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A bizottság titkársága részéről  

Dr. Palkó Katalin, a bizottság főtanácsadója    
Dr. Bősi Ferenc, a bizottság munkatársa 

Meghívott 

Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 13 óra 11 perc) 

Az ülés megnyitása, a napirend elfogadása 

BÁNKI ERIK (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Sok 
szeretettel köszöntöm bizottságunk tagjait, a megjelent érdeklődőket. 

Képviselőtársaim megkapták írásban előre a mai ülésre szóló meghívót, 
melynek két napirendi pontja van. Kérdezem, ezzel kapcsolatban van-e valakinek 
kérdése, felvetése, észrevétele. (Nincs ilyen jelzés.) Amennyiben nincs, kérdezem, ki 
az, aki ezzel a tartalommal elfogadja a mai ülésünk napirendjét. Kérem, 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen, a bizottságunk egyhangú 
döntéssel elfogadta a mai ülés napirendjét.  

A jelenléti ív alapján megállapítottam, hogy a bizottságunk határozatképes, így 
megkezdheti munkáját. 

Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter éves meghallgatása 

Sok szeretettel köszöntöm Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter urat a 
bizottság ülésén. Az 1. napirendi pontunk miniszter úr éves munkájának értékelése. 
Meghallgatjuk, mi történt miniszteri időszakában a Nemzetgazdasági Minisztérium 
munkájában és a magyar gazdaságban.  

A vita levezetését tekintve azt javaslom, hogy egy körben tegyék föl 
képviselőtársaim kérdéseiket, illetve mondják el véleményüket; miniszter úr 
felvezetése után erre minden képviselőtársam lehetőséget kap. Ezt követően 
miniszter urat arra kérem, hogy az elhangzott kérdésekre adjon válaszokat. Öné a szó, 
miniszter úr. 

Varga Mihály szóbeli kiegészítése 

VARGA MIHÁLY nemzetgazdasági miniszter: Köszönöm, elnök úr. Tisztelt 
Bizottság! Igyekszem rövid lenni, mert gondolom, lesznek majd kérdések, felvetések, 
és arra lesz még lehetőségem válaszolni.  

Abban a kedvező helyzetben vagyok, hogy Bánki elnök úrral közösen vettünk 
részt a Pro Turismo díjak átadásán néhány órával ezelőtt, ahol azt a jó eredményt 
mondhattam el, hogy a magyar turizmus 2015 első felében 17,5 százalékkal bővült a 
korábbi időszakhoz képest. Persze erre mondhatják azt, hogy a világ turizmusa is 
bővül, de az csak részben bővül ilyen mértékben: 4,1 százalékkal nőtt a Nemzetközi 
Turisztikai Intézet szerint az első félévben, Európában 5 százalékkal, nálunk pedig 
17,5 százalékkal. Tehát azt gondolom, a turizmus a maga 9 százalékával a bruttó hazai 
termékben és 11 százalékával a foglalkoztatásban nagymértékben járult hozzá ahhoz, 
hogy a magyar gazdaság 2015-ben is növekedési pályán tudott maradni.  

A másik ilyen mai adat a külkereskedelmi forgalomra vonatkozik, a mai nap 
reggelén láttak napvilágot az októberi legfrissebb adatok. Ez alapján azt mondhatom 
önöknek, hogy az októberi számok alapján továbbra is lendületben van a magyar 
export: 8,8 százalékkal nőtt az export volumene és 5,5 százalékkal az importé az előző 
év azonos hónapjához képest. Úgy gondolom, ez a teljesítmény azt mutatja, hogy a 
magyar gazdaság a világgazdasági lassulás ellenére is bővíteni tudta lehetőségeit, a 
piacait. Január–október hónapokban 6,8 milliárd euró többlete volt a magyar 
külkereskedelemnek, és minden esélyünk, minden reményünk megvan arra, hogy év 
végére ez bőven 7 milliárd fölé, akár 8 milliárd közelébe is kerüljön. 
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Ebből kifolyólag, ha ez a két jó hír mutatja a gazdaság pillanatnyi állapotát, 
akkor én azt gondolom, a folyamatokkal alapvetően elégedettek lehetünk, hiszen a 
magyar gazdaság az elmúlt egy esztendőben is növekedési pályán tudott maradni. Az 
év első felében 3,1 százalékkal nőtt a gazdaság, a tavalyi évben 3,7 százalékkal; ezzel 
az Európai Unió vezetői közé tartozunk. A pillanatnyi helyzet persze a közép-európai 
országokon belül időnként változik, de én azt tekintem fontosnak ebben a 
vonatkozásban, hogy a mi növekedésünk mindig haladja meg az Európai Unió 
átlagát, mert ekkor beszélhetünk felzárkózásról, márpedig ez az elmúlt években és az 
idei évben is így alakult.  

A beruházások 2014-ben 11,7 százalékkal nőttek az előző évhez képest, 
5300 milliárd forintnyi beruházás valósult meg az országban, ami azt mutatja, hogy a 
bruttó hazai termékhez képest a beruházási ráta 21,4 százalékos volt. Ez is egy olyan 
mutató, amely szerint, ha beruházások vannak egy gazdaságban, akkor abban 
bízhatunk, hogy a munkahelyek száma bővülni fog, a gazdaság további lendületben 
marad, a kapacitások bővülnek. Márpedig piaci alapon kapacitás csak akkor bővülhet, 
ha egyébként a piaci kilátásokat is úgy ítélik meg a szereplők, hogy az kedvező lehet, 
tehát a profitkilátásokat kedvezően ítélik meg. Ebből a szempontból is azt tudom 
tehát önöknek mondani, hogy a növekedési pálya egyelőre stabilnak tűnik. Azért 
teszem hozzá, hogy egyelőre, mert a világgazdasági környezet persze folyamatosan 
változik körülöttünk; van, ami előnyünkre, ilyen például az olajáresés - az olaj- és a 
nyersanyagárak csökkenése Magyarországot, a magyar gazdaság szereplőit segíti -; 
ugyanakkor, ha megnézem a kedvezőtlen fejleményeket, a kínai gazdaság lassulását, a 
Fed várható kamatemelését, a járműiparban kialakult botrány esetleges 
következményeit a járműgyártásra, vagy éppen a migráns-, bevándorlókérdés európai 
hatásait, akkor azt tudom mondani, hogy van néhány borúsabb felleg is az égen, 
amire a magyar gazdaság szereplőinek készülnie kell.  

Mit tudunk mi tenni annak érdekében, hogy a növekedésünk megmaradjon? 
Négy intézkedési irányt jelölt ki a kormány. Egyrészt a beruházások szintjét tartani, 
stabilizálni kell; ez azt jelenti, hogy a vállalati és az állami beruházások mellett a 
következő hónapokban arra törekszünk majd, hogy a háztartások beruházásai is 
nőjenek. Erre jó esélyünk van, hiszen a háztartások jövedelme nőtt az elmúlt években. 
Idén a bruttó jövedelmek 3,9 százalékkal, tehát közel 4 százalékkal fognak nőni, de 
infláció lényegében nincs, tehát ez egy reál bruttóbér-növekedést, 
jövedelemnövekedést is jelenthet majd. A lakosság megtakarításai is nőttek. 
Örömmel mondhatom, hogy ennek egy része az állampapírpiacon is megjelenik; most 
már közel 1400 milliárd forint körüli állampapír-állomány van a lakosságnál. Ez azt 
mutatja, hogy a jövedelmi helyzet kedvezőbben változott, és így esélyt látunk arra, 
hogy a háztartások beruházásai is nőjenek; elsősorban a családi házak, lakások 
építése területén szeretnénk majd intézkedéseket elindítani. 

A második terület az uniós források felhasználása, ezt gyorsítani fogjuk. Ennek 
60 százaléka gazdaságfejlesztésre kell hogy menjen. Nagyon bízom benne, hogy azt a 
kormányzati ígéretet, hogy 2017 első feléig kiírjuk az összes pályázatot, tartani tudjuk, 
és hamarosan meg tudnak jelenni a pályázati kiírások.  

A harmadik terület a hitelezési aktivitás bővítése. A magyar gazdaság úgy 
tudott növekedni az elmúlt években, hogy az nem járt a hitelezés bővülésével. Tehát 
az a furcsa helyzet van, hogy a beruházások növekedése mögött a vállalatok saját 
forrásai álltak elsősorban vagy külső források, és a hazai bankrendszer hitelállománya 
érdemben nem nőtt. Szeretnénk, ha ez a helyzet megváltozna, ezért kezdeményezni 
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fogunk a kormány részéről is olyan intézkedéseket, amelyek növelhetik a bankok 
hitelezési aktivitását. Még nincs vége a munkának, de azt elöljáróban talán 
elmondhatom, hogy olyan intézkedéseket fogunk hozni, amelyek a garanciaoldalról 
fogják, mondjuk, a kockázatosabbnak ítélt szektorokban - például építőipar, 
kereskedelem - növelni a bankok hitelezési aktivitását.  

A negyedik terület pedig a beruházások, uniós támogatások gyorsítása, a 
felhasználások gyorsítása és a hitelezési aktivitás növelése mellett a munkaerőpiac 
rugalmasabbá tétele kell hogy legyen. Hiszen tapasztaljuk, érzékeljük mi is, hogy az 
ország bizonyos régióiban munkaerőhiány alakul ki; van, amikor csak időlegesen, 
szezonálisan, van, amikor sajnos tartósabban is. A duális szakképzés elindítása - 
amely nagyrészt Czomba képviselő úr, korábban államtitkár úr munkájához kötődik -, 
azt gondolom, jó alap ahhoz, hogy a duális képzési, szakképzési rendszeren belül a 
képzések átalakításával a meglévő munkanélküli rétegből minél többeket segítsünk az 
elsődleges munkaerőpiacra, ahol lehetőség szerint munkalehetőséget tudnak majd 
találni. 

Itt megindítok egy zárójeles megjegyzést. 550 ezerrel többen dolgoznak ma az 
országban, mint öt évvel ezelőtt. A piaci szférában 332 ezerrel több munkahely van, 
mint korábban. Ha ez a bővülés a következő hónapokban megmarad, akkor esélyt 
látunk arra, hogy a közfoglalkoztatottak, illetve a munkanélküliek egy nagyobb része 
vissza tudjon kerülni a munkaerőpiacra, a munka világába. Tehát ezeket látjuk olyan 
területnek, ahol kormányzati intézkedésekre van szükség.  

Fontosnak érzem, hogy két mondattal az államháztartás helyzetéről is 
tájékoztassam önöket. Itt azt tudom elmondani, hogy az előre tervezettnek, tehát a 
parlament által elfogadottnak megfelelően fog a költségvetés idei bevételi és kifizetési 
része alakulni. 2,4 százalékos hiányt terveztünk, és a legutóbbi számok alapján azt 
tudom mondani, hogy ez teljesülni fog, sőt kedvező esetben még kisebb is lehet a 
hiány mértéke.  

Az államadósságot alapvetően két dolog befolyásolja, egyrészt az, hogy hogyan 
alakul az év végéig a forint árfolyama - hiszen euróban és dollárban denominált 
adósságállományunk azért még van, bár ez is jelentősen csökkent, ennek aránya 45 
százalékról 37 százalékra csökkent le az elmúlt öt évben, de az nem mindegy, hogy az 
adósságunkat milyen árfolyamon kell elszámolni -, másrészt pedig az uniós 
támogatások kifizetése. Az idei évben ez egy elhúzódó vita volt Brüsszellel. Volt, 
amikor a támogatások felfüggesztésével, volt, amikor csak késői fizetéssel azt a 
helyzetet idézte elő Brüsszel a magyar gazdaság, a magyar költségvetés számára, hogy 
ha a programjainkat futtatni akartuk, akkor azokat nemzeti költségvetésből kellett 
finanszírozni, s mivel nem érkezett meg az uniós támogatás, az ezekhez szükséges 
forrást év közben az állampapírpiacon kellett összegyűjteni, tehát az államadósság 
növekedésével járt együtt az uniós támogatások elmaradása. Nem feltételezem azt, 
hogy Brüsszel itt valamiféle tudatosságra törekedett volna, de nagyon bízom benne, 
hogy a rendezendő vitáinknak legalább egy részére még ebben az évben pont kerül, és 
ezek a támogatások rendben megérkeznek Magyarország számára. Így esélyt látok 
arra, hogy az elmúlt négy év adósságcsökkenése után 2015-ben is kisebb mértékű 
legyen az adósságunk, mint az előző év végén. A bruttó hazai termékhez viszonyítva 
tavaly 76,2 százalék volt az adósság aránya, és nagyon bízom benne, hogy az idén ez 
kisebb mértékű lesz.  

Tisztelt Elnök Úr! Bevezetőként röviden ennyit kívántam elmondani, a 
kérdésekre válaszolva nyilván majd más ügyekben is tudok véleményt mondani.  
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ELNÖK: Köszönöm szépen, miniszter úr. Képviselőtársaimnak adom meg a 

szót, elsőként Tóth Csaba alelnök úrnak.  

Kérdések, észrevételek 

TÓTH CSABA (MSZP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen, elnök úr. 
Tisztelt Miniszter Úr! Nagyon sok mindent elmondott, de mondandójának nagy része 
inkább a jövőbeli célokról szólt, és kevesebbet beszélt az elmúlt egy esztendőről. A 
megfogalmazott jövőbeli célok támogatandók, és bízunk benne, hogy sikerül is ezeket 
végrehajtani, és akkor ez a növekedési pálya tartható lesz. Ugyanakkor a számokból 
azt látjuk, hogy lassul a növekedés, ahogy azt ön is említette. Egy mostani adat: a 
harmadik negyedévben a beruházások 3,4 százalékkal maradtak el az egy évvel 
ezelőtti időszak hasonló adatához képest. Ahogy ön is mondta, ahhoz, hogy 
munkahelyeket teremtsünk, fejlesztésekre és beruházásokra van szükség. Ezt az 
ellentmondást véltem felfedezni a beszámolójában, és kérdezem, hogyan kívánnak 
majd ezen változtatni.  

Arról nem beszélt, hogy a másfél évvel ezelőtti miniszterjelölti 
meghallgatásakor szóba került a vállalati szektor átalakításának szükségessége, hiszen 
azt láttuk, hogy kevés az olyan magyar közepes vállalkozás, amelyik beszállítóvá 
tudna válni, jelentős exportot tudna produkálni és ezzel is munkahelyeket tudna 
teremteni. Akkor ez célként fogalmazódott meg a miniszter úr részéről. Szeretném 
megkérdezni, ez hogy teljesült, van-e valamilyen változás a vállalati szektor 
átalakítása területén. Ugyanez igaz az ipari szektor átalakítására is. Kiemelt célként 
fogalmazták meg, hogy a logisztika területét támogatni kell, és elmondták, hogy sok 
befektető kíván Magyarországon logisztikai központot létrehozni. Szeretném 
megkérdezni, hogy ezekből mi valósult meg, hol látszik ennek az eredménye.  

Említette miniszter úr az EU-s források felhasználását, azt, hogy a korábbi 16 
százalékról 60 százalékra fog nőni a gazdaságfejlesztésre szánt rész, és az imént 2017 
első felét határozta meg határidőként, ameddig ezeket az EU-s pályázatokat kiírják. 
Viszont másfél évvel ezelőtt a céldátum még 2016 októbere volt. Kérdezem, hogy itt 
mi a különbség, mennyit sikerült ebből kiírni, hogy áll a felhasználás, egyáltalán 
tartható-e ezeknek a forrásoknak a lehívása, és az említett 60 százalékot teljes 
egészében fel lehet-e majd használni gazdaságfejlesztésre.  

Másfél évvel ezelőtt azt is elmondta, hogy kutatás-fejlesztésre és innovációra 
1200 milliárd forint fog majd rendelkezésre állni, és hogy 2018-ig húsz innovációs 
központot kívánnak létrehozni az országban. Szeretném megkérdezni, ez hogy áll, 
hány központ jött létre, mik a kilátások, ezeket valóban létre lehet-e addig hozni.  

Az utolsó kérdésem: ez év májusában úgy nyilatkozott - s budapesti 
képviselőként ez engem különösen érdekel -, hogy át kívánja alakítani Budapest 
közlekedését. Az érdekelne, hogy ez a folyamat hogy áll, történt-e e tekintetben 
valami, és egyáltalán mi várható itt, jó hírekkel tudunk-e a fővárosiaknak szolgálni. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm, alelnök úr. Z. Kárpát Dániel alelnök úr kért szót. Öné a 

szó.  
 
Z. KÁRPÁT DÁNIEL (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm a szót, elnök úr, 

miniszter úrnak pedig köszönöm a kimerítő tájékoztatót, amely az ambiciózus célok 
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tekintetében a tartalmát illetően valóban támogatható, támogatandó. Csak egy-két 
kérdést szeretnék feltenni, illetve egy-két ajánlást szeretnék az elhangzottakhoz 
hozzáfűzni.  

Dicséretes az, hogy a növekedés folyamatosan meghaladja az EU-átlagot. De 
ezt ne azonosítsuk a fejlődéssel, mert azt látjuk, hogy ez az utóbbi egy-két év 
tekintetében adott volt, mégis ha a magyarországi béreket euróban szemléljük, akkor 
azt látjuk, hogy euróban bizony kevesebbet keresnek a magyar emberek átlagosan, 
tehát a minta közepét tekintve. Éppen ezért én nem szeretném, ha ezt a növekedést a 
magyar gazdaság egyértelmű fejlődéseként írnánk le, főleg a tekintetben nem, hogy 
kipörgő gazdasági hatások és olyan események is támogatják, amelyek a következő 
egy-két évben sajnos már nem állnak rendelkezésre.  

Mivel a tájékoztatóból és az anyagból is kiderül, el kell mondani, hogy az 
adópolitikáért is felelős minisztériumot és annak vezetőjét kérdezhetjük most. Az igen 
egzotikus elemekkel tarkított magyar adórendszer átalakítása kapcsán adódik a 
kérdés, hogy terveznek-e bármilyen változtatást. Ha az OECD-statisztikákból 
indulunk ki, azt látjuk, hogy a sajnos már egyre ritkább kétgyermekes, kétkeresős 
családmodell tekintetében még mindig a legmagasabb az adóterhelés 
Magyarországon a vizsgált OECD-országok tekintetében. Azért mondom, hogy sajnos 
egyre ritkább, mert jelen pillanatban a két gyermek/család átlagot sem tudjuk 
Magyarországon produkálni, és a kétkeresős családmodell is egyre ritkább. De legyen 
ez a cél, legyen meg az az ambíció, hogy közelíteni tudjunk ehhez az átlaghoz.  

Végül pedig az építéspolitikáért, építésügyekért és gazdaságfejlesztésért is 
felelős szakemberként szeretném megkérdezni, hogy mi a személyes véleménye az új 
építésű lakások áfacsökkentése tekintetében. Az ön nyilatkozata, az, hogy a jelenlegi 
27 százalék minél hamarabb csökkenjen, messzemenőkig szimpatikus volt számomra. 
Ez egy kiváló üzenet, nagyon jó kezdeményezés, egy évek óta húzott, halasztott, 
halogatott lépés, olyan, amit már a korábbiakban meg kellett volna tenni. Nagyra 
értékelem, hogy eljutott ide a miniszter úr. A kérdés az, hogy a kormány mikor követi 
önt ezen az úton, hiszen olyan piaci folyamatokat figyelhetünk meg, amelyek 
értelmében a piac amint megkapta ön által ezt az üzenetet, nagyberuházásokat 
kezdett el halasztani, építőipari cégek kezdtek beruházásokat elhalasztani, és az új 
építésű lakások száma tulajdonképpen megtorpant. Regionális tekintetben a kiváltott 
építési engedélyek számának növekedése ellenére is azt figyelhettük meg, hogy ez a 
piac befagyott, és azt láthatjuk, hogy amíg ez a gyakorlati lépés nem következik be, 
addig nehéz az előrelépés. A Jobbik ezt számtalan alkalommal szorgalmazta, és 
nagyon remélem, hogy a konkrétumok tekintetében már az idén előre tudunk lépni. A 
mimikájából arra következtetek, hogy talán már most is egy olyan konkrét választ 
kaphatunk, ami bizonyos következtetéseket enged levonni. Nagyon remélem, hogy ezt 
a négy-öt másik nagyon fontos gazdasági ágazatra kiható piaci szegmenst 
megtámogatják azzal, hogy ezt a logikus és következetes áfacsökkentést 
keresztülviszik.  

Összességében az a kritikai észrevételünk, ami a kormány gazdaságpolitikáját 
illetően megvan, a parlamentben az általános viták során igen gyakran elhangzik, 
éppen ezért én most inkább annak a lehetőségét ragadnám meg, hogy e konkrét ügyek 
mentén konkrét kérdésekkel éljek. Köszönöm a lehetőséget.  

 
ELNÖK: Köszönöm, alelnök úr. További hozzászólási igény? (Jelzésre:) 

Czomba Sándor alelnök úr! 
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DR. CZOMBA SÁNDOR (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. 

Tisztelt Miniszter Úr! Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy belülről is láttam a 
minisztérium munkáját, és talán elfogultság nélkül azt tudom mondani, hogy 
szerintem az egyik olyan tárca, amelyik kiválóan végzi, miniszter úr is és a tárca is a 
munkáját - nyilván az én régi munkámat leszámítva. (Derültség.)  

Véleményt és kérdést szeretnék megfogalmazni, nem véletlenül a 
foglalkoztatással kapcsolatos kérdéskörben. Ahogy miniszter úr is említette, valóban 
egy furcsa kettősség van a magyar munkaerőpiacon: miközben 300-400, néha 
500 ezer regisztrált álláskereső van, ugyanakkor már nem a jövő, hanem a jelen 
problémája az, hogy bizonyos régiókban, különösen bizonyos területeken, bizonyos 
szakmákban igen komoly munkaerőhiány van. Éppen valamelyik nap itt az 
informatikáról, infokommunikációról beszéltünk; tízezres nagyságrendben mérhető 
azoknak a száma, akiket szívesen fogadnának a magyar munkaerőpiacon, de nincs 
jelen pillanatban felkészült munkaerő, sem közép-, sem felsőfokon.  

Ami érdekes kérdés és itt sokszor előjön, ez a közfoglalkoztatás kérdése. 
Valóban, ez nagyon fontos területe volt és jelenleg is az és valószínűleg a következő 
időszakban is az lesz a magyar munkaerőpiacnak, a magyar foglalkoztatásnak. Abban 
a helyzetben, amikor a gazdaság élénkül, erősödik, azt gondolom, nagyon lényeges 
kérdés, hogy csak olyan mértékben és csak addig éljünk ezzel az eszközzel, ameddig 
és amilyen mértékig nem hátráltatja, nem gátolja az elsődleges munkaerőpiacra jutás 
lehetőségét és az elsődleges munkaerőpiacon való stabil megmaradást. Nyilván 
lesznek olyan területei az országnak, ahol valószínűleg még tíz év múlva is kell ezzel 
foglalkozni, de reményeink szerint egyre kevesebb olyan terület lesz, ahol ez lényeges. 
Azért mondom ezt a véleményt, mert nagyon lényeges kérdés, hogy a 
közfoglalkoztatás eredeti célja az volt és most is az, hogy elsősorban a hátrányos 
helyzetű embereket próbáljuk meg segíteni ezzel, mert ha a szakképzett, jól felkészült 
embereket visszük be a közfoglalkoztatásba, akkor szerintem súlyos hibát követünk 
el, mert ez azt jelenti, hogy az elsődleges munkaerőpiac nem találja az embert; nem 
azért, mert nincs, hanem azért, mert nem abban a szegmensben van, ahol neki 
egyébként a helye lenne. Ez nyilván az uniós pénzek felhasználása és egyebek kapcsán 
is lényeges kérdés.  

Úgyhogy én csak arra szeretném fölhívni a figyelmét miniszter úrnak - de 
tudom, hogy nem is nagyon kell -, hogy a közfoglalkoztatás és az elsődleges 
munkaerőpiac súlya, szerepe, jelentősége a következő években különösen fontos lesz, 
hogy olyan mértékben és olyan egyensúlyban próbáljuk tartani, ami valóban az 
elsődleges munkaerőpiacra jutást fogja majd segíteni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, alelnök úr. Varju László képviselő úr kért szót. Öné 

a szó, képviselő úr. 
 
VARJU LÁSZLÓ (független): Köszönöm szépen. Remélem, nem leszek nagyon 

ünneprontó - a Költségvetési bizottságban is hasonló vélemények hangzottak el -, de 
ha abból indulok ki, hogy a miniszter úr felelősségi körében húsz olyan kiemelt nagy 
terület van, amellyel foglalkoznia kell, ha találunk is benne most például a turizmusra 
vonatkozó pozitív számokat, mégsem mehetünk el amellett, hogy vannak olyan 
kérdések, amire szerintem választ kell találni.  
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Választ keres nemcsak a szakmai gárda, nemcsak az országgyűlési képviselők 
arra, hogy az európai uniós forrásfelhasználás üteme mellett ez az a kizárólagosság, 
amitől lényegében függ a magyar gazdaság fejlődése. S ez most már nem csak a saját 
megállapításunk, hanem azt gondolom, részben minisztertársa is ezt mondta, a másik 
oldalról pedig a szakmai értékelések is ezt mutatják. Ezzel nagyon nehéz helyzet 
alakul ki, mert a 2013-ig terjedő időszakot még nem sikerült lezárni, abban még 
szerintem vannak komoly kockázatok. De ami ennél fontosabb, hogy a 2014-től 
lehetséges források viszont nem indulnak el. Ebben az évben időről időre halljuk, 
most öntől is, hogy a pályázatok megjelennek majd a jövő évre, ami azt jelenti, hogy a 
hét évből már kettőt elveszített a gazdaság, és ha azt is figyelembe vesszük, hogy ezek 
a pályázati kiírások ha megjelennek, és még aztán érkeztetve lesznek, és még azután a 
közbeszerzési eljárások lefolytatásra kerülnek, tehát 2016-ra érdemi forrást ebből a 
szempontból elosztani nem lehet.  

Ez megjelenik abban is - és ez az egyik kérdésem is -, hogy az építőipari 
statisztikát figyelembe véve hogyan ítéli meg azt, hogy az építőipari 
megrendelésállomány 2016-ra mit tartalmaz. Értem, hogy vannak kormányzati 
törekvések, de akkor itt kell hogy hozzátegyem: ezeknek a törekvéseknek, ezeknek a 
beruházásoknak semmi köze nincs ahhoz, hogy termelésalapú és egyébként a 
későbbiekben adóbevételt biztosító beruházások legyenek. Ehelyett elköltik a pénzt, 
rossz ütemben, és olyanra, ami egyébként a jövőre vonatkozóan nem segít 
Magyarországnak.  

Ráadásul a nemzetközi statisztika alapján is látszik, hogy Magyarország 
versenyképességi besorolása jelentősen csökkent, újabb hátralépést kellett 
elkönyvelni. Ennek egyik fontos okaként jelölik meg - mások is, és nemcsak én 
hangoztatom, mert akkor talán egyoldalú lenne - nyilvánvalóan a korrupciós 
környezetet, az intézményrendszerben meglévő kockázatokat említik meg. Ebbe 
belekeverik az európai uniós forrást is, de most ettől tekintsünk el. A dolog lényege 
az, hogy itt már Románia, Bulgária is előttünk van; ilyen helyzetbe kerültünk. 
Miniszter úr, mit kíván tenni annak érdekében, hogy ezen a helyzeten változtassanak, 
és egyébként a magyar gazdaság ebből a szempontból jobb helyzetbe kerüljön?  

A harmadik ilyen kérdéskör, amit meg kell említeni, az a világbajnoki 
szereplés, amit az általános forgalmi adó és a minimálbért terhelő adók tekintetében 
Magyarország elér. Ez a kétes dicsőség azonban a jövőre vonatkozóan a mi 
véleményünk szerint bizony komolyan gátolja a magyar gazdaság fejlődési 
lehetőségét, a másik oldalról pedig éppen ennek tulajdonítjuk azt, hogy nagyon sokan 
ezért menekültek el Magyarországról. Érdemben vállalkozási lehetőség nincs, és 
olyan munkalehetőség, amely megélhetést biztosítana, szintén nincs. Ebből kifolyólag 
biztos, hogy különböző szemüvegen keresztül nézzük mindazt, ami Magyarországon 
történik.  

De miniszter úrnak felelőssége van abban is, hogy mi történik - ha már itt az 
adóknál vagyunk - az adóhatóságon belül. Most Vida Ildikót nem akarom 
visszaemlegetni, hogy akkor éppen milyen vélemények alakultak ki erről, de hogy az 
ön közreműködésével fideszes képviselő, miniszterhelyettes, államtitkár másodállású 
NAV-elnökké válik, azt gondolom, ezt mindenképpen kritika tárgyává kell tenni, és ez 
az ön működéséhez kapcsolódik. Éppen ezért mi azt gondoljuk, hogy ez egy nagyon 
helytelen lépés volt, nem is értettünk egyet.  

Néhány konkrét kérdést engedjen meg. Az egyik az, alapvetően a gazdaság 
fejlődésére visszatérve, éppen azért, merthogy alapvetően azt látjuk, hogy az európai 
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uniós források befolyásolják ezt, érdemi belső hajtóerő nélkül van ez a gazdaság. Ezt 
most már azért sokan mondjuk. Mit kívánnak tenni azért, hogy ez a helyzet 
megváltozzon?  

Konkrétum nélkül ugyan, de említette, hogy mivel nyilvánvaló, hogy az a 
hitelprogram, amelyet korábban elindítottak, érdemi változást a kkv-szektorban nem 
hozott - hitelkiváltások tömege vagy sokasága történt, de egyébként ennél többre nem 
volt lehetőség, nincs is elmozdulás -, akkor konkrétan mit terveznek a jövőre 
vonatkozóan? 

Az ön területéhez kapcsolódik - és itt egy nagyon konkrét és aktuális kérdést 
szeretnék feltenni -, hogy ha már a Quaestor-ügybe így belebonyolódtak, ahogy 
belebonyolódtak, és most az Alkotmánybíróság döntése után egy új előterjesztést 
kellett a parlament elé hozni, tisztelettel kérdezem, hogy ha itt lesz valamilyen 
kártérítés, akkor ez a 2016-os költségvetésben hol található meg, melyik soron, és 
milyen mértékű költségvetési forrással számolnak e tekintetben. 

A miniszter úr felelősségi körébe tartozik a nyugdíjrendszer alakulása is. Az az 
állapot, hogy Magyarországról több százezer ember kivándorolt gazdasági okok miatt, 
és az ő befizetéseik nem Magyarországon jelennek meg, még akkor is, ha 950 milliárd 
forintot visszapumpáltak és ez a fogyasztásban megjelenik, ennek következményeivel 
hogyan számolnak, és mit kívánnak ez ügyben tenni? Mert azt gondolom, nem 
maradhat ez szó nélkül. 

Végezetül: mivel az adóhatóság több mint 400 milliárd forinttal több 
adóbevételhez jutott, amit el is költöttek, és ez nem jelenik meg - egy előre 
gondolkodó magatartásban - félretéve, szeretném megkérdezni, ebből a 450 milliárd 
forintból ebben az évben milyen jelentős beruházás történt, amire ön is büszke, 
miniszter úr. Köszönöm szépen a lehetőséget.  

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Mengyi Roland alelnök úr kért szót. Öné a 

szó, alelnök úr!  
 
DR. MENGYI ROLAND (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen a 

szót. Miniszter Úr! Egy ma már hál’ istennek viszonylag a mindennapjainkat érintő, 
de nemrég még a jövő tervei között szereplő kérdést szeretnék feltenni, illetve az ezzel 
kapcsolatos területre szeretnék rákérdezni. Most eléggé rázzák az európai autóipart a 
kibocsátással kapcsolatos kihívások. A párizsi konferencia eredményeit is figyelembe 
véve szeretném megkérdezni, hogyan látja az e-mobilitás mint kitörési pont helyzetét 
Magyarországon, illetve Magyarország helyzetét e tekintetben a régióban, Európában. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm, alelnök úr. Mivel további jelentkezőt nem látok, megadom 

a lehetőséget miniszter úrnak arra, hogy az elhangzott kérdésekre válaszoljon. 
Parancsoljon, miniszter úr!  

Varga Mihály válaszai, reflexiói 

VARGA MIHÁLY nemzetgazdasági miniszter: Köszönöm, elnök úr. Tisztelt 
Bizottság! Köszönöm a kérdéseket. Mindenekelőtt hadd jegyezzem meg, hogy én 
elsősorban a gazdasági tárcáért vagyok felelős. Nyilván más miniszterek 
meghallgatására is sort keríthetnek, amennyiben azt a bizottság kezdeményezi. Én 
azokra a területekre szeretnék kitérni, amelyek elsősorban hozzám tartoznak, és 
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amelyekben érintettséget érzek. Másrészt pedig nem tartanám célszerűnek, ha a 
bizottsági ülést arra használnánk fel, hogy korábban elhangzott interpellációkkal és 
kérdésekkel kapcsolatos parlamenti vitákat itt folytassunk. Nyilván mindenkinek a 
saját maga ügye a legfontosabb, és úgy érzi, hogy arra nem kapott kielégítő választ, a 
miniszter vagy az államtitkár nem felelt meg az elvárásainak. Lezárt ügyeket újra 
előhozni azért sincs értelme, mert most az évösszesítés mellett mégiscsak arról kell 
beszélnünk, hogy hogyan tovább, a magyar gazdaságnak milyen lehetőségei vannak.  

Tóth Csaba alelnök úr kérdéseire a következőket tudom válaszolni. Örömmel 
látjuk az adatokból, hogy a magyar gazdaság az elmúlt egy évben egy felzárkózási 
pályán tudott maradni. Lehet, hogy nem kell nekünk foglalkozni az Európai Unió 
mutatóival vagy számaival, de a magyar lakosság döntő többsége számára az 
életforma, a magatartásforma, az életszínvonal mégis az Európai Unió átlagához vagy 
a nyugati országok többségéhez kötődik, ezért ha valamihez viszonyítjuk magunkat, 
akkor ehhez a régióhoz érdemes viszonyítani magunkat. Amit a rendszerváltozás 
környékén úgy fogalmaztunk meg, hogy a magyar lakosság is osztrák, német 
életszínvonalon szeretne élni, az mégiscsak ezeken a mutatókon keresztül ragadható 
meg a legjobban. Ez így volt az elmúlt években és reményeink szerint így marad a 
következő időszakban is.  

Ha a bruttó jövedelmek alakulását nézzük, akkor azt tudom önöknek mondani, 
hogy 2010-ben - amely még csak egy fél év volt, hiszen abban az évben került sor a 
kormányváltásra - 1,3 százalékos volt a növekedés, a következő évben 5,2 százalékos, 
utána 4,7 százalékos, aztán 3,4 százalékos, tavaly 3 százalékos, az idén pedig 
várhatóan 3,9 százalékos lesz a növekedés. A gazdasági teljesítményt vizsgálva a 
makroszámoknak akkor van értelmük, ha - egy kicsit profánul lefordítva - abból az 
átlagember is érez valamit, ha úgy érzi, hogy kicsit jobb a helyzet és egy kicsit 
könnyebben tud élni.  

Ha az infláció mértékét nézzük, akkor azt tudom önöknek mondani, hogy a 
gazdasági teljesítményből a béreken, a jövedelmeken keresztül a magyar lakosság 
érezhetően kapott támogatást, hiszen a bérnövekedések lényegében nulla infláció 
mellett valósultak meg. Ezt nagyon fontosnak érzem hangsúlyozni. Ezt látjuk a 
számokból, hiszen a kiskereskedelmi forgalmunk 28 hónapja növekszik, a 
megtakarítások növekednek, és ezek forrása a jövedelem, a bér. Önmagában ez is azt 
mutatja, hogy kedvezőbb pályán van a gazdaság. Azt természetesen mondhatják, hogy 
azt szeretnék, ha még gyorsabban növekednének a bérek, a jövedelmek és a szociális 
ellátások, de hát azt az arányt kell megtalálnunk a gazdaságon belül, ahol a 
növekedést, a beruházásokat nem romboljuk le azzal, hogy az ország átmenetileg erőn 
felül fordít ezekre a területekre. Volt már ilyen időszak. Képviselő úr emlékszik rá, és 
nyilván más képviselők is, hogy 2002 után egy ilyen időszak indult el, amikor 50 
százalékos béremelés volt a közszférában, aminek a következménye ugyan nem 
azonnal jelentkezett, de 2008-ban csődbe jutott az ország. Nem hiszem, hogy 
Magyarországnak ezt a pályát még egyszer meg kellene próbálnia. Az adatok tehát ezt 
mutatják.  

Természetesen van hullámzás, hiszen az építőipar teljesítménye az egyik 
hónapban mínuszban volt, a legutóbbi hónapban pedig plusz 8,1 százalékos. Ennek 
nyilván a rendelésállomány alakulása és más lehetőségek szabnak határt, de a tavalyi 
évben az építőipar tekintetében összességében jelentős volt a növekedés, hiszen 14 
százalékkal növekedett az építőipar teljesítménye 2014-ben, az ipari termelésé pedig 
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7,6 százalékkal. A legutóbbi, a szeptemberi ipari termelési adat 8,1 százalék volt. 
Tehát a mutatók mégiscsak azt mutatják, hogy ez a pálya felfelé ível.  

Az export, az import, a vállalati szektor alakulása. Ezen a téren szintén sikerült 
eredményt elérnünk, hiszen az exportteljesítmény jobb lett, mint volt egy évvel 
ezelőtt, több magyar vállalkozás tud bekapcsolódni az exportba, akik pedig nem 
tudnak közvetlenül bekapcsolódni, azok meg beszállítóként tudnak ebben nagyobb 
arányban részt venni. Itt is azt látom, hogy a növekedés kiterjedtebb lett a 
korábbiakhoz képest. Azzal kezdtem a mai meghallgatást, hogy milyen adatok vannak 
a külkereskedelmi forgalomban, de e mögött az áll, hogy a járműipar mellett a 
gyógyszeripar is egyre jobban teljesít, és a gyógyszeripari export is igencsak 
hozzájárult ahhoz, hogy a külkereskedelmi mérlegünk jelentős többlettel rendelkezik. 
Természetesen szeretnénk ezt tovább ösztönözni. Nagyon komoly szerepet játszik 
ebben az Eximbank, hiszen az Eximbank - a magyar bankrendszer átlagával 
ellentétben - jelentősen megnövelte a hitelállománya alakulását, és nagyon sok 
magyar vállalkozást segít abban, hogy exportpiacokat tudjon elérni.  

Emellett azt is fontosnak érzem, hogy az importkiváltásra is hangsúlyt 
fektessünk. Itt jelzem a bizottság számára, hogy a gazdasági tárca előkészítette 
kormánydöntésre az iparstratégia megújítását. Az új iparstratégia figyelembe veszi az 
elmúlt másfél év európai és világgazdasági változásait. Olyan öt irányt kívánunk 
megfogalmazni ebben az anyagban, amelyek a források felhasználását szűkítik, 
ugyanakkor a meglévő gazdasági előnyeinket, potenciálunkat jobban kihasználják. 
Erről nyilván még ebben a bizottságban is fogunk beszélni.  

Pályázatok kiírása. Én ezt egy picit másképp látom. Tájékoztatom önöket, hogy 
ebben a ciklusban eddig 27 pályázatot írtunk ki a Gazdasági és Innovációs Operatív 
Program keretében. Ez a 27 pályázat 660 milliárd forintnyi támogatási keretet 
hirdetett meg. Azt gondolom, ezzel már el tudnak indulni a pályázók, a vállalkozók. 
Nagyon fontosnak érzem azt a szakaszt is, amit majd januártól nyitunk meg, hogy a 
visszatérítendő támogatások is egyre inkább elérhetők legyenek, sőt arra készülünk, 
hogy lesznek olyan termékeink, amelyek esetében úgynevezett kombinált 
támogatások lesznek; visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásokat is 
kívánunk majd együttesen biztosítani.  

Innováció. Új szerkezeti rendben kezdtünk el foglalkozni az innovációs 
fejlesztésekkel és támogatásokkal. Az innovációs tanács létrejötte, valamint Pálinkás 
József korábbi tudományos akadémiai elnök úr megbízatása is erről szól. Szeretnénk, 
ha az innovációs fejlesztések sokkal közvetlenebbül tudnának kapcsolódni a 
vállalkozásokhoz. Be kell építenünk egy olyan szűrőt, amely a meglévő hazai és uniós 
forrásokat úgy használja fel, hogy innovációra csak azt támogassuk, amiből a 
gazdaságnak, az iparnak, a feldolgozó iparnak és más ágazatnak konkrét üzleti 
eredménye származik. Sokkal inkább erre akarjuk tenni a hangsúlyt a követő 
időszakban.  

Az innovációs központokról pedig annyit, hogy az akkori ígéretnek megfelelően 
új innovációs központok létrehozásán dolgozunk. Éppen ma reggel járt látogatáson az 
Audi Hungaria új vezetője miniszterelnök úrnál, ahol azt tudtuk megállapítani, hogy 
az Audi az innovációs fejlesztések egy jelentős részébe most már három nagy 
felsőoktatási intézményt tudott bevonni: a győri Széchenyi Egyetemet, a Budapesti 
Műszaki Egyetemet és az Óbudai Egyetemet is. Tehát én azt gondolom, ez a jó minta, 
ez a jó példa arra, hogy multinacionális cégeket hogyan lehet a magyar szakképzési 
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rendszerbe, a magyar iskolarendszerbe, képzési rendszerbe bevonni. De hasonlót 
tudok mondani Dunaújváros esetében is, ahol szintén ilyen együttműködés alakult ki.  

BKV–főváros. A fővárosról hadd ne nyilatkozzak - a fővárosé a BKV. A fővárosi 
tömegközlekedés megszervezése, működtetése a főváros kompetenciája, és a 
közgyűlésnek kell a legfontosabb döntéseket meghozni. A magyar állam ehhez 
jelentős támogatást ad. Az idei évben csak közvetlen, direkt támogatásként 
24 milliárd forintot adtunk a BKV és a fővárosi tömegközlekedés működtetésére. 

Hadd jegyezzem meg azért azt, hogy a főváros vezetése nagyon komoly 
lépéseket tett a működés biztonságos megteremtésére. Most már ötödik éve nem vesz 
föl hiteleket a BKV, üzemi eredmény szintjén pozitív szaldót tud felmutatni; ez egy 
ugrásszerű változás, minőségi változás a korábbi évekhez képest. A fővárost azzal is 
segítjük, hogy szanáltuk, konszolidáltuk a BKV-t, hiszen átvettük az adósságát teljes 
egészében, és az állam garanciavállalással segíti azt, hogy a fővárosi tömegközlekedés 
felújításai megvalósuljanak; az M3 felújításához nagyon komoly garanciavállalást 
tettünk, ezzel is támogatva a fővárosi tömegközlekedést.  

Számunkra az egy kiindulópont, hogy a fővárosi és az agglomerációban élő 
emberek számára a tömegközlekedést biztosítani kell, nekik ezt igénybe kell venniük, 
minőségi romlás nélkül. Tehát a kormány abban érdekelt, hogy a BKV biztonságos 
működése megvalósuljon, ennek érdekében a főváros vezetésével munkakapcsolatban 
vagyunk, folyamatosan egyeztetünk.  

Z. Kárpát Dániel képviselő úrnak részben már válaszoltam a fejlettség, bérek 
tekintetében, hogy az arányokat kell megtalálni a gazdaságpolitikában is. Aki csak az 
egyik tényezőre tesz, az előbb-utóbb, ahogy Magyarország esetében is történt, fejre 
áll. Úgyhogy itt azt a belátást kérem öntől, hogy egyszerre béreket emelni, 
beruházásokat segíteni, kamattámogatást adni hitelekhez, lakásépítéshez csak úgy 
lehet, ha ezt arányosan tesszük meg, és törekszünk arra, hogy lehetőség szerint 
minden szektor a fejlődéséhez szükséges támogatást megkapja.  

Adórendszer. Én azt gondolom, nagyon komoly döntést fogadott el a 
parlament az adóhivatal megújításával. Az eddigi háromszintű adóhivatali 
rendszerünk kétszintűvé válik, a regionális szint megszűnik; ez azt jelenti, hogy a 
vezetői státusok száma jelentős mértékben csökkenni fog. A működési modell 
hasonló lesz, mint amilyen jó néhány európai uniós országban és OECD-tagországban 
van: egy közvetlen integrációra került sor a gazdasági tárca tekintetében, és az 
irányítási, valamint a felelősségi jogkörök sokkal hangsúlyosabban jelennek majd 
meg a gazdasági tárcánál. Az elfogadott modell alapján nem elnöke, hanem egy 
államtitkári vezetése lesz a gazdasági tárcán keresztül az adóhivatalnak, és négy 
helyettes államtitkár fogja az adóhivatal közvetlen, direkt irányítását végezni.  

Ennél fontosabbnak érzem - mert ez egy technikai kérdés az adófizetők, adózók 
szempontjából -, hogy az adózás rendje hogyan fog változni. Itt azt tudom önöknek 
mondani, hogy egyrészt a magánszemélyek esetében 2017-re szeretnénk az 
adóbevallást megszüntetni, tehát csak és kizárólag az adóhivatal készítené el az 
adóbevallásokat. Egy évünk van rá, hogy a technikai-személyi kérdéseket rendezzük, 
és ez ’17-től valóságos legyen. Nem lesz tehát söralátét sem (Derültség.), az adóhivatal 
végzi majd el ezt a munkát. Az adózónak, magánszemélynek csak akkor lesz teendője, 
ha vitatja az adóhivatal megállapítását, és azt mondja, hogy ő más adót számolt. Erről 
nyilván egyeztetnie kell az adóhivatallal, de életszerűen az fog történni, hogy az 
adóhivatal elkészíti az adóbevallást, ennek eredményéről tájékoztatja az adófizetőt - 
kell-e pluszt befizetni, nem kell befizetni -, és ha az adófizető ezzel egyetért, akkor 



16 

nincs további teendője, ha nem ért vele egyet, akkor kell csak az adóhivatallal felvenni 
a kapcsolatot. Ma 4,5 millió szja-bevallás készül az országban egy évben, tehát én azt 
gondolom, ez több millió embernek fogja az életét megkönnyíteni. 

A vállalati szektor esetében elfogadtuk már azt a módosítást, amely 
különbséget fog tenni a jó adózó és a rossz adózó között. Ez azt jelenti, hogy azokat a 
vállalkozásokat, amelyek az elmúlt években tisztességesen eleget tettek az 
adókötelezettségüknek, az adóhivatalnak kevesebb alkalommal kell ellenőriznie, 
ellentétben azokkal, akik a rossz adósi kategóriába kerülhetnek. A mostani 
számításaink szerint a vállalati adózóknak körülbelül az egynegyede kerülhet jó 
adózói kategóriába, s a háromnegyede marad rossz adózói kategóriában. Sokkal 
célzottabbá fognak majd válni az adóellenőrzések, sokkal inkább azokat szeretnénk 
ellenőrizni, akik erre rászolgálnak. Ennyit talán az adórendszer, az adózás rendjének 
átalakításáról. 

Építésügy, lakásáfa. Képviselő úr szavai zene a füleinknek, valamennyiünknek. 
Igen, szeretnénk a lakásépítések növekedését jelentősen ösztönözni. Az utolsó 
munkafolyamatokat végezzük azon, hogy ezt hogyan és milyen keretben tehetjük 
meg. Nemcsak az adórendszer lehetőségeit vizsgáljuk, hanem vizsgáljuk a hitelezés, a 
kamattámogatás, a jelzálog-hitelezés megerősítését; vizsgáljuk, hogy a családi 
otthonteremtési kedvezményt, amelyet most indítottunk el ebben az évben, esetleg 
hogyan lehet majd szélesíteni.  

Czomba alelnök úr felvetésére: igen, a kormány folyamatosan monitorozza a 
közfoglalkoztatás alakulását. Mi is látjuk azt, hogy bizonyos szektorokban - a 
turizmus például vagy a mezőgazdaság - a szezonális foglalkoztatás nagyon 
megnehezül akkor, ha ennek reális alternatívája vagy versenytársa a 
közfoglalkoztatás. Részben a képzést látjuk egy olyan kitörési pontnak, amivel elő 
lehet segíteni azt, hogy az itt foglalkoztatottaknak nagyobb része kerüljön vissza a 
munkaerőpiacra. Másrészt pedig én azt gondolom, hogy az államnak adott esetben, 
ha valaki közfoglalkoztatottként nem kíván visszatérni a piaci szférába, pedig ott van 
reális lehetőség az elhelyezkedésre, akkor olyan szankciókat kell majd alkalmaznia, 
amelyek ezt a mostaninál jobban ösztönzik.  

Varju képviselő úr felvetései: hát, másképp látom, képviselő úr, erősen, hogy 
így fogalmazzak. Az elég szomorú lenne, ha csak az uniós támogatásoktól függnénk, 
de szerencsére ez nincs így. A magyar gazdaság exportteljesítménye a magyar 
gazdaság növekedésének egyik jelentős forrása, és ez a teljesítmény évről évre nőtt. A 
másik ilyen terület a fogyasztás, a belső fogyasztás alakulása. Ugye, nem termel 
mindenki exportra, külső piacokra; a vállalkozóink egy jelentős része a belső 
piacokról él, és ott csak akkor lesz lehetősége növekedni, ha a jövedelmi viszonyok 
nőnek, ha a lakosság, a háztartások és az állam többet fogyaszt, mint korábban. 
Szerencsére ez az oldal is egyre erőteljesebb. A harmadik terület pedig a beruházások. 
Ezt kétségkívül érinti az ön által említett uniós források köre, de ez csak egy része 
ennek. A vállalati beruházások, a háztartások beruházásai nagyon sok esetben nem 
uniós forrásból, hanem hitelből vagy saját forrásokból valósulnak meg.  

A Közép-Európával való összevetése és a növekedési kilátások vonatkozásában 
már beszéltem. Ez a rangsor folyamatosan változik; tavaly mi voltunk Közép-
Európában az élen, idén a középmezőnybe kerültünk vissza. Olyan évünk volt a 
mezőgazdaság tekintetében, ami nem volt rossz év egyébként, bár a szárazság 
áprilistól augusztusig nagyon komolyan csökkentette a termésmennyiséget, de a 
2014. év volt nagyon kiugró a mezőgazdaság tekintetében, és a 2014. évhez képest 
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még egy átlagos év is visszaesésnek tűnik a statisztikai számok alapján, és ez 
befolyásolta a legutóbbi negyedéves gazdasági adatot is.  

Az áfa és a bérek terhelése. Öt évvel ezelőtt egy adófilozófiai váltás történt, azt 
mondtuk, hogy a közösségi kiadások fedezetére elsősorban a fogyasztási típusú adók 
szolgálnak, a munkát pedig azzal akarjuk ösztönözni, hogy aki jövedelmet kap, annak 
a jövedelemadója csökkenjen. Ezt valósítottuk meg. A korábbi 17 és 34, majd 32 
százalékos adókulcsok 16 százalékos egységes adókulcsra csökkentek, s jövőre ezt 
tovább csökkentjük 15 százalékra, ami 120 milliárd forintot fog hagyni a lakosságnál. 
A kormány álláspontja ebben az ügyben világos. Tekintettel arra, hogy 2010-ben az 
adórendszer ilyenbeli változásához hozzátettünk egy kompenzációs rendszert, 
valamint a bérek is jelentősen emelkedtek, az ön állítása ma már múlt idő, tehát nem 
felel meg a valóságnak.  

Ami az áfát illeti: itt is erről van szó. Azt mondtuk, hogy a fogyasztási típusú 
adókból kell beszedni a közösségi kiadások fedezetét. Nem azt kell büntetni, aki 
dolgozik, aki jövedelmet kap, hanem a pénz elköltésekor kell beszedni az adót. Ebből 
a szempontból tehát egy váltás történt, ami a vállalkozásokat csak kisebb mértékben 
érinti, hiszen egy vállalkozás általában visszaigényli az áfát, neki tehát teljesen 
mindegy, hogy 10, 15 vagy 27 százalék-e az áfakulcs mértéke. Aki ezt kifogásolhatná, 
az elsősorban a lakosság, viszont a lakosság a jövedelemadó és a bérnövekedés 
oldaláról kapott támogatást, ezért szerintem ez a gazdaság teljesítményét nem fogta 
vissza, nem sértette. Az a fajta hatás fékez bennünket, ami Szlovákiában és 
Csehországban van jelen, az úgynevezett körhintacsalások ügye. Az eltérő adókulcsok 
miatt Szlovákiában és Csehországban csak papíron hoznak létre vállalkozásokat, 
amelyek körbeszámláznak egymásnak. Számtalan olyan megbeszélésen vagyunk túl 
az osztrák, a cseh és a szlovák pénzügyminiszter kollégáimmal, amelyek arról szólnak, 
hogy közös fellépésre van szükségünk. A magyar kormány a közúti áruforgalom 
ellenőrzési rendszere, valamint az online kasszák bevezetésével maximálisan fellépett 
az ellen, hogy a körhintacsalás tömeges legyen és az a vállalkozásokat jelentősen 
sértse. Azt is mondhatnám önöknek, abban a kedvező helyzetben vagyunk, hogy mi 
adunk mintát más közép-európai országoknak, mert ezt a rendszert akarják a csehek, 
a szlovákok és a lengyelek tanulmányozni és reményeim szerint átvenni, s ha így lesz, 
akkor közös fellépéssel hatékonyabban tudunk majd ez ellen is küzdeni.  

Én Vida Ildikót nem hoznám ide újra, képviselő úr. Én inkább azt tekintem 
problémának, ahogy önök ebben az ügyben eljártak. Az a helyzet állt elő, hogy egy 
magyar hatóságot, az adóhivatalt egy külföldi állam megvádolt valamivel, önök pedig 
az első pillanattól kezdve a külföldi állam oldalára álltak a magyar intézménnyel 
szemben. Tehát a közbizalom rombolása azon keresztül jelentősen megtörtént, amit 
önök annak idején végrehajtottak. Anélkül, hogy bármiféle bizonyíték lett volna, 
bármiféle szabályos, tisztességes eljárás történt volna ebben az ügyben, önök egyből 
elfogadták a külföldi állam véleményét, az ő oldalára álltak a magyar hatósággal 
szemben. Én inkább ezt tekintem botrányosnak. Ez a dicstelen szerep azt mutatta, 
hogy úgy tűnik, a magyar állam megerősítése nem mindenkinek az érdeke, mert van, 
aki az első bemondásra, az első hangos szóra egyből a magyar állam intézményeivel 
szemben kíván fellépni. Én inkább ezt tekintem problémának. A NAV egyébként egy 
pillanatig sem volt vezetés nélkül. Amikor az idén júliusban elnök asszony lemondott, 
akkor azonnal egy megbízott elnököt neveztem ki, és ez az elnök a mai napig is 
hatékonyan vezeti az adóhivatalt, amely hivatal hatékonyan látja el az adózási 
feladatokat.  
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A hitelprogramról már beszéltem. Nyilván a jegybank által elindított program 
is jelentősen segítette főleg a kis- és középvállalkozókat. Ettől függetlenül sajnos azt 
kell mondanom, hogy a magyar gazdaság növekedése az elmúlt években a 
hitelállomány bővülése nélkül történt meg. Ezzel egyébként Magyarország nincs 
egyedül, a térség jó néhány más országában is ugyanez a hatás alakult ki. A gazdasági 
válság után bizonytalanság van, technológiai váltás van az európai gazdaságban, egy 
csomó beruházó kivár, kevésbé fejleszt. Nagyon bízunk benne, hogy a kilátások 
javulásával ez jövőre majd változni fog, és a hitelállomány is bővül.  

A Quaestorról nem beszélnék hosszasan, mert ez ügyben lesz egy parlamenti 
előterjesztés, és a parlamentben lesz még alkalmunk erről vitatkozni. Az 
Alkotmánybíróság döntését megvártuk, az Alkotmánybíróság jelentős és fontos 
kérdésekben fejtette ki az álláspontját. A törvény bizonyos szakaszait érintette ez a 
vélemény, és a módosítások elkészültek. Azt azért fontosnak érzem hangsúlyozni, 
mert ez össze szokott keveredni, hogy más a betét és más a befektetés. A Quaestor 
esetében a befektetők védelméről van szó, és ez más kategória, mint a betétesek 
védelme. Olyan megoldást dolgoztunk ki, amelyet remélhetőleg majd a parlament is 
támogatni fog, hogy a legkisebb befektetők teljes egészében kerüljenek 
kompenzálásra, és csak a nagyobb befektetőknél kell majd arányosan egy olyan 
önrészt vállalni, amely a befektetés kockázatával mindenképpen arányos. Azért azt ne 
felejtsük el, hogy aki annak idején a Quaestorhoz vitte a pénzét egy biztonságosabb 
államkötvény helyett, az mégiscsak azt mondta, hogy neki a nagyobb kamat a 
nagyobb kockázatot is megéri. Látjuk ennek a következményeit. Önálló, külön 
költségvetési sora ennek nincs, ez tehát nincs benne a költségvetésben. A bankokkal 
egy olyan megoldást dolgoztunk ki a Beva feltöltésére és a befektetők kártalanítására, 
amely egy tízéves időtartamra teríti szét ennek a terheit, és ezt a Bankszövetség is 
elfogadta és támogatja.  

Mengyi képviselő úrnak szeretném azt mondani, hogy az egyik legfontosabb 
ágazatunk valóban az autóipar, ezért arra törekszünk, hogy az itt meglévő fejlesztések 
akár a beszállítóknál, akár közvetlenül direkt a gyártóknál folytatódjanak. Legutóbb 
pár héttel ezelőtt Győrben volt egy bejelentés, hogy az Audi motorfejlesztő részlege 
egy 32 milliárd forintos beruházást indít el, amit a magyar állam 6 milliárd forinttal 
támogat. 350 új munkahely jön létre ennek nyomán, a beruházás hozzáadott értéke 
ennél azonban sokkal nagyobb lesz, hiszen nemcsak közvetlenül a 350 munkahelyről 
és az ott előállított értékről van szó, hanem beszállítókról is, olyan kisebb cégekről, 
amelyek magyar szereplőkként kapcsolódnak az autóiparhoz, az autógyártáshoz. 
Ugyanez a helyzet a Boschsal, ott is elindult egy fejlesztési program, és arra 
törekszünk, hogy a további befektetések is így folytatódjanak. A beruházásokkal 
kapcsolatban példaként mondanám, hogy legutóbb a MOL jelentett be 
Tiszaújvárosban egy szintetikusgumi-beruházást 70 milliárd forint értékben, a 
Continental Nyíregyházán 5,1 milliárd forint értékben fog beruházást indítani, de 
hogy az ország nyugati részéről is mondjak példát, a Tatabányai Ipari Parkban az 
amerikai Becton cég tette le az alapkövet, és egy komoly gyógyszeripari fejlesztést fog 
elindítani. Ezek a beruházások - akár kötődnek az autóiparhoz, akár nem - azt segítik 
elő, hogy a foglalkoztatás területén a következő hónapokban is bővülés legyen, több 
munkahelyet tudjunk teremteni, a beruházások pedig növekedjenek.  

Tisztelt Bizottság! Úgy emlékszem, hogy ennyi kérdést kaptam. Köszönöm 
szépen a kérdéseiket.  
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Az elnök zárszava 

ELNÖK: Köszönjük szépen a válaszokat, miniszter úr, és azt, hogy eljött a 
Gazdasági bizottsághoz, hogy közösen értékeljük az elmúlt másfél év teljesítményét, 
hiszen miniszter úr legutóbb még az új kinevezése előtt járt a bizottságban. Azt 
gondolom, az elmúlt másfél év azt mutatja, hogy azokat a célokat, amelyeket a 
kormány, illetve miniszter úr mint a nemzetgazdaságáért felelős miniszter kitűzött, 
sikerült teljesíteni. Miután miniszter úr is sportos és szereti a labdarúgást, ezért most 
Lionel Messi egy mondatát idézem, amit az egyik aranylabda-átadáson mondott: a 
bajnokok a célt látják maguk előtt, nem pedig az akadályokat. Ilyen értelemben 
mondhatjuk azt, hogy miniszter úr is egy bajnok, mert ha szétnézünk Európában, és 
nemcsak a közvetlen versenytársainknál, hanem a nálunk sokkal fejlettebb és sokkal 
jobb kondícióban lévő nyugat-európai gazdaságoknál és államháztartásoknál is, akkor 
azt látjuk, hogy Magyarország igen kiváló eredményt ért el az elmúlt másfél évben. A 
fegyelmezett költségvetési gazdálkodás - amely miniszter úrnak köszönhető és annak, 
hogy a kormányon belül kellő hatékonysággal tudja védeni az államháztartás 
egyensúlyának az érdekeit - tükröződik ezekben a mutatókban, amelyek a 
Magyarország iránti befektetői bizalmat erősítik.  

Azt gondolom, ez nagyon fontos, hiszen a héten hallgattuk meg Szijjártó Péter 
külgazdasági és külügyminisztert, aki elmondta, hogy öldöklő harc folyik a 
beruházásokért; ezt nyilván miniszter úr is meg tudja erősíteni. Ebben a közegben 
nemcsak az az adópolitika, amelyet 2010 óta folytat Magyarország - és amelynek 
köszönhetően mára Európa egyik legalacsonyabb adókulccsal és legnagyobb 
kedvezményrendszerével működő adórendszere állt föl Magyarországon -, hanem az 
ezeknek a fegyelmezett lépéseknek köszönhető kiszámíthatóság és az ehhez párosuló 
bizalom nagyon nagy előnyt jelent ebben a befektetőkért folytatott versenyben. Nem 
véletlen, hogy 2014-ben, ha jól emlékszem, az elmúlt húsz év legnagyobb mértékű 
működőtőke-beáramlása történt Magyarországra, 5300 milliárd forint értékben 
ruháztak be Magyarországon, és ezzel teremtettek számos új munkahelyet.  

Nagyon fontos, hogy bár makrogazdasági számokról, munkahelyteremtésről, 
gazdasági eredményekről, államháztartásról beszélünk, az embereket mégis 
leginkább a saját sorsuk foglalkoztatja, a saját pénztárcájuk, az, hogy ők maguk 
mennyi pénzből gazdálkodhatnak, és az életszínvonaluk hogyan alakul. Annak a 
számsornak az alapján, amelyet miniszter úr 2010-től felvetített, és amely azt 
mutatja, hogy az elmúlt öt évben egynegyedével, több mint 25 százalékkal nőtt a 
bruttó bér a magyar alkalmazotti körben, különösen, ha visszatekintünk az elmúlt 
három év nulla százalékos inflációjára, úgy gondolom, itt is erőn felül tudtunk 
teljesíteni. És akkor még nem beszéltünk a nyugdíjakról, ahol a vállalásunk az volt 
korábban, hogy mindig inflációarányosan tartjuk a nyugdíjak reálértékét. Ebben az 
évben is 1 százalék fölött, ha jól emlékszem, 1,3 százalékkal emelte a kormány a 
nyugdíjak szintjét, annak ellenére, hogy az infláció gyakorlatilag nulla volt. Azt 
gondolom tehát, hogy az az irány kifejezetten jó, amelyet a gazdaság pályája befut.  

Zárásként egy másik sportidézet jutott eszembe, Vince Lombardi, az egyik 
leghíresebb NFL-edző megjegyzése, miszerint a szótár az egyetlen hely, ahol az 
eredmény megelőzi a munkát. Azt gondolom, ez is hűen jellemzi az elmúlt időszakot.  

Úgyhogy személy szerint és a bizottság nevében is gratulálok miniszter úr 
elmúlt egy-másfél éves munkájához. Nagyon bízunk benne, hogy a jövő évi 
meghallgatáson hasonlóan pozitív adatokkal és mutatókkal tud majd jelentkezni. 
Köszönöm szépen, hogy elfáradt a bizottság ülésére. A napirendi pontot lezárom. 
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Az ülés berekesztése 

Az egyebek között van-e bárkinek felvetése, véleménye? (Nincs jelentkező.) 
Amennyiben nincs, akkor a bizottsági ülést is bezárom.  

Köszönöm szépen mindenkinek a megjelenést. Szép és eredményes napot 
kívánok! 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 14 óra 13 perc)  

  

Bánki Erik 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: Prin Andrea és Soós Ferenc 

 


