulás utáni periódust tekintve talán a legalacsonyabb 
fiskális hiányt láthattuk, és a legújabb értesüléseim szerint 2016 talán még akár ennél 
jobb is lehet. Tehát ilyen értelemben hátratekintve egyértelműen azt látjuk, hogy 
2015-ben tényszerűen - és a 2016-os számot majd látni fogjuk, ha a magyar hatóságok 
benyújtják az Eurostatnak, és az Eurostat ezt verifikálja, akkor látjuk majd– 
Magyarország abban a tekintetben, amit úgy hívunk, hogy középtávú fiskális cél, 
MTO, pont ott volt, és az adósság viszonylag gyorsan ment lefelé, tehát Magyarország 
minden szabályt betartott a stabilitási és növekedési paktumban, sőt minden szabályt 
a lehető legjobban betartott. Ilyen tekintetben megint csak azt tudjuk mondani, hogy 
az egészséges részéhez tartozik Európának. 

A mi előrejelzéseink szerint az adósságráta továbbra is folyamatosan lefelé 
mutató trend mentén mozog, ami egy nagyon fontos kredibilitást növelő tényező. Ez 
nem Brüsszel miatt fontos, nem a stabilitási és növekedési paktum miatt fontos, 
hanem az országnak jó, és elsősorban azért jó, mert ez egy olyan alacsony 
kamatkörnyezetet teremt, amiből mindenki profitál: a lakosság, a vállalatok és maga 
az államháztartás is. Tehát ilyen értelemben ez egy nagyon pozitív dolog.  

Ahol nekünk előretekintve, ha úgy tetszik, nem is azt mondanám, hogy 
kritikánk van, inkább óvás jelleggel - óvás olyan értelemben, hogy óvni a problémától, 
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nem megóvni a bírósági értelemben -; 2017-ben látunk egy bizonyosfajta, ha úgy 
tetszik, rásegítő fiskális magatartást. Önmagában természetesen egy év nem egy 
jelentős tényező, de ha ez az állapot hosszabb távon fennmarad, akkor természetesen 
az adósságcsökkenés mértéke csökkenni fog. Én azt hiszem, megint az alapelvek 
tekintetében teljes az egyetértés, hogy az adósságpálya stabil, lefelé mutató jellegének 
a megtartása alapvető érdeke az országnak és a kormányzatnak is, és én azt 
gondolom, hogy e tekintetben remélhetőleg megtaláljuk azt a mezsgyéjét a dolognak, 
ahol a növekedés segítése, a beruházás segítése, a szociális problémák megoldása és a 
felelősségteljes fiskális politika fenntartása együttesen fog megvalósulni. 

Ahol a kihívások döntő többségét látjuk, első helyen az üzleti beruházások 
segítése. Magyarországon a válság során és sajnos e tekintetben egy viszonylag 
középtávú trendet lehet most már látni, az üzleti beruházások GDP-arányos 
csökkenését látjuk, és e tekintetben hosszú idő óta először európai átlag alá került 
GDP-arányában a magyar beruházás. Én azt gondolom, hogy egy olyan típusú 
gazdaság, mint Magyarország, létérdeke, hogy az üzleti beruházások magas szinten 
maradjanak, mert ez hozza be azt az új technológiát, amivel lehet folyamatosan 
biztosítani a növekedő béreket, a termelékenységet, és ha úgy tetszik, a jövő ígéretét. 
Megint azt gondolom, ebben ilyen szinten maximális az egyetértés. 

Egy másik sajátossága a magyar helyzetnek, hogy a lakosság beruházása is 
jelentősen csökkent a válság alatt. Ez más országokban is bekövetkezett, valószínűleg 
nem ilyen mértékben, mint Magyarországon, s e tekintetben még nem látjuk a válság 
előtti szintre való visszazárkózást, tehát ez egy ilyen terület. Megnéztem tegnap a 
számokat: tízezer lakás épült Magyarországon az utolsó szám szerint, amit találtam. 
Ez nagyon kevés. Tehát ilyen értelemben ez már immateriálisan is oda vezet, hogy a 
lakásállomány nem javul és bővül olyan mértékben, ahogy erre szükség lenne. 

Az állami beruházások természetesen az előző programozási periódus vége felé 
nagyon jelentősen megugrottak, Magyarország nagyon sikeresen lehívta az európai 
uniós alapokat, és ahogy elkezdődött az új periódus, ez lecsökkent. Ez természetesen 
majdnem minden országban a régióban bekövetkezett. Nagyon fontos, hogy ez 
visszaálljon a maga korábbi trendjéhez képest, és még fontosabb az, hogy ezeket az 
európai uniós beruházásokat jól használjuk föl. A jövő megteremtése, a gazdasági 
potenciál bővítése az, ami alapvető cél itt. E tekintetben úgy gondoljuk, hogy a 
beruházások növelésére a pénzügyi szektor és különös tekintettel a magyar 
bankszektor meglepő gyorsasággal és hatékonysággal állította vissza a saját 
egészséges állapotát, tehát úgy gondoljuk, hogy ma a bankszektor egyértelműen kész 
arra, hogy a növekedést támogassa hitellel is. Bizonyos szektorokban, a kkv-
szektorban megindult a hitelezés növekedése, más szektorokban még egyelőre nem, 
főleg nem a nem kkv-vállalati szektorban, de a lakosság esetében is a lakossági 
beruházások, értsd a lakáshitel, még nem olyan mértékben nő. Ez nem a bankok 
képességének a hiánya. A hitelezhető források kapcsán olyan mértékben megjavult a 
hitelezhető források és a hiteligény közötti arány, hogy bármikor képesek erre, ha 
kialakul egy kereslet a gazdaságban.  

Ahol még kevésbé látjuk a javulás jelét, ez a kkv-szektor innovációs képessége, 
hogy a kkv-szektor a magyar gazdaság motorjává váljon. E tekintetben az innováció 
K+F részéből egyrészt egy nagyon egészséges, és azt mondom, hogy talán páratlan 
ütemű növekedés zajlott le a magyar gazdaságban, hogy mennyit költenek a cégek 
K+F-re, de ezek tipikusan és döntően külföldi tulajdonban lévő cégek magán K+F 
költései. Sajnos a kormányzati szektorban egy trendszerű, azt mondanám, hogy most 
már 1,5 évtizeden keresztül egy trendszerű csökkenés van az erre költött pénzekben. 
Én lennék az utolsó, aki az államot szeretné az innovációban első helyre tenni, de van 
az innovációnak egy jelentős része, ahol a magánszektor nem képes bizonyos típusú 
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fejlesztéseket finanszírozni, mert túl kockázatos, túl sokáig tart, nehéz megítélni a 
kihatásait. Tehát van egy része, ahol az állam szerepe elengedhetetlen, és e 
tekintetben, azt gondolom, hogy lehetne javítani.  

Még egy nagyon fontos területet emelnék ki, és ez az oktatás, és nevezetesen az 
oktatásnak a készségfejlesztés terén elért eredménye, és ezt általában a PISA-
tesztekkel mérjük. Van már más típusú teszt, hasonló teszt, a PIAAC, de ott sajnos 
Magyarországra még nincsen adat.  

A PISA-ban az iskolába járóknak az olvasás, szövegértés, matematika és 
természettudományi problémamegoldó képességeit és ismereteit mérik, a PIAAC-ban 
már a dolgozóknál nézik meg ugyanezt, akik már egy vállalatnál dolgoznak, ami azért 
egy más környezet. Sajnos a PISA-ban az eredményekben elég jelentős csökkenés van, 
ami nem jellemző a régióra, tehát a régiótól eltérő, és nem jellemző az Európai Unió 
egészére sem. 

Tehát én úgy gondolom, ez egy olyan terület, aminek érdemes utánanézni. E 
mögött ilyen értelemben sajnos egy még nehezebb probléma húzódik meg, 
nevezetesen, hogy a tanulók különböző csoportjai között nagyon nagyok a 
különbségek és nyílnak szét. Tehát egy budapesti belvárosi gimnázium Szingapúr 
szintjén tud teljesíteni, ami a csúcsok egyik csúcsa, a természettudományok, a 
matematika területén. Általában az ázsiai országok átvették ezen a területen a 
vezetést. Más iskolákból, különösen nem gimnáziumokból, tehát szakiskolákból 
kikerülőknél viszont nagyon jelentősen lecsökkentek az eredmények. Tehát erre 
érdemes odafigyelni, hiszen ebben a környezetben a tudás minden szempontból 
fontos.  

Az intézményi teljesítmény, tehát amikor azt nézzük, hogy az állam, mint egy 
ilyen szolgáltatást nyújtó környezetet teremtő intézmény hogyan teljesít, sajnos e 
tekintetben is egy trendszerű, és azt mondanám, hogy már több, mint egy évtizeden 
keresztül megmutatkozó trendszerű csökkenés van. Én úgy gondolom, ez megint 
olyan terület, amire érdemes odafigyelni. Ebben mi igazából nem politikát látunk, 
hanem sokkal inkább azt, hogy az állam, mint szolgáltató a saját vállalatainak, a saját 
állampolgárainak milyen minőségű szolgáltatást nyújt, és én azt gondolom, hogy 
ebben mindnyájan egyetértünk, hogy nagyon fontos, hogy ez jó minőségű lesz.  

Még egy utolsó gondolattal zárnám, ahol látjuk a kihívásokat, ez az üzleti 
környezet. Ez nagyon szorosan összefügg az intézményi minőséggel, az állami 
intézmények minőségével. És itt vannak területek, ahol Magyarország messze az 
európai uniós átlag fölött van, de sajnos vannak területek, ahol messze alatta van. 
Tehát amit igazából itt mondani szeretnénk, az elsősorban az, hogy nagyon 
egyenetlen a különböző területek között a dolog, és ilyenkor mindig a szűk 
keresztmetszet az, ami meghatározza, hogy egy beruházó, egy vállalatvezető, vagy 
éppen egy külföldi beruházó hogyan terít az országra, tehát érdemes azokra a 
területekre fókuszálni, a szűk keresztmetszetre, ahol a legrosszabb a megítélés, mert 
ott egy javulás nagyon jelentős mértékben javíthatja az ország megítélését. És itt nem 
tennék különbséget külföldi és belföldi beruházó között, mert a beruházás az 
beruházás, és mi is nagyon egyértelműen támogatjuk azt a törekvést, hogy 
versenyképes, erős magyar vállalatok is legyenek, de az nagyon fontos, hogy aki 
beruházni akar, az úgy tekintsen erre a környezetre, hogy ez egy olyan környezet, ahol 
szeretnék beruházni, akárhonnan is jön a finanszírozás erre a beruházásra. 

Én azzal szeretném zárni, hogy én szeretném megköszönni Balogh László 
helyettes államtitkár úrnak a nagyon konstruktív és előremutató együttműködést, 
ami rajta keresztül a magyar hatóságokkal való munkánkban megjelenik. Köszönöm 
szépen. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Megadom a szót a helyettes államtitkár úrnak. 
Tessék parancsolni! 

Balogh László tájékoztatója 

BALOGH LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 
Elnök Úr! Képviselő Urak! Tisztelt Vendégek! Azzal kezdeném, hogy egy folyamatos 
fejlődésnek vagyunk tanúi, és tulajdonképpen jó érzés azt mondani, hogy ez az 
országjelentés, amit most látunk és most került részben megvitatásra, részben pedig 
nyilvánosságra, sok-sok év után, azt kell mondjam, kiegyensúlyozott, szakszerű és egy 
olyan anyag, ami alapvetően, akkor is, ha nem minden következtetésével vagyunk 
teljes összhangban és teljes egyetértésben, de mindenképpen egy olyan jó minőségű 
anyag, amely a párbeszédre, arra a fajta párbeszédre, amire az igazgató úr is utalt, a 
jövőt illetően mindenképpen jó alap, alkalmas. És ott pedig, ahol nem teljesen 
vagyunk azonos összhangon, alkalmas arra, hogy a párbeszédet folytassuk és 
kölcsönösen megértsük mind a két oldal szempontjait, amiből aztán nagy 
valószínűséggel ki tud jönni olyan jó megoldás, ami szolgálja a magyar 
gazdaságpolitika érdekeit, és ha a magyar gazdaság erős és erősödik, az végső soron 
európai érdekeket is szolgál. (Dr. Józsa István távozik a bizottság üléséről.) 

Tehát ilyen értelemben a cél, azt hiszem, ha valóban jól kezeljük ezeket az 
eszközöket, a gazdasági kormányzás ezen eszközét, mint az európai szemeszter, tud 
úgy működni, hogy a nemzeti érdekeket figyelembe veszi, a gazdaságot erősíti és 
ezáltal Európa erősítéséhez is hozzájárul, és ez volna az optimum. Én azt gondolom, 
hogy az utolsó három évben, amikor én személy szerint is ezzel a témával 
foglalkoztam - és ennyi személyes megjegyzést legyen szabad mondani -, ebbe az 
irányba elindultunk, és ez az éves jelentés ennek tényleg egy jó példája.  

Ahogy ezt más környezetben szoktam mondani, amikor én először ezzel az 
egész szemeszter kérdéssel feladatot kaptam, akkor sokszor volt az az érzésem, 
nemcsak Magyarország vonatkozásában, más tagállamok vonatkozásában is, hogy 
amit akkor párbeszédnek próbáltunk nevezni, az sokszor, nem mindig, de sokszor, 
párhuzamos monológokat jelentett. Most tényleg azt lehet érezni szakértői szinten is, 
a munkafolyamat részeként is, hogy egy igazi, valós dialógus alakul ki, a vitás 
pontokkal együtt is. 

És az is egy fontos elem, hogy kiegyensúlyozott a riport, kiegyensúlyozott a 
jelentés, olyan értelemben, hogy azt a fajta haladást, ahogy most hallottuk az igazgató 
úrtól is, amit a magyar gazdaságpolitika elért, elismeri. Tehát van benne egy ilyen 
egyrészt, hogy ezt megtettük, idáig eljutottunk, ez jó, másrészt meg természetesen 
további kihívások és feladatok állnak előttünk, egyébként mint minden 
gazdaságpolitika előtt, bármely tagállamról is legyen szó. 

De én azt gondolom, hogy ezek a fajta, részben az elismerésre alapuló, a 
megtett utat elismerő és egyébként erre építő, a továbblépést sürgető, ha tetszik, 
ajánlások, javaslatok mindenképpen egy értelmes párbeszéd alapját képezik.  

Pénteken volt a Gazdaságpolitikai Bizottságban pontosan ennek az 
országjelentésnek a vitája, ahol nemcsak arról beszéltünk, hogy a magyar, meg a 
francia, meg a német jelentés mi mindent tartalmaz, hanem arról is beszéltünk, hogy 
hogyan tovább. Ott azt találtam mondani, amit aztán a bizottság elnöke is 
többszörösen visszaidézett, hogy a gyermekkorból, annak az összes betegségével 
együtt, egy érett kamaszkorba jutott a folyamat, és ez természetesen mindig 
kétoldalú. Tehát ehhez kell a Bizottság, a bizottsági apparátus és a tagállamok is, a 
Gazdaságpolitikai Bizottság az Európai Unión belül. Erre az érett kamaszkorra lehet 
már építeni és természetesen lehet további javulásokat is elérni. 
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Azt gondolom, hogy az egyik ilyen legfontosabb dolog, ami például megtörtént, 
mi ezt három év óta sürgetjük, idén megtörtént, és ez egy pozitív dolog, hogy azt az 
országjelentést, mielőtt még publikálásra kerülne, az utolsó pillanatban, két héttel a 
publikálás előtt, kapja meg minden tagállam, Magyarország is, és részben a 
legfrissebb adatokat, vagy a félreértésen alapuló esetleges helytelen következtetéseket 
legyen mód korrigálni, ami egyébként jó a tagállamnak, mert valótlanságok nem 
jelennek meg, és jó az Európai Bizottságnak is, mert a papír, a dokumentum 
hitelességét javítja. Ez idén megtörtént, és azt gondolom, hogy ez nagyon sokat 
segített, ez egy jó gyakorlat, amit a jövőben is folytatni kell. 

Ezek után még azt is hozzáteszem, elnök úr is utalt arra a konferenciára, ami 
csütörtökön zajlott Budapesten, és azt gondolom, a kollegák a Bizottságtól 
megerősítik, hogy sikerként könyvelhető el, és önmagában az a tény, hogy immár nem 
először itt az Európai ügyek bizottsága előtt a parlamentben van mód erről az 
országjelentésről beszélni, és nemcsak én mondhatom el, hanem a Bizottság 
képviselői is, ez önmagában a párbeszéd egy olyan szintjét mutatja, ami 
mindenképpen hasznos. 

Ezt egyébként a pénteki európai uniós gazdaságpolitikai bizottsági ülésen is 
elmondtam, hogy ez a fajta párbeszéd-szélesítés például szélesebb hallgatóság előtt, 
ahol a tudományos élet és a gazdasági élet szereplői is bevonásra kerülnek, vagy adott 
esetben parlamenti képviselők előtt, ez egy olyan magyar példa, amit más 
országokban is, mi úgy látjuk, hogy érdemes és hasznos volna folytatni. Senki nem 
tiltakozott ellene, tehát a gondolatot mint követendő magyar példát sikerült bedobni 
a köztudatba.  

Ezek után azért annyit hadd mondjak el, nem akarnám azt mind megismételni, 
amit az igazgató úr mondott, valóban az anyag elismerőleg szól a magyar 
gazdaságpolitikának a stabilitást, a költségvetési fegyelmet, az adósságleépítést, a 
sérülékenységcsökkentést érintő részéről, azt gondolom, nagyjában-egészében annak 
megfelelően, ahogy mi is látjuk, ahogy egyébként az OECD is vagy az IMF is látja, és 
még a hitelminősítők is nagyjából ugyanezt a képet adják. Természetesen azt a 
Gazdaságpolitikai Bizottság előtt is és a bizottsági kollegákkal együtt is sokszor 
elmondjuk, hogy az adósságleépítés pályája, trendje borzasztóan fontos és hogy úgy 
mondjam, kikerülhetetlen kötelezettsége a kormánynak, az Alaptörvényből, illetve a 
gazdaságstabilitási törvényből is levezethető módon. Tehát mindaddig, amíg az 50 
százalékos arányt nem érjük el, az a fajta, ha tetszik, alkotmányos kötelezettség, hogy 
ennek minden évben csökkennie kell, ott van, és olyannyira ott van, hogy a fiskális 
tanácsnak, magyarul a Költségvetési Tanácsnak olyan vétó lehetősége és vétójoga van, 
hogy ha véletlenül nem ilyen költségvetés kerülne beterjesztésre bármikor, akkor 
természetesen a Költségvetési Tanács arra kötelezett, hogy ezt visszaadja 
átdolgozásra. 

Én ezzel csak azt akarom jelezni, hogy ez egy borzasztóan komolyan vett és a 
magas adósságszintről való egészségesebb adósságszintre való lejövetel, azt 
gondolom, politikai ciklusokon keresztül is átívelő és az alkotmányba beépített 
kötelem, ami mindenkinek az érdekét szolgálja, és erről az útról szerintem az 50 
százalékig biztos nem, de azután se fogunk letérni, azért sem, mert mondom, az 
alkotmány erre bennünket kötelez. 

Amire még szeretnék utalni, a munkaerőpiaci fejlemény. Itt egy nagyon 
érdekes metamorfózison sikerült közös erőfeszítéssel átmennünk. Amikor én még 
először európai szemeszterbe bekapcsolódtam, bizony hideget-meleget is kaptunk 
még a közfoglalkoztatással kapcsolatosan, és az nagy örömömre szolgál, hogy az 
elmúlt három évben - és a mostani riport ezt teljes mértékben tükrözi -, sikerült 
megértetni, elfogadtatni, és talán a számok is ezt bizonyították, hogy ez egy igenis jó 
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eszköz, ez valóban kombinálja azt az eszközrendszert, ahol egy aktív munkaerőpiaci 
magatartás van, és persze van egy szociális eleme is, mert ugye az a nagyon magas 
foglalkoztatási szám, az a nagyon alacsony munkanélküliségi szám úgy jön létre, hogy 
közben az inaktívak száma jelentősen csökkent, más szavakkal az új aktívak, a 
munkaerőpiacon lévő aktívak száma nőtt. Tehát ez, ha akarom, akkor dupla siker, 
mert egy nagyon alacsony munkanélküliség egy sokkal magasabb foglalkoztatási 
szinten következett be. S azzal sincs vitánk - ahogy ez szintén elhangzott -, hogy most 
egy olyan fázisba ért a magyar gazdaság fejlődése, ahol a versenyképességi elemek 
tekintetében a mennyiségiből a minőségi elemek felé kell átmennünk.  

Éppen ezért azt a munkaerőhiányt, amit magunk is látunk és érzékelünk, 
részben a kétszázezres nagyságrendű közfoglalkoztatási körből is segíteni kell 
kiemelni egy gyorsított átképzési, képzési, továbbképzési technikával, tehát aktív 
munkaerőpiaci eszközökkel, hogy aki erre alkalmas, akinek erre a képességei 
megvannak, belátható időn belül némi állami segítséggel az elsődleges 
munkaerőpiacon tudjon elhelyezkedni. Eddig is volt ilyen, eddig ez éves szinten 
nagyjából 13-15 százalék között alakult, a néhány hete elfogadott kormányhatározat 
olyan eszközöket és olyan feltételrendszert szab - 40 milliárd forintot az aktív 
munkaerőpiaci célokra átcsoportosít -, hogy ezt a folyamatot egyrészt fölgyorsítsa, 
másrészt meg hatékonyabbá tegye.  

Nem szűnik meg a közfoglalkoztatási program, de 2020-ig ez a 200 ezres szám 
már 150 ezerre redukálódik, és bizonyos korlátok is megjelennek, hogy ki vehet részt. 
Tehát egy picit a súlyok az elsődleges munkaerőpiac előtérbe helyezésére 
helyeződnek, és én azt gondolom, hogy itt sajátosan, amit a tavalyi országspecifikus 
ajánlásokban a Bizottság megfogalmazott, annak tulajdonképpen - ebben nem is volt 
egyébként soha vita - az aprópénzre váltásáról van szó, és azt gondoljuk, hogy ez a 
magyar gazdaságot és egyébként a vállalkozásokat, a vállalatokat is segíteni fogja. 

A kihívásokra még talán annyit reagálnék, hogy természetesen abban nincs 
vita, hogy a beruházások növekedése egy evidens magyar gazdaságpolitikai érdek, 
ezen belül természetesen az üzleti beruházásoké. Egy válság utáni helyzetben, egy 
válság utáni helyreállásban - nyilván volt egy törés a folyamatokban -, ennek a 
„business as usual”-höz, tehát a normális üzletmenethez vissza kell kapcsolódnia, itt 
van egy átmeneti időszak. De ahogy elhangzott, a bankszektor ma teljes mértékben 
alkalmas és képes likviditási, tőkemegfelelési és egyéb mutatók alapján is a 
finanszírozásra. Ennek azért vannak első pozitív, fimon jelei. A bankszektor 
képviselői azt állítják, hogy ez istenigazából majd 2018-ra fog kibontakozni, erre 
nagyon számítunk és bízunk is ebben, mert világos, hogy a bankszektor nélkül és a 
bankszektor hitelezése nélkül a gazdasági növekedés, főleg egy minőségi gazdasági 
növekedés nehezen lenne végrehajtható.  

A lakossági beruházások kapcsán finomítanám azt, amit igazgató úr mondott 
annyiban, hogy a szám stimmel, tehát valóban 10 ezer lakás épült a múlt évben, de 
több mint 30 ezer építési engedély vagy regisztráció - most már engedély sincs, csak 
regisztrálni kell - zajlott le, ami viszont egy 2,5-szeres növekedést jelent, tehát a 
csőben egy nagyon megnövekedett akarat, szándék, vágy van a magán-
lakásépítésekre. A múlt évben a családtámogatási program még éppen hogy csak el 
tudott indulni, 2017-ben azt várjuk, hogy ez a 30 ezres építésiengedély-szám 
minimum megduplázza optimális esetben ezt a 10 ezres számot. Természetesen azt 
elfogadjuk, hogy a 10 ezres szám alacsony, de azért ez már egy kicsit több, mint a 
megelőző évben volt, tehát a fejlődés dinamikája elindult, de még egyszer mondom, 
az engedélyek számánál ez a dinamika sokkal jelentősebb, és némi fáziskéséssel 
biztosak vagyunk benne, hogy ezek meg tudnak valósulni.  
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Én tulajdonképpen az időre való tekintettel egy záró gondolatot szeretnék - 
millió eleme van a jelentésnek, amelyre lehet és érdemes is reagálni -: elhangzott a 
PISA-felmérés. Csak azt szeretném jelezni, hogy eddig Magyarország ugyan nem vett 
részt a PIAAC-felmérésben, de 2015 óta részt vesz, és a ’18-ban, tehát ennek a 
harmadik fázisában, bízom benne, hogy két év múlva lesz módunk és alkalmunk 
ennek a bizottságnak is beszámolni arról, hogy a PIAAC-jelentésben, tehát a felnőtt 
képességek tekintetében milyen eredményeket ért el Magyarország, és annak az 
eredményére alapozva bizonyos stratégiákat meg lehet határozni pont a 
versenyképesség növelése érdekében. 

És végül, 60 éves az Európai Unió, a római nyilatkozatra szeretnék utalni. 
Három olyan elem is megjelent a záróközleményben, legnagyobb örömünkre, 
amelyek számunkra is fontosak. Mindegyik fontos tulajdonképpen, de most 
gazdaságpolitikai értelemben három olyan elem, amely talán, azt is mondhatom, hogy 
az első változatokban, munkaváltozatokban nem jelent meg. Ilyen a munkahely-
teremtés fontossága, tehát a növekedés és a munkahely-teremtés összekapcsolása, a 
versenyképesség fokozása és a strukturális reformok továbbvitele, ami a 
versenyképesség alapja. Én azt gondolom, hogy ezek fontosak, ezek a 
gazdaságpolitika további lépései szempontjából is kulcsfontosságúak, és ezek a 
magyar gazdaságpolitika célrendszerével is teljes összhangban vannak.  

És ennek a végén talán egyetlen egy elem van még. Az országspecifikus 
ajánlások valamikor májusban fognak megjelenni, és a miniszterek, illetve a 
kormány- és államfők ezt valamikor júniusban fogják elfogadni. Addig még bilaterális 
párbeszédet is folytatunk a Bizottsággal, e hét péntekjén, és április második felében 
nyújtjuk be azt a konvergenciaprogramot, illetve a nemzeti reformprogramot, amely 
aktualizálja a további konvergenciaprogramokat és a versenyképesség növelése 
érdekében megtett és megtenni szándékozott lépéseket, tehát például a hatéves 
háromoldalú megállapodást, vagy éppen a Nemzeti Versenyképességi Tanács életre 
hívását is fogják már tartalmazni.  

Elnök Úr! Én befejezem. Köszönöm szépen. 

Kérdések, vélemények 

ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Tisztelt Képviselőtársaim! Tehát 
ahogy említettem, bizottságunk a kezdetektől fogva figyelemmel kíséri az európai 
szemeszter folyamatát. Balczó Zoltán egykori képviselőtársunknak, aki tagja volt a 
bizottságnak, volt ez a kedvenc témája, mint egyetemi oktatónak; mindig emlegette 
ennek a fontosságát. 

Nem kívánom most megismételni mindazt, ami elhangzott, hiszen 
képviselőtársaim majd kérdéseket tesznek fel, de egy dolgot szeretnék említeni, ami 
az egész folyamatot jól jellemzi.  

Én még részt vettem olyan bizottsági üléseken, amikor a magyar kormány és az 
Európai Bizottság képviselete egymás mellett elbeszéltek, azt is mondhatnám, hogy 
süketek párbeszéde volt, és most, lám, beérett ez a gyümölcs, hogy milyen lényeges, 
ha komoly partnerként veszik figyelembe a felek egymást, vis à vis, és milyen 
kiegyensúlyozott jelentés születik, természetesen a kritikákkal, megjegyzésekkel 
együtt. A süketek párbeszéde helyett egy komoly párbeszéd alakult ki, és ezt 
szeretném megköszönni Balogh László államtitkár úrnak, aki a kezdetektől fogva 
gondozta az európai szemeszter folyamatát a magyar kormány részéről.  

Elhangzott számomra egy fontos mondat, régen hallottam, azaz még nem 
hallottam, az Európai Bizottság képviseletében Székely István igazgató úr mondta, 
ami összefoglalja az egész jelentés lényegét: Magyarország Európa egészséges feléhez 
tartozik. Köszönjük szépen. Ez nem azt jelenti, hogy időnként nem kell orvosi 
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vizsgálatra menni és kisebb tünetei vannak egy-egy betegségnek, de ez alapvetően 
tartós. Beérett az a gazdaságpolitika, ami 2010-től, tehát a válság után nagyon sok 
kritikát kapott. Lám, most már nem egymás mellett beszélünk, hanem egymást 
erősítve. 

Tisztelt Bizottság! Megadom a szót képviselőtársaimnak, elsőként Bana alelnök 
úré a szó. 

 
BANA TIBOR (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm, elnök úr. Tisztelt 

Képviseletvezető Úr! Tisztelt Igazgató Úr! Tisztelt Helyettes Államtitkár Úr! Tisztelt 
Bizottság! Először is szeretném megköszönni a szóbeli kiegészítésüket, amit a 
hozzánk eljuttatott háttéranyagokhoz megtettek.  

Három kérdéscsokrot szeretnék intézni önökhöz. Ezek közül az első kettőnél 
inkább a helyettes államtitkár úrtól várnék rövid reakciót az idő előrehaladtára való 
tekintettel, a harmadiknál pedig talán mind a képviseletvezető úrtól, mind az 
államtitkár úrtól szeretnék valamilyen visszajelzést kapni.  

Az első csomagban egyrészt az elvándorlás miatt növekvő munkaerőhiány 
kérdését szeretném felvetni, hiszen azt gondolom, ez egy rendkívül fontos és 
megoldandó probléma. Esett szó itt a közmunkaprogramról és arról, hogy ennek a 
súlya túlzottan nagy. Ezt a Jobbik is így értékeli, és azt gondoljuk, hogy a magas 
hozzáadott értéket adó munkahelyeket kellene előnyben részesíteni. A mai vitanapon 
is, ami az európai uniós források felhasználásáról fog szólni, ennek az 
álláspontunknak is hangot kívánunk majd adni.  

Örülök annak, hogy a kutatásfejlesztés és az innováció témaköre is előkerült és 
erről Székely István Pál igazgató úr nagyon hangsúlyosan beszélt, mert azt 
egyértelműen alátámasztják a statisztikai adatok, hogy az innovatív vállalatok 
nagyobb mértékben tudják növelni az alkalmazotti létszámukat, és ez a kis- és 
középvállalkozások esetében kiemelten igaz. 

Aztán azt is kiemeli a jelentés, hogy a kormány keveset tesz a 
környezetvédelem érdekében. Itt főleg két terület kerül szóba. Az egyik az, hogy 
alacsony a környezetvédő adók súlya, a másik pedig, hogy hiányoznak azok a 
szakpolitikák, amik megakadályoznák az energiapazarlást. Én úgy látom, hogy 
jelentős energiamegtakarítási potenciál van az elavult lakóépületek felújításában, ám 
fennáll annak a kockázata, hogy az erre szánt EU-s pénzt a kormány inkább 
középületek korszerűsítésére fordítja. Ezzel kapcsolatban lennék kíváncsi mind az 
államtitkár úr, mind pedig a képviseletvezető úr álláspontjára.  

És végül, de messze nem utolsósorban pedig a Jobbiknak a bérunióra 
vonatkozó kezdeményezését szeretném idehozni, ami egy európai polgári 
kezdeményezés és érdemi és fokozatos bérfelzárkóztatást céloz meg. Ha 
visszatekintünk az uniós csatlakozásunk óta eltelt időszakra, akkor sajnos azt 
mondhatjuk, hogy nem csökkentek érdemben a különbségek e téren sem a centrum- 
és a perifériaországok között. Megtaláltuk azokat a közép-európai és Balti-országbeli 
partnereket, akikkel közösen elindítjuk ezt a kezdeményezésünket, és különösen 
kíváncsi lennék itt az Európai Bizottság álláspontjára, de remélem, hogy röviden 
majd az államtitkár úr is tud erre reagálni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Képviselőtársaim? (Firtl Mátyás jelentkezik.) Firtl Mátyás képviselő 

úré a szó. 
 
FIRTL MÁTYÁS (KDNP): Nagyon röviden, mert az elnök úr tulajdonképpen 

pontosan megfogalmazta mindazt, amit, ha úgy tetszik, kormányzati oldalról meg 
lehet fogalmazni, de magam is, mint ennek a bizottságnak már több, mint tíz éve a 
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tagja, csak azt tudom mondani, hogy ilyen konszenzusos megközelítésben még nem 
volt részünk, amit a képviseletvezető úr, az igazgató úr és az államtitkár úr 
megfogalmazott.  

Egyébként ez mind azt bizonyítja, hogy valóban, a kormányzat törekvése 
egybevág, ha úgy tetszik, egy erősödő Európa érdekében tett tevékenységgel, amire itt 
a 60 éves évforduló kapcsán a képviseletvezető úr is utalt, hogy az akkor 
megfogalmazott értékek mennyire összevágnak a V4-esek értékrendjével, illetve az ott 
megfogalmazottakkal.  

Ami számomra fontos, hogy valóban, a kritikák megjelenése kapcsán is az 
államtitkár úr gyakorlatilag pozitívan reagált rá, hogy tudjuk, hogy mi a feladat, 
hiszen ebben a bizottságban már számtalanszor megjelent a Magyar Európai Üzleti 
Tanács vezérkara. Ők is azt az egy legfontosabb területet mondták, amit itt Székely 
István is megfogalmazott, az oktatás területén való előrelépést magunk is fontosnak 
tartjuk. Valóban, várjuk meg azokat az eredményeket, amik folyamatukban egyrészt 
most elindultak a felsőoktatásban, másrészt a duális képzésben, a szakképzés 
területén is van változás, hogy ezek eredménye mit hoz. De magam is azt tudom 
mondani, hogy valóban ez az a terület, amiben még előre kell lépni, minden egyébben 
pedig, ahogy az államtitkár úr is fogalmazott, ritka az az eset, hogy tulajdonképpen 
egybecsengenek a kritikák is, az arra való törekvés is és a Bizottság által 
megfogalmazott vélemény is tükröződik benne. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Több kérdést nem látok. Engedjenek meg két 

rövid kérdést! Az egyik, hogy az országspecifikus ajánlások magyarországi 
végrehajtása kapcsán kritikát fogalmaz meg a Bizottság. Ugyanakkor kérdezem, hogy 
a szociális segélyek, a munkanélküli ellátások kapcsán milyen javítást várna el az 
Európai Bizottság, amikor itt gyakorlatilag tagállami hatáskörbe tartozó kérdésről van 
szó? 

A másik pedig az államtitkár úrhoz: Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter a 
minap hangsúlyozta, hogy az egyik legfontosabb cél az ország versenyképességének a 
növelése, amelynek növelése érdekében több intézkedést hozott a kormány, például a 
társasági adó 9 százalékra való csökkentését. 

Itt elhangzott, hogy a múlt héten sor került a Nemzeti Versenyképességi 
Tanács felállítására. Ez az újonnan felállított tanács milyen területen, milyen módon 
tud hozzájárulni a versenyképesség további erősítéséhez?  

Tisztelt Bizottság! Visszaadom a szót az előadóknak. Tessenek parancsolni!  

Balogh László válasza 

BALOGH LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 
Köszönöm szépen. Megpróbálok tömören válaszolni, először Bana alelnök úr 
kérdésére próbálok válaszolni: közmunkaprogram, elvándorlás, munkaerőhiány 
kérdésköre. Meggyőződésem szerint az Európai Unióban, ahol a munkaerő szabad 
vándorlása a négy szabadságjogok egyike, önmagában az nem negatív és nem pozitív, 
az egy adottság, számos pozitív elemmel, és vannak, lehetnek mellékhatásai is, 
amikor különösen egy-egy szektorban koncentrálttá válik ez a munkaerő-elvándorlás. 
De ez egy európai alapérték, alapjog. Meggyőződésem szerint a magyarországi 
munkaerőhiányhoz általában nem az elvándorlás járul hozzá. Ismétlem, néhány 
szektorban természetesen erősítette ezt a hiányt, de nem ez a fő ok.  

A közmunkaprogram pedig abban segíthet és segít, hogy azt a hatalmas inaktív 
réteget, amely még 10 vagy 15 évvel ezelőtt is a magyar társadalmi valóság része volt, 
akik formális munkavállalással életükben nem foglalkoztak, vagy nagyon ritkán, vagy 
adott esetben évek óta, 5-10 éve, tehát hosszú távú munkanélküliségben voltak, adott 
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esetben önhibájukon kívül, de nem tudtak már visszakeveredni az elsődleges 
munkaerőpiacra, na őnekik jelentett egy olyan platformot, egy olyan ugródeszkát, 
amelyen keresztül segítséget kaptak ahhoz, hogy ne segélyekből, hanem valóban 
munkajövedelemből éljenek, rendszeres legyen, tehát a gyermekeik is azt látták, hogy 
rendszeresen munkába járnak, és ettől esetleg még ők is nagyobb lelkesedéssel 
mentek reggel iskolába a példát követve, így nőhettek föl. Nem akarom ragozni, de ez 
egy segítő platform volt, ami egy jó lehetőséget kínál arra, hogy innen - és különösen, 
ha most növeljük az erőfeszítéseket - az elsődleges munkaerőpiac munkaerőhiánya 
csökkenthető legyen, adott esetben megszüntethető is. Tehát ez szerintem föltétlenül 
egybevág. 

A versenyképességi kérdésre is nagyon röviden válaszolnék. Amikor 
miniszterelnök úr és Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter azt mondja, hogy az 
igazi kihívás 2017-től a versenyképesség megteremtése, ez mindent magába foglal, 
amiről eddig beszéltünk, amit kritikával illettünk, magába foglalja az oktatást, a 
szakképzést, ezeknek a javítását, magába foglalja az üzleti környezet javítását, magába 
foglalja a szabályozási környezet javítását. Például a 9 százalékos társasági adó egy 
fontos lépés ebbe az irányba, vagy például az adóhatóság ügyfélbarát átalakítása, ahol 
valóban egyszerre van jelen a pozitív ösztönző, és egyébként, akik pedig ezzel vissza 
akarnak élni, ott meg a mainál is szigorúbb föllépés lehetősége. Igen, ezek mind 
összefüggésben vannak a versenyképesség növelésével.  

Elhangzott a környezetvédelem, és valóban tartalmaz a jelentés erre utaló jelet, 
hogy talán a környezeti adók szerepét lehet még fokozni. Minden adó szerepét 
természetesen lehet fokozni, de az egyensúly az adóstruktúrában mindig fontos. Mi 
azt látjuk ebben a pillanatban, hogy Magyarországon a teljes adóbevételeken belül a 
környezetvédelmi célú adók szerepe 6,8 százalékos. Csak zárójelben jegyzem meg, 
hogy az EU-átlag 6,4, Ausztriában pedig 5,6, tehát a jól ismert és egyébként 
környezetcentrikus Ausztriában ez sokkal kevesebb. Ez nem azt jelenti, hogy nem 
lehetne fokozni, de azt gondoljuk, hogy jelen pillanatban - erre is volt példa -, ha a 
nagyon alacsony olajárakra gondolunk, amikor a Brent-olaj 50 dollár alatti ára 
bekövetkezik, akkor ma a magyar benzin árában és a dízelolaj árában is megjelenik 
egy pluszadó, egyszerűen azért, hogy ne legyen túl olcsó a benzin, de nem azért, hogy 
nekünk, autósoknak ne legyen jó, hanem pontosan azért, hogy a túlzott, mértéktelen 
autóhasználatot egy picit környezetvédelmi okokból visszafogja. Ez egy viszonylag 
friss dolog, az elmúlt két év termése. Tehát itt is van egy nagyon speciális, de 
pontosan az irreálisan alacsony olajárak miatti környezetvédelmi hatású és célú adó 
bevezetése. 

A versenyképesség növeléséről beszéltem, elnök úr. Én azt gondolom, ma már 
a pályázatok kiírásában, ha valaki ezt figyelemmel kíséri, akkor azt látja, hogy új 
beruházási pályázatoknál nem az jelenik meg, hogy a munkahelyek számát kell 
növelni - ezek eltűntek ezekből a pályázati kiírásokból -, hanem magas, értékesebb 
munkahelyeket kell létrehozni, adott esetben a kevésbé értékes munkahelyek 
rovására. Tehát nem az abszolút számnövelés a cél, hanem a minőségi munkahelyek 
számának erősítése és növelése. Tehát lépésről lépésre folyamatosan megjelennek a 
versenyképességi kritériumok.  

A Versenyképességi Tanácson, ami éppen hogy megalakult múlt csütörtökön, 
hat olyan témakör került bejelentésre rövid távon, amellyel a Versenyképességi 
Tanács foglalkozni fog, ilyen a cégalapítás lerövidítése, egyszerűsítése, a cégek, 
vállalkozások energiahálózatba való bekapcsolásának a gyorsítása - ez most 
kétségkívül igen magas -, az adóadminisztráció kifejezetten vállalkozásokra számított, 
további egyszerűsítése, az építési engedélyek gyorsítása és egyszerűsítése, a 
csődeljárások gyorsítása és a kisebbségben lévő cégtulajdonosok érdekeinek a 
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védelme, erősebbé tétele, ami kétségkívül hosszú idő óta kritikák tárgyát képezi. 
Talán a kritikákkal szemben nagyon nem is védekeztünk, mert a kritika jogos volt. 
Most a Versenyképességi Tanács ezt a hat témát tűzte zászlajára, amivel éppen az 
üzleti környezetet, a beruházási környezetet szeretné javítani, és nagyon remélhető, 
hogy ezeken a területeken viszonylag rövid idő alatt is lehet olyan javaslatokat 
megfogalmazni, amelyek már kifejtik hatásukat épp a versenyképesség növelése 
érdekében. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Igazgató úr! 

Dr. Székely István Pál válasza 

DR. SZÉKELY ISTVÁN PÁL igazgató (Európai Bizottság Gazdasági és 
Pénzügyi Főigazgatóság): Nagyon röviden, mert tudom, hogy kezdődik a plenáris 
ülés. Először is: örömmel halljuk ezeket a célokat, mert ezek pontosan azok, ahol szűk 
keresztmetszetek vannak, tehát ha itt sikerülne előrelépni, az nagyszerű lenne az 
országnak.  

A szociális segélyek megfelelő mértékének a kialakításáról, illetve a 
munkanélküli segélyről: először is ezek ajánlások, tehát maximálisan tiszteletben 
tartjuk a szuverenitást és hogy ez nemzeti hatáskörbe tartozik, ugyanakkor én úgy 
gondolom, hogy a munkanélküli segélyt mint egyik állásból egy másik állásba való 
átjutás során nyújtott segítséget érdemes lenne megfontolni, hiszen az előttünk álló 
periódusban már nem azt látjuk, hogy emberek nagy számban munkanélkülivé 
válnának, és utána nem kapnak állást, azt viszont látjuk, hogy a gazdaság 
szerkezetének átalakulása miatt egyik állásból a másik állásba átjutni, ezt segíteni, és 
ennek azért normálisan általában kicsit hosszabb az időtartama, mint három hónap. 
Reméljük, hogy e tekintetben is javul a helyzet, de azért érdemes, mert ezek nem 
olyan emberek, akik elesettek, kiszorulnának a piacról, ezek sikeres emberek, csak a 
piac olyan, hogy a keresés, a megfelelő alkalom megtalálása időt igényel. Tehát ezt 
ajánlom megfontolásra.  

Röviden a bérunióról. A célok szintjén maximálisan egyetértünk, az egész 
Európai Unió arról szól, hogy felzárkózás, ami a bérekben is a felzárkózást jelenti. Mi 
úgy látjuk, hogy ez a felzárkózás akkor tud sikeres, tartós lenni, ha mögötte a 
termelékenység, a piaci környezet, az állam minősége, a gazdaságpolitika minősége is 
felzárkózik, tehát együtt tudjuk ezt megtenni, és ha ott látjuk az előrelépést, akkor én 
azt hiszem, ennek nem lesz gátja és akadálya, és most is látunk egy egészséges 
gazdaságban egy nagyon egészséges bérnövekedést.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Képviseletvezető Úr! 

Dr. Zupkó Gábor válasza 

DR. ZUPKÓ GÁBOR képviseletvezető (Európai Bizottság Magyarországi 
Képviselete): Nagyon röviden. Volt még néhány kérdés, de nagyon rövid leszek, 
hiszen az időt be akarjuk tartani. Azt gondolom, nagyon fontosak ezek a konzultációk, 
hiszen tisztázni tudunk kérdéseket - akár a szociálpolitika területén, akár a szociális 
pillér területén tisztázni lehetett nemrég egy konzultáción, itt volt Thyssen biztos 
asszony is -, hogy a szociális pillér révén az európai intézmények nem kívánnak 
beavatkozni nemzeti hatáskörökbe. Amit szociális Európa címszó alatt most a 
kormányfők és a magyar kormányfő is aláírtak a római nyilatkozatban, nagyjából az a 
szociális pillér célja, nem az adókba, nem a segélyekbe, nem a minimálbérbe 
beleszólni. Tehát az ezzel kapcsolatos félelmek nem megalapozottak. 
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Ugyanígy azt gondolom, volt egy fontos felvetés az energiahatékonysággal 
kapcsolatban. Nemsokára Šefčovič alelnök úr is Magyarországra látogat. Remélem, 
hogy sikerül majd időben beiktatni egy konzultációt, mert azt gondolom, ezzel is 
tudjuk majd bizonyítani, hogy az Európai Bizottság által javasolt energiaunió vezet el 
a valódi rezsicsökkentéshez, és nem kell félteni tőle a magyar árakat, hiszen a 
legolcsóbb energia az, amit el sem fogyasztunk, és erre tesz javaslatot - hatékony, 
összekötött, biztonságos hálózatokkal, a lehető legolcsóbb energiához való 
hozzáféréssel. Ezért gondoljuk azt, hogy hosszú távon ezt nem a hatósági ár fogja 
meghatározni, és az ezzel kapcsolatos félelmeket is, remélem, hogy el tudjuk majd 
oszlatni és egy ilyen közös konzultáció erre is lehetőséget biztosít. Tehát igen, az 
energiaunió például támogatni fogja azt, hogy az egyébként sajnos rendkívül kevéssé 
hatékony magyar lakásállományba is energiahatékonysági befektetések, beruházások 
történjenek.  

Úgyhogy folytatni szeretnénk ezt a konzultációt és köszönjük a lehetőséget. 
 
ELNÖK: Köszönjük szépen a válaszokat. Remélem, hogy még többször fogunk 

találkozni ugyanebben a körben, és mindig szeretnénk nemcsak a Bizottság 
képviseletét meghívni, hanem a magyar kormány képviselőit is. 

Tisztelt Bizottság! Tájékoztatom képviselőtársaimat, hogy a bizottság 
következő ülésére előreláthatólag 2017. április 3-án, hétfőn 10 óra 15 perckor kerül 
sor a Varga Béla teremben, tehát a főemelet 21. számú teremben. Két rendkívül 
izgalmas napirendi pontunk van. Az első: tájékoztató az Egyesült Királyság 
kilépésével összefüggő kérdésekről. Az előterjesztő Takács Szabolcs államtitkár úr. A 
másik felet is meghallgatjuk: tájékoztató a brexit aktuális kérdéseiről. Az előterjesztő 
Iain Lindsay nagykövet úr. Tisztelettel várjuk a bizottság tagjait és a népes 
hallgatótábort is. Köszönöm szépen.  

Az ülés berekesztése 

Viszontlátásra! A bizottsági ülést bezárom. 
 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 03 perc.) 
  

Dr. Hörcsik Richárd 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: Nánásiné Czapári Judit és Madarász Mária 


