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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 07 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

DR. CZOMBA SÁNDOR (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban 
ELNÖK: Jó napot kívánok! Tisztelettel köszöntöm a bizottság tagjait és minden 
megjelent érdeklődőt a mai bizottsági ülésen. 

Korábban mindenki megkapta a mai napra a napirendi javaslatot. Kérdezem a 
bizottság tagjait, hogy ezzel kapcsolatban van-e észrevétel, javaslat. (Senki sem 
jelentkezik.) Amennyiben nincs, kérdezem, hogy ki az, aki a mai napirendi pontok 
tárgyalásával egyetért. Kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Egyhangúlag 
elfogadta a bizottság, ha minden igaz, 10-en. Volt helyettesítés? (Jelzésre.) Akkor 13 
igen szavazattal fogadtuk el a napirendet. Köszönöm szépen. 

Az atomenergia 2014. évi hazai alkalmazásának biztonságáról szóló 
B/9308. számú jelentés  
(Beszámoló megvitatása a HHSZ 85. § (2) bekezdése alapján és 
lehetőség szerint a határozathozatal) 

Az első napirendi pontra térünk át, az atomenergia 2014. évi hazai 
alkalmazásának biztonságáról szóló jelentés, a beszámoló megvitatása. Tisztelettel 
köszöntöm a kormány részéről dr. Aradszki Andrást, a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium államtitkárát, illetve a mellette helyet foglaló Fichtinger Gyulát, az 
Országos Atomenergia Hivatal főigazgatóját is, és - ki ne hagyjam - a helyettes 
államtitkár asszonyt is tisztelettel köszöntöm. Kérem és meg is adom a lehetőséget 
államtitkár úrnak arra, hogy amennyiben az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése 
van, azt tegye meg. 

Dr. Aradszki András tájékoztatója 

DR. ARADSZKI ANDRÁS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 
Köszönöm a lehetőséget. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Az atomenergiáról 
szóló ’96. évi CXVI. törvény előírja, hogy az atomenergia felügyeleti szerve, azaz az 
Országos Atomenergia Hivatal évente jelentést készítsen az atomenergia hazai 
alkalmazásának biztonságáról. Ezt a jelentést elkészítette a hivatal és benyújtottuk a 
bizottsághoz. 

Ezzel az eszközzel, hogy ezt a beszámolót, ezt a jelentést elkészítettük és a 
bizottság megvitatja, az atomenergia hazai alkalmazásának a legmagasabb szintű 
ellenőrzése valósul meg. Annyit tudok bevezetőként elmondani és ez látszik a 
jelentésből is, hogy az atomenergia alkalmazásának területén a biztonság az 
elsődleges szempont, amely alapján vizsgáljuk és értelmezzük az atomenergia hazai 
alkalmazásának kérdését. Érinti a jelentés a nemzetközi nukleáris szervezetek 
rendszerét, a nemzetközi szervezetekkel való együttműködést, amelyben 
Magyarország aktívan vesz részt, valamint az atomenergia alkalmazásának 
biztonságával kapcsolatos nemzetközi együttműködés aspektusait. Az Atomenergia 
Hivatal folyamatosan látja el a létesítmények biztonsági felügyeletét és a főbb 
megállapítás az, hogy a hazai létesítmények az üzemeltetési feltételeknek és 
korlátoknak megfelelően üzemelnek. 

Egy pár szót a jelentés fő megállapításairól szeretnék elmondani. 2014. január 
1-jétől vette át a Központi Nukleáris Pénzügyi Alap kezelését az Országos 
Atomenergia Hivataltól a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium. ’14. június 30-tól az OAH 
látja el a radioaktívhulladék-tárolók biztonsági felügyeletét és 2014-ben kiemelt 
feladat volt az integrált hatósági felülvizsgálatra való felkészülés. A felülvizsgálatra 
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2015-ben került sor és e vizsgálat szerintem pozitív eredménnyel zárult. Benyújtotta a 
Paksi Atomerőmű 2014-ben az üzemidő-hosszabbítás iránti kérelmet. Az erőmű 54 
százalékát adja a hazai elektromosáram-termelésnek. A kérelem alapján a Paksi 
Atomerőmű II. blokkjának további üzemeltetésére 2015. január 1-jétől 2034. 
december 31. napjáig hatályos engedéllyel bír. Egy másik fontos változás, ami az 
erőmű költséghatékonyabb üzemeltetését jelenti, hogy áttértek a 15 hónapos 
üzemeltetési ciklusra. Ennek engedélyezését végezte el még a hivatal. 

Röviden ennyit szerettem volna mondani. Emellett természetesen a 
hulladéktárolásnál is rendben mentek a dolgok. Bátaapátiban, Püspökszilágyiban 
különösebb gond nélkül végezték szakszerűen a kazettákkal kapcsolatos munkát, a 
kiégett kazetták átmeneti tárolójának bővítéséhez kapcsolódó munkálatok 2014-ben 
kezdődtek meg. Tényleg ennyit szerettem volna előzetesen elmondani, és ha kérdés 
van, az elnök úr, én magam és a helyettes államtitkár asszony is szívesen állunk a 
képviselő urak rendelkezésére. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy 
az elhangzottakkal, illetve az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, 
vélemény megfogalmazódott-e. (Senki sem jelentkezik.) Nincs jelentkező. A 
beszámoló elfogadásáról szóló bizottsági határozattervezetet kiosztottuk. Kérdezem a 
bizottság tagjait, hogy a kiosztott anyaghoz képest van-e változtatási igény. (Senki 
sem jelentkezik.) Amennyiben nincs, a tervezetről kell döntenünk. Kérdezem a 
bizottság tagjait, hogy ki az, aki a jelentés elfogadását javasolja. Kérem, 
kézfelemeléssel jelezzék! (Szavazás.) Kilenc igen szavazat. Ki az, aki nem támogatja? 
(Szavazás.) Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) Három tartózkodással a bizottság a 
beszámoló elfogadását javasolja. 

Köszönjük az államtitkár úrnak és munkatársainak a részvételt. További jó 
munkát kívánunk. 

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 
LXXVIII. törvény módosításáról szóló T/12365. számú 
törvényjavaslat 
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Áttérünk a második napirendi pontra. Az épített környezet alakításáról és 
védelméről szóló ’97. évi LXXVIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat 
részletes vitáját kell lefolytatnunk. Az előterjesztő részéről, ha minden igaz, Dauner 
Márton főosztályvezető úr van jelen a Miniszterelnökség részéről. Tisztelettel 
köszöntöm őt és munkatársait. Úgy látom, többen jöttek.  

Javaslom, hogy a részletes vitát két szakaszban tárgyaljuk. Van-e ezzel 
kapcsolatban észrevétel? (Senki sem jelentkezik.) Amennyiben nincs, a részletes vita 
első szakaszában a házszabálynak való megfelelésről kell döntenünk. Kérdezem, hogy 
ki az, aki az első szakaszban a házszabálynak való megfelelés tárgyában igennel 
szavaz. Kérem, kézfelemeléssel jelezze ezt! (Szavazás.) Ez 13 igen szavazat. Ki az, aki 
nem? (Senki sem jelentkezik.) Ki az, aki tartózkodott? (Senki sem jelentkezik.) 
Mindenki megszavazta. 

A részletes vita második szakaszára térünk át. A törvényjavaslathoz képviselői 
módosító javaslat nem érkezett, de van a bizottságnak egy saját módosító szándékú 
javaslata. Ennek tervezetét kiosztottuk. Szeretném kérdezni, hogy ezzel kapcsolatban 
a bizottság tagjainak van-e észrevétele. (Senki sem jelentkezik.) Amennyiben nincs, a 
kormány képviselőit kérdezem, hogy támogatják-e a módosítót. 
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DAUNER MÁRTON főosztályvezető (Miniszterelnökség): Szakértői szinten 
igen. (Dr. Szakács László: Az mit jelent?) Szakértői szinten támogatjuk. 

 
ELNÖK: Tehát nem kormányálláspont (Z. Kárpát Dániel: Fejtsük ki!), hanem 

szakértői szintű álláspontot tud képviselni. Ezt valóban jó lenne egy kicsit kifejteni, ha 
nem is kormányzati, de a tárcaálláspontot szeretnénk megismerni. (Dauner Márton: 
Tárcaálláspontként erősítem meg!) Akkor jó, így már kicsit jobban kezelhető a dolog. 
Tehát tárcaálláspont az, hogy támogatja. Köszönöm szépen. 

Először a módosító indítványról szavazunk. Ki az, aki a módosítót támogatja? 
(Szavazás.) Kilenc igen szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Két nem 
szavazat. Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) Egy tartózkodással a bizottság a 
módosítót elfogadta. 

Most kell döntenünk a részletes vita lezárásáról. Ki az, aki a részletes vita 
lezárását támogatja? (Szavazás.) Tíz igen szavazat. Ki az, aki nem támogatja? 
(Szavazás.) Két nem szavazattal a bizottság a részletes vita lezárását támogatta. 

Kérdezem, hogy a részletes vitáról szóló jelentés elfogadását ki támogatja. 
(Szavazás.) Ez 10 igen szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Két nem 
szavazat. A bizottság a részletes vitáról szóló jelentés elfogadását javasolta. 

Ezzel lezártuk a második napirendi pontot. Köszönöm a főosztályvezető úrnak 
és munkatársainak az együttműködést. 

A dohányzás visszaszorításával összefüggő egyes törvények 
módosításáról szóló T/12371. számú törvényjavaslat   
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Áttérünk a harmadik napirendi pontra, a dohányzás visszaszorításával 
összefüggő egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslatra. Itt is részletes vitát 
folytatunk le. Az előterjesztő részéről jelen van Csepreghy Nándor államtitkár úr. 
Köszöntjük önt és munkatársait a bizottsági ülésen. (Csepreghy Nándor: Jó napot 
kívánok, elnök úr! Tisztelettel köszöntöm a bizottság tagjait.) Itt is a részletes vita 
tárgyalásának menetéről kell először döntenünk. Javaslom, hogy két részben vitassuk 
meg. A vita első szakaszában a HHSZ 44. § (1) bekezdésében előírt követelményeknek 
való megfelelésről szavazunk. Ki az, aki ezzel egyetért? Kérem, kézfelemeléssel 
jelezze! (Szavazás.) Egyhangúlag támogatja a bizottság, 13 igen szavazat. 

A részletes vita második szakaszában módosító javaslatokról kell dönteni a 
kiosztott háttéranyag pontjai szerint. Szabó Szabolcs képviselő úr módosítójáról kell 
először döntenünk. Kérdezem a kormány álláspontját ezzel kapcsolatban. 

 
CSEPREGHY NÁNDOR államtitkár (Miniszterelnökség): Elnök úr, a kormány 

nem támogatja a módosítót, mivel most sincs semmilyen kötelezettség a törvényben 
arra vonatkozóan, amit a képviselő úr módosítani szeretne. Tehát a trafikok 
lefóliázása nem olyan törvényi kötelezettség, amit bárkinek tartania kellene. A 
trafiktulajdonosoknak azt kell megoldaniuk, hogy kívülről láthatatlanná tegyék ezeket 
a dohánytermékeket, amelynek egyéb más eszközei is vannak, nem csak a fóliázás. 
Tehát ma nem érdemes egy olyan szabályt eltörölni, ami nem létezik. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e ezzel 

kapcsolatban vélemény, észrevétel. (Senki sem jelentkezik.) Amennyiben nincs, 
döntünk a módosítóról. Kérdezem, ki az, aki a módosítót támogatja. (Senki sem 
jelentkezik.) Nem látok ilyet, tehát egyértelmű, hogy ezt a módosítót a bizottság nem 
támogatja. 

A következő, 2. számú javaslat Szávay István képviselő úr módosítója. 
Kérdezem a kormány álláspontját. 
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CSEPREGHY NÁNDOR államtitkár (Miniszterelnökség): Tisztelt Elnök Úr! 

Azt hiszem, a képviselő úr bármennyire is felkészült ebben a kérdésben, egy hibát 
követett el. Mert az a módosító, amit ő beadott, valószínűleg nem erre a törvényre 
vonatkozik, hanem a jövedékiadó-törvényre, amely szabályozza az elektromos 
cigaretták jövedéki adó alá tartozását. Itt azokról a termékekről beszélünk, amelyek 
dohányt, illetve nikotint tartalmaznak. Tehát a kormány nem támogatja a képviselő 
úr módosítóját. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottság tagjait, van-e ezzel 

kapcsolatban észrevétel. (Senki sem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk a módosítóról. Ki 
az, aki támogatja? (Szavazás.) Egy igen szavazat. Ki az, aki nem támogatja? 
(Szavazás.) Ez 9 nem szavazat. Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) Két 
tartózkodással, 9 nem szavazattal a bizottság a módosítót nem támogatja.  

Van egy bizottsági módosítónk is. Ezzel kapcsolatban kérdezem a kormány 
álláspontját. 

 
CSEPREGHY NÁNDOR államtitkár (Miniszterelnökség): A bizottsági 

módosítót támogatja a kormány. 
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottságot, van-e ezzel kapcsolatban észrevétel. (Senki 

sem jelentkezik.) Amennyiben nincs, kérdezem, hogy ki az, aki a bizottsági módosítót 
támogatja. (Szavazás.) Ez 9 igen szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Ez 2 
nem szavazat. Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) Egy tartózkodás. Tehát 9 igen és 2 
nem szavazattal, 1 tartózkodással a bizottsági módosítót a bizottság támogatta. 

Ezek után döntenünk kell a részletes vita lezárásáról. Kérdezem a bizottságot, 
hogy ki az, aki a részletes vita lezárását támogatja. (Szavazás.) Ez 10 igen szavazat. Ki 
az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Két nem szavazattal a részletes vita lezárásáról 
döntöttünk.  

Illetve a részletes vitáról szóló jelentés elfogadását ki támogatja? (Szavazás.) 
Ez 10 igen szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Két nem szavazattal a 
bizottság a részletes vitáról szóló jelentés elfogadásáról döntött. Köszönöm szépen. 
Ezzel e napirendi pontnak is a végére értünk. Tisztelt Államtitkár Úr! Köszönjük 
szépen a jelenlétét, további jó munkát kívánunk! (Csepreghy Nándor: Köszönöm 
szépen.) 

A Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi 
C. törvény végrehajtásáról szóló T/12284. számú törvényjavaslat 
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Áttérünk a következő napirendi pontunkra, ez pedig a Magyarország 2015. évi 
központi költségvetéséről szóló ’14. évi C. törvény végrehajtásáról szóló 
törvényjavaslat. Részletes vitát kell lefolytatnunk itt is. Köszöntöm a kormány 
részéről dr. Adorján Richárd helyettes államtitkár urat, illetve munkatársait. A 
vitában itt is ugyanúgy, mint a korábbiakban, a részletes vitát két szakaszban 
javaslom lefolytatni. Van-e ezzel kapcsolatban észrevétel? (Senki sem jelentkezik.) 
Amennyiben nincs, az első szakaszban a házszabálynak való megfelelésről kell 
döntenünk. Kérdezem, hogy ki az, aki ezzel egyetért. Az kézfelemeléssel jelezze! 
(Szavazás.) Egyhangúlag egyetért a bizottság, 13 igen szavazat. 

A költségvetési törvényjavaslat tárgyalása során alkalmazandó speciális 
eljárást kell figyelembe vennünk, mivel a plenáris ülésen a Költségvetési bizottság 
előadója fogja majd összefoglalni és előadni valamennyi tárgyaló bizottság 
véleményét, illetve szintén a Költségvetési bizottság egy tagja fogja ismertetni a 
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szavazás során a kisebbségben maradt képviselők véleményét is. Ezért a bizottságnak 
a részletes vitában kialakított véleményét a részletes vitáról szóló jelentése fogja 
tartalmazni. A házszabály 95.  (2) bekezdésének megfelelően az esetleges kisebbségi 
véleményeket függelékként kell majd csatolni a részletes vitáról szóló jelentéshez. 
Ezeket formanyomtatványon aláírva holnap 15 óráig a bizottság titkárságára kell 
eljuttatni. Erre szeretném a tisztelt képviselőtársaim figyelmét felhívni. (Volner János 
megérkezik.)  

Van-e ezzel kapcsolatban valakinek észrevétele, javaslata, véleménye? A 
többségi vélemény tekintetében van-e… (Hadházy Sándor jelentkezik.) Parancsoljon, 
képviselő úr. 

 
HADHÁZY SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! 

Az elmúlt időszakban voltak olyan szakaszok az ország életében és a parlament 
történetében, amelyek komoly bizalmi válságot okoztak pénzügyi, finanszírozási, 
befektetési körökben. Mégpedig sorozatban előfordultak olyan időszakok, olyan évek, 
amikor az elfogadott, jóváhagyott költségvetést nem sikerült maradéktalanul 
pontosan végrehajtani. Történt ez annak ellenére, hogy nagyon sok szakmai 
észrevétel hangzott el a költségvetések benyújtásakor, a parlamenti képviselők, 
frakciók is elmondták, kifejtették álláspontjukat. Számos veszélyre hívták fel a 
figyelmet a parlamentben, ennek ellenére a mindenkori parlamenti többség 
hengerszerűen jóváhagyta a költségvetést, így annak végrehajtása értelemszerűen, 
mivel a tervezés sem történt kellő alapossággal, nem sikerült. 

Ez azt eredményezte, hogy a kitűzött költségvetési hiányt - és különösen az 
uniós csatlakozások utáni években volt ez igazából problémás - rendre nem sikerült 
tartani és rendre a tervezettnél magasabb hiánnyal zárta a költségvetést a 
kormányzat. Ez azt eredményezte, hogy pénzügyi, befektetési körökben egyfajta 
bizalmatlanság, bizonytalanság alakulhatott ki, hiszen, azért valljuk be, egy ország 
hitelét ezek a történetek erősen ronthatják. Mindez és egyéb folyamatok is oda 
vezettek, hogy Magyarország folyamatosan leértékelődött, ami azt is eredményezte, 
hogy egyre drágábban lehetett hitelhez jutni, a költségvetés finanszírozása egyre 
nehezebb volt. (Z. Kárpát Dániel távozik.) A 2010-ben megalakult kormány ezt 
nagyon jól felismerte és rendkívül nagy erőfeszítéseket tett annak érdekében, hogy az 
állam szavahihetősége helyreálljon, helyreálljon az a befektetői és pénzügyi bizalom, 
amely egy kiegyensúlyozott fejlődéshez, gazdálkodáshoz mindenképpen szükséges. 

Ez nem ment egyik pillanatról a másikra, ez egy folyamat volt, hiszen nagyon 
komoly erőfeszítéseket kellett tenni ennek érdekében. Nos, az elmúlt években azt 
tapasztalhattuk - és ezt nehéz megcáfolni -, hogy ez a költségvetési fegyelem úgy a 
tervezésnél, mint a költségvetés végrehajtásánál igen jelentős mértékben javult. 
Ennek eredményeként Magyarország megítélése igen jelentős mértékben változott, és 
pozitív irányba változott. Ennek egyébként kézzel fogható jeleit is láthatjuk, hiszen a 
különféle pénzügyi intézetek által közzétett jelentésekben egyre jobb és jobb képet, 
véleményt olvashatunk. 

A 2010-es kormányváltás óta a gazdaságpolitika célja a költségvetési hiány 
folyamatos csökkentése, az európai uniós elvárásoknak megfelelően a fő cél a 3 
százalékos hiány tartása, magyarul: a korábbi nagyon kiszámíthatatlan és nagyon 
nagy mértékben a 3 százalékot meghaladó hiánynak a jelentős, radikális csökkentése 
volt. A 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló számvetésből, a zárszámadásból 
egyértelműen látható, hogy a 2010-ben kitűzött célok teljesültek. Ez rendkívül fontos, 
hiszen ez a jövőt is megalapozhatja. A kívánatos gazdaságpolitikai irányt sikerült 
tartani. 2013-ban fordulat következett be a magyar gazdaságban és megindult az 
elmozdulás egy egészségesebb és kiegyensúlyozottabb növekedési szerkezet irányába, 
amelynek mértéke 2014-ben elérte a 3,6 százalékot.  
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A tartós növekedés úgy valósult meg, hogy közben az egyensúlyi mutatók is jól 
teljesültek. 2015-ben pedig a bruttó hazai össztermék a költségvetés benyújtásakor 
feltételezett 2 és fél százalékhoz képest 3,1 százalékkal bővült. Ez is egy jelentős tétel, 
hogy akár az inflációt hogyan tervezi a költségvetéskor a kormányzat, vagy a 
gazdasági növekedést is, mert a költségvetés tervezésénél a kiszámíthatóság és a 
megbízhatóság, ez a két dolog rendkívül fontos. Például az inflációnál és a gazdasági 
növekedés tervezésénél is igen jelentős hibákat lehet elkövetni, amit aztán már nehéz 
kijavítani. 

Szólni kell az adópolitika kérdéséről is. 2015-ben a korábbi években kialakított 
keretrendszer fenntartása mellett a vállalkozói környezet javítására, a gazdaság 
fehérítésére, az adózás gyakorlati területein tapasztalható adminisztrációs terhek 
csökkentésére, valamint az adókedvezmények célzottságának javítására koncentrált. 
A meghozott intézkedések sikerét mutatja, hogy a három fő adónemből, úgymint 
személyi jövedelemadó, áfa, illetve társasági adó, származó bevételek dinamikus 
bővülést mutattak.  

A foglalkoztatás kérdése is rendkívül fontos, hiszen egyáltalán nem közömbös, 
hogy hányan járulnak hozzá az állami költségvetéshez, a beszedett adó eloszlása 
milyen képet mutat. Az elmúlt években folyamatosan sikerült javítani a 
foglalkoztatáson és 2015-ben is jelentősen, 2,7 százalékkal növekedett a 
foglalkoztatottak száma. A gazdaság számára rendkívül fontos az is, hogy a lakosság 
hogyan vesz részt ebben az egész folyamatban, hiszen jelentős mértékben 
hozzájárulhat a gazdasági egyensúly javításához akkor, ha a fogyasztás is megfelelő 
bővülést mutat. Elmondható, hogy az elmúlt időszakban is a háztartások fogyasztása 
jelentős mértékben, 3,4 százalékkal bővült, amely, mint mondtam, a gazdasági 
növekedéshez is hozzájárult. 

A nemzetgazdasági szintű beruházások 0,6 százalékkal nőttek az elmúlt 
esztendőben, 2015-ben. Ez is egy fontos szám, hiszen ez a növekedési ütem tartósnak 
mutatkozik, és még akkor is jelentős a beruházás az országhatáron belül, amikor az 
uniós bevételek nem olyan nagymértékben jelentkeznek, mint amilyen mértékben az 
elmúlt évben ez történt. Jelentős az is, hogy hogyan alakul Magyarország 
külgazdasági mutatója, mennyi a beáramló tőke, illetve milyen a külkereskedelmi 
egyensúly. Látható, hogy jelentős mértékben bővült az elmúlt időszakban az export és 
ettől kicsit elmaradt, de szintén jelentős mértékű bővülést mutat az import.  

Mindezek alapján elmondható, hogy 2015-ben a költségvetés teljesítése, 
végrehajtása a tervek szerint történt, és ez jó esélyt ad arra, hogy a következő 
esztendőkben is ezt a gazdasági növekedést sikerül megtartani. Köszönöm a 
figyelmüket. 

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Kérdezem, a kisebbségi vélemény kapcsán… 

(Dr. Szakács László jelentkezik.) Szakács László képviselő úrnak adom meg a szót. 
 
DR. SZAKÁCS LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! 

Sok tekintetben mást gondolunk azokról az adatokról, amelyeket magunk előtt látunk 
és egy-két dologra persze muszáj is reagálni a kisebbségi vélemény elmondásakor, 
arra a nem várt esetre, ha nem ez lenne a többségi vélemény, amelyet most elmondok. 

A befektetői bizalom, úgy gondolom, Magyarországon persze, hogy a 
költségvetési fegyelemhez is kapcsolódik, és erre majd később kitérek, de biztosan a 
kiszámítható gazdaságpolitika is egy olyan dolog, amire odafigyelnek. A kiszámítható 
gazdaságpolitika is egy olyan dolog, amire odafigyelnek a befektetők, és amikor azt 
látják, hogy különadók potyognak az égből, átmeneti különadókból végleges 
különadók lesznek, akkor nyilvánvalóan az itt lévők módosítják az üzleti terveiket, 
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akik pedig nem jöttek ide, módosítják az elképzeléseiket. Számtalan példát láttunk 
erre az elmúlt évben pontosan ezért. 

Ugyanide tartozna a pénzügyi rendszer stabilitása, amiben - lássuk be - az 
elmúlt év eleje, január, február, március nem segített. Három nagy pénzügyi 
szolgáltató, a DBR, a Buda-Cash és a Quaestor összeomlását több száz milliárd kárt 
okozva, több tízezer károsultat hagyva maga mögött ugyancsak nem lehet sem 
sikerként megélni, sem pedig kommunikálni. Úgy gondolom, hogy a felelős befektetői 
magatartás kialakításakor az erről szóló hírek, illetve az ebben látható tendenciák 
ugyanúgy szerepet játszanak. Tehát ugyancsak nem erősítették egyébként azt a 
befektetői bizalmat, amelyről beszélt a képviselőtársam. Illetve az átláthatóságról és a 
költségvetés végrehajtásáról később majd még beszélnék, ami ugyancsak ide tartozna. 
A folyamatos módosítgatások, illetve a parlament ellenőrző szerepének csökkenése 
az, ami látható az elmúlt, illetve a mostani évben is.  

Az a tartós növekedés pedig, amelyről a tisztelt képviselőtársam a többségi 
véleményben beszélt, és amely a befektetői bizalmat ennyire növelte, hogy ez milyen 
relációban van azzal, amit én mondok, tehát a pénzügyi rendszer stabilitásával, a 
kiszámítható gazdaságpolitikával? Tudjuk, mennyien fordultak el, mennyien 
keresnek másutt boldogulást a cégek közül, az itteni cégek pedig mennyivel kevésbé 
versenyképesebbek azért, mert itt dolgoznak Magyarországon. Ezt az ön által említett 
növekedési ráta nem jól mutatja, mert azt kontextusába kell helyezni, márpedig ez a 
régióban sereghajtó, tisztelt képviselőtársaim. A hatalmas szlovák gazdaság 
teljesítménye a növekedésben 3,8 százalék és ugyancsak 3,8 százalék Romániáé. Ezt a 
magyar növekedés nem éri el. Csehország növekedése 4,5 százalék volt az elmúlt 
évben. Ezt ugyancsak nem éri el Magyarország teljesítése. Tehát azt lehet mondani, 
hogy ami itt sikerpropaganda, az valójában egyébként a régióban a sereghajtó szerep 
betöltésére alkalmas egyedül és ennek nem örülni kell, ezen pironkodni kell, tisztelt 
képviselőtársaim.  

Egyébként nagyon sok, az Eurostaton alapuló és nagyon sok olyan nemzetközi 
szakemberek által megállapított pontrendszeren alapuló európai kimutatás készült, 
amely azt is mutatja, hogy a versenyképesség tekintetében Magyarország sereghajtó, 
nemcsak a régióban, hanem az egész Európai Unióban. Úgy gondolom, hogy ha ez így 
sikerült, azon pironkodni kell, le kell belőle vonni a tanulságokat és változtatni kell 
bizonyos dolgokon. 

Az utolsó dolog, amire kitérnék, az természetesen az átláthatóság. Az 
Országgyűlés az idei évben is számtalan alkalommal módosította, egyébként általában 
kormányzati javaslatra, az államháztartásról szóló törvényt. Ennek célja nem volt 
más, mint az Országgyűlés költségvetés feletti kontrolljának minimálisra csökkentése. 
A kormány most már akkor és úgy csoportosíthat át forrásokat, ahogyan akar, sőt 
még a szükséges forrás megléte sem kell a kötelezettségvállaláshoz. Úgy tárgyal a Ház 
egy zárszámadásról szóló javaslatot, hogy közben egyre kevésbé átlátható, 
ellenőrizhető a költségvetés végrehajtása. Az Orbán-kormány 2015-ös költségvetése 
fenntartotta azt az elhibázott unortodox gazdaságpolitikát, melynek 
eredményeképpen fennmaradt az ezermilliárd forintos forráskivonás az egészségügy, 
az oktatás és a nyugdíj, valamint a szociális ellátásokból. Míg jelentősen csökkent a 
jóléti kiadások súlya, addig az állam magára sokkal többet költött. Az állandó 
bürokráciacsökkentés ellenére 2010 óta százezrekkel nőtt az állami szférában 
foglalkoztatottak száma, ahogy az állam gazdasági szerepvállalása is a sokszorosára 
emelkedett. Kétes eredményű bankvásárlások, százmilliárdokért feleslegesen vásárolt 
üres gáztározók, indokolatlan presztízsberuházások, a kormány Várba költöztetése a 
kormányzás egyik oldalán, míg 8 éve nem változó közszolgálati illetményalap, 
adósságban fuldokló egészségügy, átgondolatlan, félresiklott oktatáspolitika, ezek 
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pedig a kudarcok a másik oldalon. Ez volt a 2015-ös év a költségvetés szempontjából 
álláspontunk szerint.  

Ami a javaslat szakmai megalapozottságát illeti, ahogy arra az Állami 
Számvevőszék is rávilágított, jelentős kockázatot jelentett a ’15-ös költségvetés 
végrehajtásában az, hogy az előirányzatok több mint a fele úgynevezett felülről nyitott 
előirányzat volt. Ezt a veszélyeket hordozó gyakorlatot a kormány a későbbi 
költségvetés esetében is fenntartotta, bár a tavalyi évben ez még nem okozott jelentős 
gondokat, annak alkalmazása meggondolatlanságot takar. A 2015. évi központi 
költségvetés felülről nyitott előirányzatainak veszélyes szintű mértéke, az 
Országgyűlés költségvetés feletti kontrolljának minimális szint alá való csökkentése és 
a közpénzügyi prioritások elhibázott sorrendje miatt az MSZP képviselőcsoportja a 
2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló törvényjavaslatot nem javasolja 
elfogadásra és nem támogatja. Abban a nem várt esetben, ha nem ez lenne a többségi 
vélemény, úgy természetesen csatolom a jelentéshez kisebbségi véleményként. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Volner János képviselő úrnak adom meg a szót. 
 
VOLNER JÁNOS (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Röviden szeretnék 

reagálni részint kormánypárti képviselőtársam, Hadházy Sándor szavaira, részint 
pedig - ehhez kapcsolódóan természetesen, az adott napirenddel összefüggésben - 
ismertetném a Jobbik álláspontját.  

Hadházy úr úgy fogalmazott, ahogy egyébként a kormánypárti politikusok 
szoktak, hogy a cél a költségvetési hiány csökkentése és a 3 százalékos hiánycél. 
Szerintem a cél igazán nem ez, ez egy eszköz arra, hogy elérjük a célunkat, a célunk 
az, hogy jólétben és boldogságban éljenek Magyarország lakói, nem önmagában a 
költségvetési hiánycél a célja szerintem a kormánynak. Még egyszer mondom, ezt egy 
eszköznek tekinthetjük annak érdekében, hogy sikerüljön ezt az állapotot elérni. 

Nagyon sokszor beszéltek kormánypárti politikusok, illetve fideszes 
képviselőtársam is arról, hogy fegyelmezetten gazdálkodott az elmúlt években a 
kormány. Emlékeztetnék arra: a költségvetés tervezése úgy történt, hogy legtöbbször 
az ÁSZ véleményében azt lehetett olvasni, hogy különböző adónemek kapcsán nem 
megalapozottak a kormány számításai. Ugyanis nem voltak hatástanulmányok. 
Voltak olyan adónemek, amelyek töredékében teljesültek az eredeti célkitűzéseknek, 
megalapozó hatástanulmányokat pedig gyakorlatilag egyetlen egy esetben sem 
láthattunk, éppen ezért minősítette többször is az Állami Számvevőszék és maga a 
Költségvetési Tanács, no persze, csak addig, amíg a kormány ki nem herélte és egy 
háromfős testületté nem silányította, kockázatosnak a magyar költségvetés 
végrehajtását.  

Hozzáteszem azt is, hogy önmagában a költségvetési tervezéshez képest 
jelentős különbségek voltak, ugyanis az első három évben a kormány több száz 
milliárdos értékben módosította gyakorlatilag a költségvetést azzal, hogy különböző 
költségvetési pénzek zárolását rendelte el és ilyen módon több száz milliárd értékben 
belenyúlt a kasszába, 6-700 milliárd forintokról beszélünk, tehát nem aprópénzekről. 

Nagyon fontos látni azt is, hogy az államadósság-helyzet valóban javult, hiszen 
2010-ben tartott a 2008 végén kirobbant gazdasági válság hatása, ez tovább 
gyűrűzött némi időeltolódással Európába, aztán Európa keleti fele felé, de 
önmagában a befektetői környezet javulása is nagyon sokat segített azzal, hogy az 
államadósság terhei csökkenhettek. Egyébként el kell ismerni azt, hogy valóban, a 
szocialista kormányokhoz képest a Fidesz-kormány jobban törekedett arra, hogy az 
államadósság-terhet csökkentse az országon, illetve az ezzel kapcsolatos 
kamatkiadásokat is mérsékelje. 
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Nagyon fontos azt is látnunk, hogy a megítélésünk is nem kis részben azért 
javult, mert változott a nemzetközi környezet, azt a légvárat azonban, amiről a 
kormányoldal beszél, le kell rombolni. Azt, hogy a magyar gazdaság egy fenntartható, 
kiegyensúlyozott pályán van. Hölgyeim és uraim, a magyar gazdaság alapvetően attól 
függ, hogy hogyan működik a járműipar, aminek, valljuk meg őszintén, a kormányhoz 
semmi köze nincs, mert a kormánytól teljesen független, hogy az Audinak, a 
Mercedesnek mennyi megrendelése van a világon, milyen hozzáadott értéket 
képvisel. Mondjuk, egy németországi központban döntenek arról, hogy 
Magyarországon lesz-e összeszerelő üzem vagy nem lesz. A kormány rendkívül 
halvány mértékben tudja ezeket a befektetéseket befolyásolni és alapvetően, ami a 
GDP-t húzza, jelenleg a járműipar, az láthatóan nem a kormány hatáskörében áll. 

A másik nagyon fontos dolog az európai uniós források kérdése. Magyarország 
1430 milliárd forintot oszt el az idén. Ezerhétszáz milliárd forintot fog jövőre 
elosztani. Alapvetően, ha az uniós források nem lennének, csak ez az egy dolog, ez a 
nagyon erős külső input nem lenne, akkor a magyar gazdaság egy durva recesszióba 
süllyedne. Ezt azért szögezzük le! Nézzük meg most akár csak az idei évet, amikor 
nincsenek uniós pénzek! Bedöglött az építőipar. Hadd mondjam el önöknek azt is, 
hogy a magánberuházások az év első negyedévében 16 éves mélyponton vannak. Soha 
nem volt még az elmúlt 16 évben hasonlóan alacsony az érték. Tehát látható, hogy a 
magyar gazdaság akkor képes valamelyest működni, ha jönnek az uniós pénzek és 
jönnek egyébként azok az autóipari cégek, akiknek az üzletviteléről nem is 
Magyarországon döntenek, hanem más országokban.  

Nagyon fontosnak tartom azt is elmondani, hogy szintén nagyon sokat segített 
a magyar gazdaság problémáin az, hogy 600 ezer magyar ember külföldre ment 
dolgozni azért, mert a kormány, sem a mostani, sem az előző szocialista, nem volt 
képes elegendő és elég jól fizető munkahelyet teremteni. Ezeket az embereket 
gazdasági menekültté tette az elmúlt 26 év tehetségtelen kormányzása, ők azok, akik 
máshol fizetnek adót, máshol teremtenek értéket és a legutóbbi statisztikák szerint 
950 milliárd forintot utaltak haza a máshol megszerzett jövedelmükből. Ez több, mint 
a GDP 3 százaléka, durván 3 százalékáról van szó. Látni lehet, hogy ezek nélkül a 
pénzek nélkül bizony-bizony igencsak bajban lennénk. Sajnos! 

Hozzáteszem azt is, hogy azok a gazdasági élénkítő programok, amelyeket akár 
a kormány, akár a jegybank alkalmazott, gyakorlatilag nem vezettek eredményre. 
Gondoljunk itt arra, hogy a növekedési hitelprogram, amitől önmagában is több 
százalékos növekedést várt el a kormányzat és várt el a jegybanki vezetés, mennyire 
nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. Ott volt az első két pillér, abból kiderült, 
hogy a vállalkozók alapvetően hitelkiváltására használták ezt a forrást. Tehát arról 
volt szó, hogy aki egyébként már eleve hitelképes volt és hitelhez jutott, az 
alacsonyabb hiteleket fizetett, aki meg nem volt hitelképes, mert a bankok csak 
többszörös fedezetért hitelezték a magyar vállalkozásokat, az továbbra sem kapott 
hitelt, leszámítva természetesen a kormánypárti vállalkozásokat.  

Mint ahogy egyébként lehet látni számos beruházás esetén, Andy Vajna is 
állami hitelből vásárolja meg a TV2-t azért, hogy utána lejárató, hazudozó műsorokat 
gyártsanak ott, a kormánybiztosa a kormánynak, Garancsi István a Kopaszi-gátnál 
állami pénzből fejleszt, és nem is sorolom tovább, gyakorlatilag csupa ilyen példát 
láthatunk Orbán Viktor közvetlen környezetében.  

Nagyon fontos azt is látni, hogy amikor a kormány a közmunkarendszerrel 
próbálta kozmetikázni a gazdaság rendkívül rossz állapotát és megpróbálta ezzel 
javítani a foglalkoztatási adatokat, akkor mi is történt. Még a Vállalkozásfejlesztési 
bizottság elnökeként meghallgattam a közmunkarendszer irányításáért felelős 
belügyminisztériumi vezetőt. Kiderült, hogy a kormánynak még csak terve sincs arra, 
még csak kísérletet sem tettek arra, hogy a közmunkarendszerben, a potom 360 
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milliárd forintos éves költségvetéssel fenntartott közmunkarendszerben előállított 
értéket mérjék. Nincs erre még kísérlet sem. Azért, mert a közmunkarendszer 
gyakorlatilag nem termel Magyarország számára értéket. Itt emlékeztetni szeretném 
mind a kormány képviselőit, mind pedig a bizottsági társaimat arra, hogy amikor ezt 
az országot még nem Orbán Viktor-féle politikusok vezették, hanem valódi 
államférfiak és működött olyan, hogy közmunkarendszer, nem így hívták ugyan, de 
működött, akkor például a Tiszánál 400 folyókanyarulatot átvágtak és volt érthető, 
látható produktuma ennek, gazdasági haszna és jelentősége. Ennek a jelenlegi 
közmunkarendszernek semmi egyéb nincs, csak annyi, hogy lekössék az embereket és 
javítsák ilyen módon a foglalkoztatási statisztikát, ezzel is megpróbálván elfedni a 
lényeget.  

Az adópolitikára is nagyon fontos kitérnünk. Amikor még 2009-et írtunk, 
akkor például a jövedéki adók esetén, 2009 derekán azt követelte a Fidesz az akkori 
szocialista kormánytól, hogy csökkentsék az áfát, csökkentsék a benzin és a gázolaj 
jövedéki adóját. Ehhez képest már megéltük 2010 óta, hogy két alkalommal is 
nagyarányú adóemelés következett be és jelenleg a fogyasztási adók tekintetében 
Magyarország Európában vezető, hiszen 27 százalékos áfát sehol nem kell fizetni 
Magyarországon kívül máshol Európában. 

Arról is nagyon fontos beszélni, hogy mennyire szétszakította a magyar 
társadalmat az az adópolitika, amit a Fidesz folytatott. Először is érdemes megnézni a 
legkiszolgáltatottabb munkavállalókat, a minimálbéreseket. Mi is történt itt? 
Minimális mértékben emelkedett a nettó minimálbér összege 2010-hez képest, de a 
minimálbér adóterhelése 2010-hez képest kétszeresére nőtt, hölgyeim és uraim. 
Kétszer annyi közterhet kell egy minimálbéres foglalkoztatása után a munkáltatónak 
befizetnie az államkasszába, mint amennyit korábban kellett. Ez egy embertelen 
gazdaságpolitika, amit önök folytatnak. Szétszakítja a társadalmat, növeli a vagyoni 
különbségeket és nem kis részben ennek az egzisztenciális ellehetetlenülésnek 
köszönhető az, hogy 600 ezer ember elmenekült ebből az országból. A fiatalok egyre 
inkább lábbal szavaznak a Fidesz politikájára.  

Fontos látni azt is, hogy a kormány semmit nem tett annak érdekében egy 
rossz szerepfelfogásból adódóan, hogy növelje a magyar dolgozó emberek 
munkabérét. Erre több adópolitikai eszköz is rendelkezésre állt volna. Fel lehetett 
volna legalább a hazánkban meghonosodott külföldi cégek vezetőinél lépni annak 
érdekében, hogy ez a béremelés bekövetkezhessen. Magyarországon ugyanis nem 
termelődik meg egyszerűen az a pénzmennyiség, amiből az oktatásnak és az 
egészségügynek a színvonalas működtetése biztosítható lenne és ilyen módon a 
munkaerő újratermelését szolgáló rendszerek nem működnek kellő színvonalon 
Magyarországon. Nem kis részben ezért is lépnek le egyre nagyobb számban a fiatalok 
ebből az országból.  

Nagyon fontos azt látni, hogy korrupció terén is Magyarország 2010-hez képest 
több nemzetközi statisztika szerint durván visszaeső pályán van. Itt nemcsak arról 
van szó, hogy a sajtószabadság csökkent 2010-hez képest és láthatóan korlátozza a 
kormány a közvélemény tájékoztatásának lehetőségeit minden eszközzel, hanem arról 
is, hogy minden eszközzel a korrupciós mechanizmusokat működtetik és jól látható 
az, hogy évente 400 milliárd forint kárt okoz Magyarországon, közvetlen kárt a 
korrupció, de az Állami Számvevőszék, sem más hatóságok ennek a korrupciónak a 
felderítését érdemben nem tudták elvégezni. Erre nem vállalkoztak, ténylegesen 
semmiféle elszámoltatás ebben az országban nem volt. Úgy lehet itt ellopni 400 
milliárd forintot, hogy az Állami Számvevőszék bottal üti ennek az elképesztő 
pénzmennyiségnek a nyomát. 

Nagyon fontosnak tartom elmondani még, hogy az a restrikciós 
gazdaságpolitika, amit a kormány folytat, hogy folyamatosan adókat emeltek és ezzel 
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párhuzamosan nem a bürokráciacsökkentés valósult meg, amit még Matolcsy György 
2010-ben harangozott be az Országgyűlésben, pont ebben a bizottsági ülésteremben 
ült, amikor ismertette a bürokráciacsökkentési programját és 840 milliárd forint 
megtakarítását ígérte. Itt emlékeztetni szeretnék arra, az elmúlt években volt olyan, 
amikor 270 milliárd forinttal nőttek az állam működési kiadásai, hölgyeim és uraim.  

Hát, milyen bürokráciacsökkentés ez? Gondoljunk csak arra, amikor 
átszervezte a kormány az egészségügyet és megcsinálta a GYEMSZI-t, megcsinálta a 
központosított kórházüzemeltetést. Mi lett ebből? Túlzott bürokrácia, nehézkesebb 
ügyvitel és most már látható, hogy ez a rendszer nem működik. Gondoljunk arra, 
hogy mi lett a nagy állami oktatási rendszerrel! Ott is ugyanezt ígérte a kormány, 
központosítja a létesítményüzemeltetést, bevezette a KLIK-et. Mi lett a vége? 
Összedőlt a rendszer, jól láthatóan nem működött a bürokráciacsökkentés. Épp az 
ellenkező irányba haladtunk. Magyarországon nem élhetőbb lett az élet ilyen téren, 
hanem nehezedtek a feltételek és nagyon-nagyon messze kerültünk attól, hogy végre 
21. századi országként tudjunk funkcionálni. 

Összességében tehát, a teljesség igénye nélkül, ezeknek a tényezőknek 
köszönhető az, hogy Magyarország megítélésünk szerint egy fenntarthatatlan 
gazdasági pályán van, ahonnan lelépnek egyre nagyobb számban a fiatalok. 
Nehézségeinket alapvetően annak köszönhetjük, hogy ugyanúgy, mint az elmúlt 26 
évben, most sincs semmilyen terve, tehetsége a kormánynak arra, hogy ezt az 
országot felvirágoztassa. Ha valaki meg szeretné cáfolni, akkor arra kérem, hogy azzal 
tegye meg, hogy az önálló magyar termékfejlesztést felmutató magyar iparvállalatokat 
kezdi felsorolni cáfolatul. Nem azokat, akik beszállítanak a multiknak, hanem azokat, 
akik önálló magyar terméket gyártanak és fejlesztenek. Ugyanis ha Orbán Viktor 
komolyan gondolja, hogy Magyarország termelési központ legyen, és a reálgazdaság 
megerősödjön, akkor az ezzel kapcsolatos konkrét eredményeknek már látszaniuk 
kellene. Köszönöm szépen, elnök úr. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, hogy van-e még képviselőtársaim 

részéről vélemény. (Senki sem jelentkezik.) Mielőtt megadnám a szót az 
előterjesztőnek, engedjenek meg csak két rövid reagálást.  

Elhangzott a járműipar helye, szerepe, jelentősége Magyarországon. Az előbb 
azt jelezték, hogy míg Szlovákiában 3,8 százalékos GDP-növekedés van, addig 
Magyarországon ugyanez a szám kisebb. Most pedig azzal vádolnak bennünket, 
illetve a kormányt, hogy túlságosan nagy arányban van jelen a járműgyártás. Kíváncsi 
lennék, hogy a szlovákoknál hány százalékát adja a GDP-nek egyébként a 
járműgyártás. (Dr. Szakács László: Meg lehet nézni biztosan!) Tehát azt gondolom, 
hogy igenis szükség van ugyanúgy a nagyvállalatokra, a multinacionális cégekre, mint 
a kicsikre. Mert ha megnézzük, hogy hányan termelnek be, hányan kapcsolódtak be 
kkv-szektorból, nemcsak Győr-Moson-Sopron megyében, hanem más területeken is, 
akkor egészen más adatokat látunk és érzünk. 

A közmunkáról sokat sokféleképpen beszéltünk. A Jobbik részéről elhangzott, 
hogy voltak korábban olyan hasznot termelő közfoglalkoztatási formák, amelyek akár 
a GDP-ben számszerűen megjeleníthetők voltak. Arra szeretném felhívni a figyelmet, 
hogy nézzük meg, ezek az emberek, akik közfoglalkoztatásban dolgoznak, az ország 
mely területén élnek. Szeretném jelezni, hogy az ország ilyenfajta problémáinak 
kétharmada az ország egyharmadára koncentrálódik. Kik ők? Zömében 50 év feletti 
hölgyekről beszélünk, és nem akarom ragozni. Tehát szeretném, ha a realitás talaján 
maradva vizsgálnák meg ezt. Nyilván fontos, hogy értékteremtő munka legyen e 
mögött, de nem biztos, hogy a GDP-arányos mértékekkel kell ezt mérnünk. Még egy 
nagyon egyszerű példát mondok. Ha mondjuk egy adott településen van egy savanyító 
üzem, amely 8 főt foglalkoztat főállásban és, mondjuk, az önkormányzat ráindít 
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közfoglalkoztatásban egy savanyító üzemet, akkor az lesz a helyzet, hogy az egyéni 
vállalkozó be fog zárni, mert nem képes versenyt tartani azokkal az árakkal. Tehát ha 
ingyen van a bér, onnantól kezdve nem lehet vele versenyezni, egy olyan 
konfliktushelyzetet okozunk a munkaerőpiacon, illetve a piacgazdaság 
szempontjából, ami nem feltétlenül egészséges. Ezzel csak azt szeretném jelezni, hogy 
a közfoglalkoztatás helyét, szerepét és jelentőségét fontos látnunk minden 
pillanatban. 2010 és ’13 között más volt a szerepe, helye, jelentősége. És azzal én is 
egyetértek, hogy ’15-16 környékén, illetve napjainkban, amikor egyébként 
munkaerőhiányról beszélünk számos területen és számos mértékben, akkor érdemes 
újragondolni vagy áthangolni a különböző eszközöket, hogy a hatékonyságuk valóban 
eredményes legyen.  

Most adom meg a szót az előterjesztőnek. 
 
DR. ADORJÁN RICHÁRD helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Köszönöm szépen. Én is köszöntöm a tisztelt bizottságot. Nagyon sok 
dolgot a zárszámadási törvényjavaslatról nem mondanék, nem akarnám ezzel húzni 
senkinek a drága idejét. Egy-két fontos gondolatot azért mégis hadd mondjak el, 
illetve egy pár dologra az elhangzottakból szeretnék reagálni.  

Idén a zárszámadási törvényjavaslat benyújtása szeptember 30-án történt az új 
államháztartási törvény szabályainak megfelelően. Ez lehetőséget adott arra, hogy 
már a zárszámadási törvényben az új, frissített uniós módszertan szerinti számok 
szerepeljenek. Elhangzott, és ezzel nagyjából egyet is tudok érteni, hogy önmagában 
nem a hiányszám és önmagában nem az adósságszám az, ami a legfontosabb nyilván 
egyik kormánynak sem, ennek a kormánynak sem, hanem az, hogy e számok mögött 
milyen folyamatok vannak az országban. Azért én mégis, miután egy év 
költségvetésének végrehajtásáról beszélünk, a legfontosabb számokat hadd emeljem 
ki. Bár a pénzforgalmi hiány magas volt, amit a törvényjavaslatban látnak hiányszám, 
az magas szám, a GDP 3,6 százaléka, de azt nagyon fontos tudni, hogy ez nem az 
uniós módszertan szerinti szám.  

Tehát ami az összes elemzőt, a költségvetési értékelést végző szakembereket 
érdekli és a költségvetés állapotáról a jó, megfelelő mutatót szolgáltatja, az az uniós 
módszertan szerinti szám, ahova például, és ez okozza a nagy differenciát, be tudjuk 
számolni, el tudjuk könyvelni mindazokat az uniós transzferbevételeket, amelyek nem 
érkeztek meg ilyen vagy olyan okok miatt a költségvetésbe. Így alakul ki ez az 1,6 
százalékos, 533,9 milliárdos hiányszám, amely, azt gondolom, impozáns önmagában. 
Ahogy az ehhez tartozó adósságszám is, ami 74,7 százalék az előző évi 75,5 
százalékról. Tehát egy százalékpontos csökkenés tudott bekövetkezni. A GDP 
növekedése a vitában talán helytelenül szerepelt, ez a legfrissebb adatok szerint 3,1 
százalék volt. Egyébként ez egy felfelé korrigált adat. Ez a ’15-re tervezettnél 
magasabb érték, 2 és fél százalékos növekedést vártunk kezdetben, de ennél 
magasabb lett a gazdasági növekedés. 

Nem is sorolnám tovább a mutatószámokat. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon 
kedvező makrogazdasági mutatókkal jellemezhető költségvetés volt. Annak a 
megítélése, hogy milyen bevételek és kiadások segítségével sikerült ezt elérni, 
természetesen nyilván egy értékválasztási kérdés is, de azt azért fontos hangsúlyozni, 
hogy olyan típusú csökkenések, úgy gondolom, sem ’15-ben, sem a korábbi években 
nem következtek be sem az oktatásban, sem az egészségügyben, mint amik itt 
elhangoztak. Külön ezt a két számot hadd említsem meg. Tehát az oktatásra a 
költségvetés a GDP 10,7 százalékát fordította, ez 0,4 százalékponttal magasabb, mint 
az előző évben. Tehát egy magasabb GDP-érték magasabb százalékos értékét 
fordította oktatásra a költségvetés. Az egészségügynél a tendencia ugyanígy 
növekedés volt, tavaly 0,9 százalékpontos és így 9,3 százaléka volt a GDP-nek.  
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Ami a közszféra létszámát illeti, valóban, ez mindig az érdeklődés 
középpontjában álló kérdés. Azt gondolom, itt el kell ismerni, az elmúlt években 
drasztikusan vagy szignifikánsan nem csökkent a közszféra létszáma. Ahogy 
szignifikánsan nem is nőtt. Tehát a közszféra létszáma nagyon-nagyon régóta 6-700 
ezer között mozog és inkább a 700 ezerhez van közel. Ha a közmunkaprogramban 
résztvevőket beszámítjuk, az más kérdés, akkor az a statisztikát valóban megnöveli. 
De azt gondolom, hogy ők nem úgy részei a közszférának, ezt mindannyian tudjuk, 
mint ahogy egyébként mindazon foglalkoztatottak, akik működtetik az államháztartás 
különböző alrendszereit, ellátják a különböző közfeladatokat. Tehát azt gondolom, itt 
inkább a stagnálásnak vagyunk szemtanúi a közszféra tekintetében és kétségtelenül 
célja a kormánynak, hogy olyan intézkedéseket hozzon, amelyekkel ez hosszabb távon 
az érezhető csökkenés irányába tud elmozdulni magával vonva az állami kiadások 
érezhető csökkenését is. 

Egy pár szót hadd mondjak arról is, mert elhangzott, hogy béremelés 
tekintetében le vagyunk maradva. Megint csak a minősítést elhagynám. A tényekhez 
ragaszkodva hadd mondjam el azért, hogy most már lassan három éve folyik egy 
pedagógus-életpálya Magyarországon, ami összesen körülbelül 50 százalékkal növeli 
meg átlagosan a pedagógusok bruttó és így nettó juttatását is. Sőt a nettó 
tekintetében, ha az szja-csökkentéssel is számolunk, még kedvezőbb a kép. 
Egészségügyi bérintézkedések is történtek, ez idén és jövőre fog nagymértékben 
javítani a szakorvosok és a teljes egészségügyben dolgozó, foglalkoztatottak anyagi 
helyzetén. Ahogy a honvédelmi és rendvédelmi életpálya is elindult tavaly, nyilván 
nem kell önöknek bemutatnom, így itt 4 év alatt 50 százalékos átlagos keresetjavulás 
valósul meg. A NAV dolgozóinak életpályája, a kormánytisztviselők életpályája mind-
mind ide sorolandók. Összességében úgy látom, hogy nagyon sok területen az állam 
által a közszférában foglalkoztatottak tekintetében sikerült javítani a bérviszonyokon. 
Értelemszerűen olyan ütemben tud ez megtörténni, amit a költségvetés is egyébként 
megenged.  

A hazai ipargazdaság vonatkozásában csak néhány szót engedjenek meg. 
Ismert önök előtt is az Irinyi Terv, aminek éppen az az egyik fontos célja, hogy a hazai 
ipart támogassa, fejlessze mindenféle konstrukcióval. Nem sorolnám ezeket. Az 
európai uniós forrásoknak a 2014-20-as programozási időszakban szintén egy nagyon 
magas százaléka az, amit gazdaságfejlesztésre fordít a kormány. Itt mindig a 60 
százalék szokott elhangozni. Nyilván a gazdasági szereplők között elsősorban nem is 
azok a kívánatos kedvezményezettei, akik multinacionális cégek, vagy azoknak az 
egyébként jó erőben lévő beszállítói, hanem mindazok, akiket valóban erősíteni kell, a 
hazai kis- és középvállalkozási szektor stb. Kiemelném még szintén csak adalékul, 
anélkül, hogy egy általános kép nyújtásának az igényével lépnék fel, a támogatási 
programokat, amelyeket a hazai forrásból, a hazai költségvetésből a hazai kis- és 
középvállalkozásoknak hozott létre a kormány. Ez a Nemzetgazdasági Minisztérium 
fejezetében található. Természetesen nem kizárólag hazai cégek kaphatnak ebből, de 
ez a cél. Amíg a külgazdasági fejezetben lévő beruházásösztönzési pénzekkel 
jellemzően a konstrukció adottságából fakadóan nagy és jellemzően multinacionális, 
külföldi tulajdonban lévő cégek tudnak élni, emezzel a támogatási formával 
jellemzően hazai vállalatok tudnak élni. Ez megtörtént tavaly is, idén már 18 milliárd 
forint áll rendelkezésre e tekintetben. Tehát azt gondolom, hogy sok minden történik 
itt, ami a hazai gazdasági szereplők helyzetének javítását célozza. Természetesen 
hátradőlni nem szabad, van itt sok tennivaló, de fontosnak tartottam, hogy ezeket az 
elemeket is kiemeljem. Ennyit szerettem volna hozzátenni. Nagyon szépen köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Ezzel a részletes vita első szakaszát lezárjuk. 

Áttérünk a második szakaszra. Mivel képviselői módosító javaslat nem érkezett, ezért 
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a részletes vita lezárásáról és a jelentés elfogadásáról kell szavazni. Kérdezem, ki az, 
aki a részletes vita lezárását támogatja. (Szavazás.) Ez 10 igen. Ki az, aki nem 
támogatja? (Szavazás. – Volner Jánosnak:) Mi lesz, nem vagy tartózkodás? (Volner 
János: Nem!) Akkor 1 nem szavazattal és 2 tartózkodással a bizottság elfogadta. 

A részletes vitáról szóló jelentés elfogadását teszem fel szavazásra. Ki az, aki 
támogatja? (Szavazás.) Tíz igen szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Egy 
nem szavazat. Tartózkodott? (Szavazás.) Két tartózkodással a bizottság elfogadta. 

Köszönöm szépen helyettes államtitkár úrnak a jelenlétét és az aktív 
részvételét. További eredményes munkát kívánok. Ezzel ezt a napirendi pontot 
lezárjuk.  

Egyes törvényeknek a súlyos munkaerőhiány kezeléséhez szükséges 
módosításáról szóló T/11610. számú törvényjavaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

A következőkben tárgysorozatba vételekről kell döntenünk. Az ötödik 
napirendi pont az egyes törvényeknek a súlyos munkaerőhiány kezeléséhez szükséges 
módosításáról szóló törvényjavaslat. Köszöntöm körünkben Szél Bernadett képviselő 
asszonyt, aki előterjesztőkén van jelen. Meg is adom a lehetőséget a szóbeli 
kiegészítésre. 

Dr. Szél Bernadett szóbeli kiegészítése 

DR. SZÉL BERNADETT (LMP) előterjesztő: Köszönöm a szót, elnök úr. 
Tisztelt Bizottság! Ez a javaslat arról szól, hogy a Lehet Más a Politika elképzelései 
szerint hogyan lehet Magyarországon a munkaerőhiányt mérsékelni, majd 
megszüntetni és ezzel párhuzamosan hogyan lehet azt elérni, hogy kevesebb magyar 
ember távozzon kényszerből az országból, hogyan lehet itthon tartani azokat az 
embereket, akik egzisztenciális kényszerből hagyják itt a szülőföldjüket, az 
országunkat. A javaslat egyik része itt kerül tárgyalásra, a másik része pedig a 
Költségvetési bizottságban volt. Alapvetően azt tudom elmondani, hogy mivel 
komplex a probléma, komplexen kell kezelni. Öt olyan intézkedést tettünk le az 
asztalra, amely egymással összefügg, de külön-külön is tudná mérsékelni a 
problémát. Engedjék meg, hogy ezt sorrendben ismertessem.  

Az egyik fontos pont a többkulcsos adórendszer bevezetése lenne 
Magyarországon. Jelenleg egy olyan adórendszer működik, amellyel gyakorlatilag két 
és félmillió ember rosszul jár ebben az országban. Azok az emberek, akiknek kevesebb 
van, kevesebből gazdálkodhatnak, nőttek az éves adóterheik, 70 ezer forinttal fizettek 
több adót. A közgazdaságtudomány szerint gyakorlatilag egy perverz újraelosztás 
zajlik az országban, mert azoktól vesznek el adóval, akinek kevés van, és azoknak 
adják, akiknek amúgy is több van. Ezen változtatna a Lehet Más a Politika. 
Gyakorlatilag azt látjuk, hogy minden másfélmillió alatt kereső ember jobban járna, 
ha a mi adórendszerünk működne ebben az országban, és azt gondolom, hogy erre 
szükség is van, mert nagyon rosszak a bérek, nagyon kicsik a nettók. Velünk nettóban 
23 ezer forinttal többet kapna, aki minimálbéren dolgozik, az átlagbéresek 37 ezer 
forinttal kapnának többet, de gyakorlatilag a kétszeres átlagot keresőknek is még 31 
ezer forinttal több maradna a zsebében, tehát mindenki számára, két és félmillió 
polgártársunk számára jobb adórendszerünk működne. Ez abból a szempontból 
fontos, hogy nőne az emberek nettó bére. Ez az alap. Ez a lényege ennek az 
intézkedésnek. 

A második intézkedés arról szól, hogy megemeljük a közszférában a béreket, 
egészségügy, oktatás, szociális dolgozók, bölcsődei dolgozók, önkormányzati dolgozók 
mind jól járnának azzal a 200 milliárdos átrendezéssel, ami az ő béreiket rendezné. 
Ezzel elérnénk azt, hogy nem lenne dolgozói szegénység ebben a szférában. Most 
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egyharmados. Ez teljes mértékben elfogadhatatlan. Azt látjuk, hogy egy egészséges 
gazdaságban a közszféra béremelése húzza magával a versenyszférát és minden mást. 
Magyarországon most azt látjuk, hogy multiknál azért emelnek bért, mert különben 
nincs, aki feltöltse a polcokat. Tehát azt gondolom, hogy a kormányzatnak vissza kell 
vennie a kezdeményező szerepet és biztosítania kell ezeknek az embereknek azt a 
bért, amiből meg tudnak élni. 

A harmadik intézkedésünk a munkaerő-tartalék mobilizálásáról szólna. Hogy 
magyarul fogalmazzak, azt látjuk, hogy hatalmas tartalékok vannak itthon, például a 
közmunkásoknak, nem tudom, tudják-e, jelenleg egyharmaduknak van 
szakképzettsége. Semmi sem indokolja, hogy ezek az emberek éhbérért dolgozzanak, 
robotoljanak a közmunkában. Viszont azt is látjuk, hogy a képzések és a 
felnőttképzések forrásait emelni kell. A szakképzés - és egyébként ez a 4. pont - 
minőségi reformra szorul. Mi alapkészségeket fejlesztenénk, informatikai tudást 
adnánk, idegennyelvi tudást, számítástechnikai képzéseket helyeznénk előtérbe, 
gyakorlati képzőhelyek és tanodák megvalósítását támogatnánk. Jelenleg egy olyan 
szakképzés működik az országban, amely gyakorlatilag egy összeszerelő cégnek 
egyszer használatos munkásokat állít elő. Ez teljes mértékben elfogadhatatlan. Azt 
látjuk fejlettebb társadalmakban, hogy életük során körülbelül hatszor váltanak 
munkát az emberek, mert változnak a körülmények és tudnak hozzá alkalmazkodni. 
Az nem út, hogy Magyarországon befagyasztjuk egy munkavégzésre az embereket és 
egy összeszerelő üzemben dolgozhatnak. Segíteni kell, tehát a humánerőforrásokat 
ilyen módon is támogatni kell, hogy a szakképzést és a felnőttképzést segítjük. 

Azt hozzá szeretném tenni, hogy egy teljesen irracionális pénzújraelosztás 
alakult ki e tekintetben is. A Nemzeti Foglalkoztatási Alap befizetései csökkentek. 
Tehát azok a befizetések összességében csökkentek Magyarországon, amióta a Fidesz 
kormányoz, amelyek arról szólnak, hogy segítenek az embereknek aktívan munkát 
keresni. Egyharmadára csökkent az alapban lévő pénz. Ezzel párhuzamosan persze 
nőttek a közmunkára fordított kiadások. Jelenleg is több mint 200 ezer ember 
dolgozik Magyarországon közmunkásként. Én értem, hogy a kormányzatnak az a 
célja, hogy azt mutassák be, Magyarországon mindenkinek van munkája, de én csak 
azt a szintet tudom elfogadhatónak tekinteni, ha ebből a munkából meg is lehet élni. 
Márpedig 50-60 ezer forintokból nem lehet megélni. Innentől kezdve a közmunka 
nem számít egy olyan munkának, amivel büszkélkedni lehetne a kormányzati 
statisztikákban. Az egy átmeneti intézkedés, átmeneti helyzet kellene hogy legyen, 
amiből utána van út a nyílt munkaerőpiacra. Ez az, ami most nincs meg. Ez az 
intézkedés arról is szól, hogy ezek az emberek helyükre találjanak a nyílt 
munkaerőpiacon és ne éhbéren tengődjenek egy életen keresztül.  

Az ötödik pontunk az állami bérlakásépítési alap létrehozására irányul. Ezt 
nagyon fontosnak látom, mert azt veszem észre, és biztosan önök is látják, hogy 
nagyon sok fiatal például Magyarországon nem tudja elkezdeni az életét, nem tud 
családot alapítani, mert nincs olyan munkája, amiből megélne, és nincs lakása. Ha 
van is ilyen szándéka és sokuknak van, egyszerűen nem tudja elkezdeni a felnőtt 
életét. A Lehet Más a Politikának erre is van egyébként segítsége, kifejezetten például 
a családi pótlékot, a családi adókedvezményeket kitolnánk a fiatalok 24 éves koráig, 
ha felsőoktatásba járnak, tehát segítenénk a szülőket abban, hogy a fiatalokat 
támogassák. De ez az intézkedés például arról szól, hogy ezek a fiatal emberek 
lakáshoz tudjanak jutni, de arról is szól, hogy olyan emberek, akik szorult helyzetbe 
kerültek adott esetben több gyerekkel, semmiképpen sem kényszerüljenek a híd alá, 
hogy így fogalmazzak. Mert jelenleg ilyen állapotok vannak az országban. 
Négygyermekes egyedülálló anya kilincsel bérlakásért és nem kap, mert nincs annyi, 
amennyi kellene. Ez így nem maradhat. Ezért 20 milliárddal elkezdenénk. Csak 
önökön múlik, hogy mennyivel lenne több ez az alap. Hozzáteszem, a költségvetési 
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alapokat meglehetősen konzervatívan becsültük. Például az áfacsalások 
megszüntetésével nyerhető összeg nálunk 400 milliárdra van beállítva, de Horváth 
András, a NAV-botrány kirobbantója és számos szakértő szerint akár ezermilliárd is 
van abban, ha megállítjuk az áfacsalásokat. Tehát van még pénz a költségvetésben 
arra, hogy lehessen ezt a programot folytatni.  

Ez az öt pont első lépés lenne annak érdekében, hogy Magyarországon az 
emberek döntő többségének - és azokról az emberekről beszélek, akik a hátukon 
hordják ezt az országot - az élete javulni kezdjen. Magasabbak lennének a bérek a 
kevesebbet keresők körében, lakáshoz jutnának az emberek és az oktatásba tennénk 
pénzt, ami szerintem kulcspozíciója Magyarország jövőjének. Ha az oktatásba nem 
teszünk pénzt, abban az esetben ennek az országnak nincs jövője. Tehát ezt nem lehet 
csinálni. Arra kérem önöket, hogy támogassák ezt a nagyon minimális javaslatot, amit 
letettünk az asztalra, és amely kompromisszumkész a tekintetben, hogy ennek 
megvan az alapja a magyar költségvetésben. Tehát önöknek, azt gondolom, komolyan 
kell mérlegelni, ez komoly alternatíva, kérem, hogy ezt támogassák. Nem látok más 
kormányzati intézkedést arra vonatkozóan, hogy hogyan akarják a munkaerőhiányt 
és a bérválságot Magyarországon kezelni. Varga Mihály miniszter úrnak volt egy 
kijelentése, amely a munkavállalói járulékok csökkentésére vonatkozik. Örömmel 
látnám, ha ez megtörténne. Ebben 6 és fél százalékos csökkentést kódoltunk. Viszont 
fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy a munkavállalói járulékot kell csökkenteni. A 
miniszter úr még homályban hagyta, hogy pontosan melyik járulékot csökkentené. 
Csak a munkavállalói járulék csökkentésével nő az emberek nettója azonnal. Azt kell 
csökkenteni. Tehát arra is kérem önöket, legyen ez a lobbizás helye is, hogy ebbe az 
irányba menjenek a dolgok. A munkavállalókon kell segíteni. 

Ezt gondoltam felvezetni előzetesen. Várom a kérdéseiket. (Volner János 
távozik.) 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottság tagjait, van-e észrevétel. 

(Jelzésre.) Riz Gábor képviselő úr.  

Hozzászólások 

RIZ GÁBOR (Fidesz): Köszönöm szépen. Képviselő asszony, érdeklődéssel 
hallgattam minden olyan javaslatot, amelyet az ország jobbítása érdekében az 
asztalunkra letett. Nyilván önmaga nemében értékes gondolatok, azonban néhány 
általam retorikájában kiválónak tartott, ám háttér-információjában szegénynek tűnő 
pontot kicsit hadd járjak körbe. 

Az egyik a közmunka kérdése. Talán emlékszik képviselő asszony is, hogy 
2010-ben honnan indult el nagyjából ez az ország. Onnan indult el, hogy emberek azt 
megelőzően tömegével voltak arra berendezkedve, hogy várták a pénzes postást, aki 
beállított havi egy alkalommal és megpróbálta az életüket valamivel kedvezőbb 
helyzetbe hozni azzal a juttatással, amiből a mindennapi kenyerüket meg tudták 
vásárolni. A kormány abban váltott egy jelentőset, úgy gondolom, hogy alapjaiban 
módosította a korábbi felfogást, a mellett foglalt állást, hogy jövedelemből, munkából 
szerzett jövedelemből kell megélni. Az egyik formája ennek a közmunka, az a fajta 
közmunka, amely a korábbiakhoz képest nem puszta településszépítészet, tehát nem 
arról szól, hogy naponta összeseprem a faleveleket és rendbe teszem a járdát, hanem 
értékteremtő közmunkaprogramokat indított el. Lehet, hogy ön nem volt, én voltam 
több alkalommal olyan közmunkavásáron, bemutatón, ahol azok a helyi nóvumok, 
helyi értékek jelentek meg, amelyeket egy kistelepülés vagy nem annyira kistelepülés 
kreatív csoportjai hoztak létre közmunkában. Ezáltal, úgy gondolom, a település 
gazdagabb, szebb lett. Abban az elnök úrnak teljesen igazat adok, hogy a közmunka 
eljutott arra a szintre, amikor a versenyszféra hátrányát okozhatja azzal, ha továbbra 
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is embereket úgy tartunk benn a rendszerben, hogy tartósan a közmunkára 
rendezkednek be. Nem véletlen volt az sem, hogy az elmúlt időszakban született egy 
olyan jogszabály, amely a munkaerőpiacnak, a gazdasági szereplőnek elsődlegességet 
biztosított abban az esetben, ha a regisztrált álláskereső a munkaügyi központban 
bejelentkezve adott szakmával rendelkezett. Ha arra igényt nyújtott be a munkaadó, 
el kellett vállalni és elsődlegességet élvezett a közmunkával szemben a vállalkozói 
vagy gazdasági szektor.  

A másik, ami lényeges különbség, hogy szintén paradigmaváltás zajlott le az ön 
által említett formákban a szakképzésben. A szakképzés hagyományos tanműhelyes 
rendszeréről áttértünk vagy áttérünk jelen pillanatban is, az elmúlt évektől kezdődően 
a duális képzésre úgy a közép, mint a felsőfokú képzés során. Mi a lényege? Az a 
lényege, hogy alapvetően német mintát figyelembe véve a vállalati szektornak ad 
elsődlegességet és fontos szerepet abban, hogy a gyakorlati ismereteit ott szerezze 
meg a tanuló, a hallgató. Erre komoly pénzeket áldozott a kormány és komoly 
pénzeket áldoz a kamara is, amely a gazdasági súlyával és szerkezetével végre kell 
vigye a kormánnyal közösen ezt a programot. Ekkor lehet annak esélye, hogy valóban 
gyakorlatorientált, valóban a napi gyakorlathoz közelítő, képzettséggel rendelkező, 
egyre jobb, felkészült szakemberek kerülhessenek ki a szektorból. Sok milliárd forint 
ment ebbe a programba és megy jelen pillanatban is, nem mellőzve azt sem, hogy 
egyébként az iskolák jól felszerelt tanműhelyei továbbra is szerepet kaphatnak, de 
elsődlegessége annak a termelőüzemnek vagy szolgáltatónak van, amely 
gyakorlatban, egyre növekvő óraszámban foglalkoztatja ezeket a fiatalokat.  

Úgy gondolom, hogy az irány jó, a rá szánt forrás is jó. Arra biztatnám a 
képviselő asszonyt, hogy ezen a területen jöjjön el többet akár Ózdra is. Összeszerelő 
üzemet vizionált a jövőben Magyarország kapcsán. Én pedig azt mondom, hogy egyre 
több olyan multinacionális cég van például Ózdon is, amelyet gyakran lesajnálnak, 
pedig éppen a mérnöki irodáját fejlesztette volna, ha olyan mennyiségű és olyan 
felkészültségű szakember lett volna. Ezért Hatvanba vitte el. Pontosan az egyik olyan 
multinacionális cég, amelynek lába volt Hatvanban is, ott csinálta meg a mérnöki 
irodáját. Korábban Szakács képviselő úr által is elhangzott, illetve Volner úr is 
emlegette a multiknak, illetve a hazai összeszerelő üzemeknek egyébként minimális 
hozzáadott értékét. (Dr. Szakács László: Nem figyelt!) Egyre több… Bocsánat, akkor 
visszavontam! És a járműiparban is alacsony hozzáadott értéket vizionáló hazai 
munkavállalói, illetve munkaadói szektort szeretném azzal kiegészíteni, hogy egyre 
több olyan fejlesztés jön át Németországból, amely éppen a hozzáadott értéket 
próbálja emelni országon belül és nem Németországból próbál meg minden szellemi 
terméket idehozni, csak pusztán összeszerelés céljából. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, hogy ellenzéki oldalról van-e 

hozzászólás, mert ha nincs, újra kormánypártinak adom meg a szót. (Dr. Szakács 
László jelentkezik.) Akkor Szakács képviselő úré a szó. 

 
DR. SZAKÁCS LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm szépen. Nem az a baj, hogy én 

mondtam vagy Volner mondta. Ez a kisebbik baj volna, hogy nem figyelünk. A 
nagyobbik baj más. A multinacionális cégeket említette képviselőtársam is, ahonnan, 
mint mondja, mennyire jó, ha innovatív megoldások jönnek ide, sőt ha a 
kutatásfejlesztés, innováció itt történne ebben az országban, akkor milyen 
fantasztikus dolgok történnének. Ha már ön is azt mondta Szél Bernadettnek, hogy 
mélyedjen el a háttéranyagokban, itt is érdemes lenne. Hány százalékát adják a 
magyar többségi tulajdonú, Magyarországon lévő kkv-k, még egyszer mondom, 
magyar többségi tulajdonú cégek hány százalékát adják, mondjuk, a legnagyobb 
járműgyártó cégek beszállítóinak? Miért nem követelik meg? Ezzel lehetne egyébként 
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ezt fejleszteni. Semmi mással. Persze Magyarországon lévő cégek, van is benne egy 
magyar tulajdonos 5-7 százalékkal. Ők nem magyar technológiát, nem 
Magyarországon fejlesztett technológiát, nem Magyarországon levédett technológiát 
gyártanak. Hány százaléka? Ennek érdemes utánanézni, mert az a magyar gazdaság 
hozzáadott értéke.  

Azért élnek jól a svédek, mert olyan keveset költenek alapanyagra és olyan 
drágán tudják eladni azt, amit abból csinálnak. A közte lévő érték a hozzáadott érték. 
Ott van mellette a miénk. Honnan jön az alapanyag, honnan jön a tudás, honnan jön 
a tőke és mennyi ennek a hozzáadott értéke? Az a közte lévő. Itt látszik a különbség, 
mondjuk, a svéd és a magyar, vagy éppen a német és a magyar szociális ellátás, 
egészségügyi ellátás és az oktatási ellátás között. Erre nem figyelnek önök. Erre 
kellene pedig, úgy gondolom, a legnagyobb figyelmet fordítani.  

Közmunkaprogram. Látom én is, láttam, mi volt ’10 előtt, látom azt is, hogy 
most mi van. Azért, urak, azt előállítani, hogy Magyarországon egyszerre van jelen 
egy most bevallottan 360-370 ezer embert foglalkoztató közmunkaprogram, jelentős 
munkanélküliség, és ahogy ön is mondta, jelentős munkaerőhiány, ezt előállítani 
ezzel a gazdaságpolitikával és erre még büszkének is lenni, ezt szerintem végig kellene 
gondolni még egyszer. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Hollik képviselő úré a szó! 
 
HOLLIK ISTVÁN (KDNP): Köszönöm szépen. A hozzászólásom kicsit 

kapcsolódik az előző napirendi ponthoz is. Arra szeretnék rávilágítani a Szél 
Bernadett által benyújtott képviselői indítvány kapcsán, hogy a kormány az elmúlt 
években is elkötelezett volt abban, hogy a magyar emberek életszínvonalát emelje, a 
magyar gazdaság teljesítőképességét növelni tudja és végső soron, ahogy Volner 
János is fogalmazott, természetesen a magyar gazdaságpolitikának is az kell legyen a 
célja, hogy minden ember egyre nagyobb jólétben tudjon élni és minden évben tudjon 
lépni egyet előre. Mit tettünk az elmúlt években ennek érdekében? (Bencsik János 
távozik.) Egy 15 százalékos személyi jövedelemadót vezetett be a kormány, amely 
Európában a második legalacsonyabb szja-szint, emellett a családi 
adókedvezménnyel közel ezermilliárd forintot hagyott ott a családoknál a 2010-es 
állapotokhoz képest. Egy jelentős rezsicsökkentést vezetett be, és azt láthattuk, a 2010 
és ’15 közötti időszakról beszélek, hogy az átlagbér és a minimálbér többet emelkedett 
nettóban, mint a szocialisták nyolc éve alatt összesen. De egyébként ugyanez 
elmondható a reálbérekről is, amelyek most már közel öt éve folyamatosan 
növekednek. Emellé még hozzá kell tenni, ahogy az már itt előbb említésre került, 
azokat az életpályamodelleket, amelyek azoknak az embereknek segítenek, akik 
tulajdonképpen valamilyen formában állami alkalmazásban állnak, orvosok, nővérek, 
rendvédelmi dolgozók vagy éppen a pedagógusok.  

A gazdaság szerkezetével kapcsolatban szeretném elmondani, mint azt Szakács 
képviselő úr is pontosan jól tudja, egy szocialista tervgazdaságból piacgazdasággá 
átváltozott gazdaságon számon kérni, hogy húsz év alatt még nem pont úgy működik, 
mint a svéd gazdaság, ez a politikai populizmus kategóriájába tartozik. (Dr. Szakács 
László: Mit nem értettél belőle?) Azt gondolom, hogy lépésről lépésre folyamatosan 
haladunk egy nyugati korszerű gazdaság felé. (Dr. Szakács László: Oda, oda!) Az 
előttünk lévő kihívásokat lépésről lépésre küzdjük le.  

Azért nézzük meg, hogy Magyarországon éppen a tavalyi évben érte el az FDI, 
tehát a közvetlen tőkebeáramlás, illetve a közvetlen tőkebefektetés Magyarországon a 
száz százalékot. Ez azt jelenti, hogy Magyarország egy vonzó célpontja a tőkének, jól 
érzi itt magát. Igen, természetesen arra kell törekednünk, és a kormányzati szándék 
ebbe az irányba mutat, hogy ha egyébként a külföldi tőke idejön, itt befektet, akkor 
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ezt egyre nagyobb mértékben tudja kihasználni a magyar gazdaság és egyre nagyobb 
mértékben tudjunk abba az irányba lépni, hogy ne csak összeszerelő üzem legyünk, 
hanem magas hozzáadott értékű termékeket is tudjunk előállítani. Azt gondolom, 
hogy azzal, amit ön is állít, nyitott kapukat dönget, hiszen a kormányzat éppen azt 
teszi. Most már van olyan állapotban a magyar gazdaság, illetve van olyan erős a 
magyar kormány, hogy meg tudja tenni azt, hogy bizonyos vállalkozóknak, 
befektetőknek, akik külföldről jönnek és itt szeretnének befektetni, például ma már 
elő tudja írni vagy egy tárgyalás során azt tudja mondani, hogy akkor jöhet ide egy 
vállalkozó, ha egyébként a TIER1-es beszállítóinak iksz százaléka, bizonyos mértéke 
magyar beszállító lesz. Ezért mondom, hogy lépésről lépésre haladunk előre.  

E tekintetben azt gondolom, hogy az előttünk lévő javaslattal, hogy erre is 
visszatérjek, az abban megfogalmazott törekvésekkel természetesen egyetértünk, 
hiszen most már azt látjuk, hogy csökkent Magyarországon a munkanélküliség, sőt 
bizonyos ágazatokban munkaerőhiány fedezhető fel, éppen ezért ma már aki szeretne 
Magyarországon dolgozni, az tud is munkát vállalni. Most abba az irányba kell lépnie 
a kormányzatnak, hogy hogyan tudjuk egyébként a béreket emelni. E tekintetben, 
ahogy Szél Bernadett is említette, a kormány már dolgozik egy olyan javaslaton, 
amely a járulékok oldaláról csökkentené a terheket, és azt gondolom, hogy alapvetően 
ebbe az irányba kell előlépnünk. A javaslatot nem tudom támogatni, de ez már régi és 
gazdaságfilozófiai vita az LMP és a Fidesz-KDNP között, hogy mi a jó: a progresszív 
adórendszer vagy az egykulcsos adórendszer. Továbbra is az egykulcsos 
adórendszerben hiszünk, hiszen ez ösztönzi arra a magyar embereket, hogy akarjanak 
előre lépni, legyen bennük törekvés arra, hogy több felelősséget vállaljanak a 
munkájukban és ezért egyébként több bért kapjanak, és az állam ne büntesse ezeket 
az embereket egy magasabb adókulccsal. Ne akarja azokat az embereket büntetni, 
akik egyébként nagyobb felelősséget akarnak vállalni a munkájukban. Éppen ezért azt 
gondolom, hogy európai mértékben is alacsony egykulcsos adórendszer megfelelő és 
természetesen a kormánynak az a szándéka, hogy a munkát terhelő adókkal szemben 
a fogyasztást terhelő adókkal hozza be azokat a költségvetési bevételeket, amelyekre 
szüksége van. Emellett nyilván szociális szempontok alapján célzott 
áfacsökkentéseket hajtson végre, ahogy egyébként az elmúlt években ezt tette is, hogy 
azok, akik most még kevesebbet keresnek, az alapvető legfontosabb élelmiszereket 
például már alacsonyabb adókulccsal tudják megvásárolni. 

Mindezek alapján a törekvést szerintem értékelni kell, a kormányzatnak is az a 
célja, hogy a magyar emberek tudjanak lépni egyet előre, de ezeket a javaslatban 
szereplő eszközöket nem tartjuk jónak és ezért várnánk meg a kormány 
járulékcsökkentő javaslatait. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem képviselőtársaimat, van-e még 

észrevétel, vélemény, hozzászólás. (Senki sem jelentkezik.) Amennyiben nincs, 
engedjék meg, hogy néhány gondolattal én is próbáljam kiegészíteni az 
elhangzottakat, talán azért is, mert volt némi közöm az elmúlt években a 
foglalkoztatáspolitikához. 

Anélkül, hogy nagyon szélesre nyitnám a kaput, nyilván nagyon fontos 
kérdéseket feszeget az előterjesztés és szerintem, mint ahogy kiderült, érdemes 
ezekről beszélni. A kérdés az, hogy az, ami most előterjesztésként az asztalon van, 
meg fogja-e oldani a problémákat. Az előterjesztő is jelezte, hogy ezt egy fontos első 
lépésnek gondolja, de ennél nyilván több hangszeren kell - idézőjelben - „játszani” 
ahhoz a következő években, hogy ez valóban működjön. Kétségtelen tény, hogy 
abszolút kettősség mutatkozik a magyar munkaerőpiacon. Szakács képviselő úr 
jelezte, hogy egyszerre van jelen a munkanélküliség és a munkaerőhiány. Szeretném 
jelezni, hogy a foglalkoztatáspolitikában ez egy teljesen abszolút dolog, hiszen 
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mindenhol a világon ez van, Németországtól kezdve Svédországon keresztül, 
mindenütt egyszerre van jelen a munkanélküliség és a munkaerőhiány.  

Érdekesebb a dolog, mert ha csak a munkanélküliségi adatot nézem, 
Svédországban jelen pillanatban magasabb a munkanélküliség, mint 
Magyarországon. Ha ezt az egy adatot nézem, akkor hátradőlhetnénk, kész vagyunk, 
mi itt a kérdés. Arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy ott a másik szám, a 
foglalkoztatási adat, a foglalkoztatási ráta és azon belül is a versenyszektor, az 
elsődleges munkaerőpiac aránya, helye, szerepe. Ha ezt a kettőt nézzük együtt, így 
már érdekesebb a kép, így már fontosabb információkat kapunk. Tehát nagyon fontos 
az, hogy minél kevesebb ember legyen munkanélküli státusban, de az is nagyon 
fontos, hogy emellett az elsődleges munkaerőpiac legyen a foglalkoztatásbővülés 
dinamizmusa. 2010 és 13 között nulla százalékos vagy egy-két százalékos GDP-
növekedés mellett az akkori kormánynak azt kellett eldöntenie, hogy 28500 forintos 
segélyt fog adni 350 ezer embernek, vagy közfoglalkoztatáson keresztül megpróbál 
munkajövedelmet biztosítani, nagyobb mértékű munkajövedelmet, ami ugyan nem 
éri el a minimálbér nettó értékét, hogy legyen ösztönző az elsődleges munkaerőpiacra 
való kilépésre, de mégis bért adjunk vagy segélyt. Ez a kérdés eldőlt és szerintem ’10-
13 között ez jól is működött.  

Kétségtelen tény, hogy ’14-15-ben és különösen az idei évben nőtt a 
munkaerőhiány. Megmondom őszintén, és zárójelet nyitok, én azt gondoltam, kicsit 
később jelentkezik ez a fajta munkaerőhiány a versenyszférában, ilyen mértékben 
később, mint ami most látszik. Gyakorlatilag az a helyzet, hogy nemhogy a 
szakképzett munkaerő hiányzik, hanem napszámost sem lehet kapni almát leszedni, 
ha már szűkebb hazámat, Szabolcsot szeretném mondani, meg körtét és sorolhatnám. 
Nincs. Napszámos nincs ötezer forintért. Tehát valami nagyon komoly probléma van 
a rendszerben. Ameddig az a kérdés, hogy segély helyett munkát adjunk-e, mit kell 
választanunk, ezt a magyar kormány eldöntötte. Abban az esetben azonban, ha a 
közfoglalkoztatás kényelmi és egyéb szempontok alapján inkább - hogy mondjam - 
kifizetődőbbnek tűnő, mint a versenyszférában például egy szalagon minimálbéren 
bevállalni a munkát, az nem biztos, hogy a közfoglalkoztatás hatékonyságát segíteni 
fogja. Jelen pillanatban itt tartunk. Jelen pillanatban valóban én is azt látom, hogy az 
ilyen mértékű közfoglalkoztatás gátjává kezd válni most már az elsődleges 
munkaerőpiacon való alkalmazás feltételeinek.  

Ekkor jön a következő kérdés: vajon ez egy olyan puzzle-e, amit össze lehet 
illeszteni, mert ha matematikailag van 250 ezer ember, mondjuk, regisztrált 
álláskereső, van 150 ezer munkaerőigény az elsődleges munkaerőpiacon, akkor mi a 
probléma. Miért nem lehet ezt összeilleszteni, a kormány miért nem foglalkozik 
ezzel? Szeretném jelezni, hogy azoknak, akik regisztrált álláskeresők, és beleértem 
most a közfoglalkoztatottakat is, hogy lássuk, nagyságrendileg miről van szó, a 
kétharmada az ország egyharmadán él. Szabolcsban, Borsodban, Baranya déli részén, 
Jász-Nagykun-Szolnok megyében, nem ragozom. Egy. Kettő: a döntő többségük 25 év 
alatti és 50 év feletti. Három: túl vannak reprezentálva a hölgyek ebben az arányban. 
Négy: 60 százalékuknak nincs, csak 8 általános iskolai végzettsége. És még 
sorolhatnám. Ugye, érzékelik, hogy ez egy olyan probléma, amit nem lehet egyszerűen 
megoldani? És Szél Bernadett jelezte, hogy felnőttképzés, szakképzés és egyéb képzés. 
Látnunk kell itt is, hogy a szakképzés hosszú távon fejti ki hatását. Ha a szakképzésbe 
most invesztálunk, akkor a munkanélküliség újratermelődését fogjuk tudni 
megakadályozni. A felnőttképzésnek pedig az a célja, hogy prompt módon próbálja a 
munkaerőigényeket kielégíteni. Szeretném jelezni önnek, szokták mondani önök is, 
hogy a közfoglalkoztatásból a versenyszférába nagyjából 12-13 százalék tud éves 
szinten kilépni, ha statisztikát nézek. Ha megnézem a felnőttképzést, van ilyen 
monitoring, a felnőttképzésben végzettek közel 40 százaléka a 180. munkanapon az 
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elsődleges munkaerőpiacon dolgozik. Tehát amikor ekézzük - már bocsánat a 
kifejezésért - a felnőttképzést, azért azt tegyük hozzá, hogy a hatékonyságát tekintve 
ezerszer jobb ez az arány, mint egyébként minden más. Az egy újabb kérdést vet fel, 
hogy vajon be kell-e vonni a közfoglalkoztatásba azokat, akiknek egyébként, úgy 
tűnik, piaci szempontból jó szakképzettségük van. Magyarul, kell-e 
dobbantódeszkaként a közfoglalkoztatás, vagy automatikusan kell-e elhelyezni? Itt 
kezdődik a következő probléma, hogy az az 56 éves szabolcsi hölgy, aki egyébként 
harminc éve végzett varrónőként, őt az elsődleges munkaerőpiacon, Győrben - hadd 
ne mondjak cégneveket - át tudom-e képezni, és ha át tudom, hajlandó-e, és ha 
hajlandó, akkor a lakhatási és egyéb problémákat megoldva képes leszek-e ezt a 
puzzle-t összeilleszteni vagy sem. Csak szeretném jelezni, hogy ez ennél sokkal-sokkal 
összetettebb és bonyolultabb kérdés. Szerintem azok a javaslatok, amelyek itt vannak, 
jó irányba mutatnak, de kérdés az, hogy meg fogják-e a problémát oldani. 

Az, hogy egykulcsos-többkulcsos már többször elhangzott, ráadásul Gazdasági 
bizottság vagyunk, a Költségvetési bizottságban ennek prominensebb emberei 
vannak, akik erről tudnak pró-kontra beszélni. Ide tartozik még a járulék kérdése. 
Magyarországon az adó hosszú évtizedek óta igen magas. Hogy ebben az ügyben van 
mozgástér vagy kell hogy legyen mozgástér, ez biztos. A magyar gazdaság, én is azt 
látom, van olyan állapotban, hogy képes legyen ezt a problémát valamilyen szinten 
kezelni. Azt azért látni kell, hogy minden egyes egyszázalékos járulékcsökkentés 120 
milliárd forint bevételkiesést jelent nettó szemléletben. Értjük! Nettó szemléletben a 
költségvetésnek. Szerintem abban is egyetértünk, hogy 1-2 százalékos 
járulékcsökkentéssel nem oldunk meg semmit. Olyan nagy a rendszer, hogy ezt 
benyeli egyébként és érdemi, továbbgyűrűző hatása nem lesz. A következő kérdések 
vetődnek fel szerintem járulékoldalról: a szociális hozzájárulási adót kell-e 
csökkenteni, vagy a munkavállalói járulékot. Nyilván a munkavállalói járulék 
automatikusan megjelenik a nettóban, ez az egyszerűbb megoldás. De a kérdésem az, 
hogy ha ezt a megoldást választjuk, akkor a másik oldalon, ha nem változik 
gyakorlatilag semmi és jön egy bérnyomás a rendszerre, nem változik a munkáltatói 
oldalon semmi teher, vajon a kkv-k fognak ebből esetleg problémát realizálni vagy a 
nagyvállalkozások is, akik jelen pillanatban is a bérnyomás miatt kénytelenek emelni. 
Ez egy fontos dilemma. Meg tudjuk-e teremteni, ha munkáltatói oldalon akarunk 
csökkenteni, annak a feltételét, hogy legalább egy részét bérfejlesztésre fordítsa? Van-
e ennek realitása, törvényben, bármiben tudunk-e ebben lépni?  

A másik a mértéke. Ahogy az előbb mondtam, egy-két százalékkal biztosan 
nem érünk el célt. Mekkora mértékű legyen ez a járulékcsökkentés? Egyszeri legyen 
vagy mondjuk több évre elhúzódó és folyamatos legyen? Tehát lássa minden szereplő, 
munkáltató, munkavállaló, hogy iksz éven belül el fogom érni azt a célt, hogy a 
minimálbér nettója például a mostaninál lényegesen magasabb legyen; a szegénységi 
küszöböt elérte, de a szegénységi küszöb is igen alacsony mértéken van, így most nem 
akarok plafonokat mondani, de hogy a mostaninál lényegesen magasabb legyen. Ez 
pedig egyeztetés nélkül, a szociális partnerek nélkül biztosan nem megy. Tehát olyan 
törvényjavaslatot, amit előtte a munkáltatói és munkavállalói érdekképviseletekkel 
kormányzati szinten sem beszéltünk át, meggyőződésem szerint nem lehet megtenni. 
Tehát biztosan nagyon fontos az, hogy ezt átbeszéljük, és akkor ebbe belefér a 
szakképzés átalakítása, belefér, amiket most ön elmondott, meg még ezen kívül 
legalább 10-15 egyéb olyan eszköz, amit csak összehangolva lehet kezelni ahhoz, hogy 
eredményeket elérjünk. 

Az is nagyon fontos téma, hogy rendben van a bérnövekedés, de ez a 
termelékenység növekedésével együtt kell hogy járjon, mert az előző években is azért 
nem tudtuk a minimálbért nagyobb mértékben emelni, mert féltünk tőle, hogy a 
másik oldalon ez létszámelbocsátással fog járni, főleg olyan szektorokban, ahol 
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egyébként minimálbéren vagy annak környékén foglalkoztatnak embereket. Ki tudja-
e termelni a vállalkozás és milyen módon fogja tudni kitermelni? Nem ragozom, mert 
ez nagyon hosszú vita lenne. Szerintem fontos és érdemes ezekről a problémákról 
beszélni. A magam részéről számos dologban egyetértek. Azt, hogy az aktív 
eszközökre nagyobb súlyt kell helyezni az NFA-n belül, még megboldogult államtitkár 
koromban is folyamatosan jeleztem és mondtam, mert én is azt látom, hogy 
szükségeltetik, az aktív eszközök minél erősebb jelenléte szükséges a rendszerben. 
Tehát sok minden van, amiben egyet tudunk érteni. Az a gondom, és azért nem 
tudom személy szerint most én sem támogatni ezt az előterjesztést, hogy csak 
részproblémákra világít rá, és ezt a problémát, azt gondolom, kormányzati szinten, 
szélesebb körben kell tudnunk kezelni. (Vágó Sebestyén távozik.) 

Köszönöm szépen. Visszaadom a lehetőséget az előterjesztőnek, ha van 
észrevétele. 

Dr. Szél Bernadett reflexiói 

DR. SZÉL BERNADETT (LMP) előterjesztő: Köszönöm szépen a vitát, elnök úr 
és tisztelt bizottság. Bevallom őszintén, ez sokkal jobban emlékeztetett egy vitára, 
mint amit a Költségvetési bizottságban tapasztaltam. Csak azért mondom, mert azt 
gondolom, hogy tényleg olyan dolgokról beszélünk, amelyeken az ország jövője 
múlhat.  

Három dolgot akarok letisztázni. Egyrészt Riz képviselőtársunk meghívott 
Ózdra. Most voltam ott. El fogok menni újra, de a helyzet az, hogy a munkából 
szerzett jövedelemből meg kell élni. Ez alap, de Magyarországon nem így van most. 
Főleg, ha a közmunkát nézzük. Tehát az nem elég a megélhetéshez. Ez az egész 
javaslatcsomag azért is született, mert el akarjuk érni, hogy Magyarországon, aki 8 
órát dolgozik, fixen meg tudjon belőle élni, sőt még a családjáról is tudjon 
gondoskodni. Tehát ilyen irányba megy a politikánk és tőlünk ezt fogják a következő 
években látni. Mert az országban hatalmas a baj. Most kaptam értesítést arról, hogy 
gyakorlatilag koszt-kvártélyért cserébe hozzák be külföldről a munkásokat. Ez most 
már szélesebb nyilvánosságot is kapott. Ezt eddig is tapasztaltam, de most mindenki 
kezdi látni, hogy mi történik ebben az országban. Támogatom, hogy a kormányzat 
ebbe az irányba kezdjen el intézkedéseket megtenni, de bátorkodom jelezni, hogy 
most járulékcsökkentésen gondolkodni Varga miniszternek ugyancsak elkésett és 
ugyancsak kevés. Abból sem jött ki még semmi, semmit nem tudunk, hogy amit nyár 
folyamán többször belengetett, azzal kapcsolatban mi az álláspont. Azt látjuk, hogy a 
minimálbér, mint olyan, visszatérő probléma. Jelenleg hiába éri el a szegénységi 
küszöböt, a mindennapi megélhetéshez szükséges 88 ezer forintos küszöböt nem éri 
el. Márpedig, azt gondolom, nem élhetünk egy olyan országban, ahol a minimálbér a 
megélhetést biztosító szint alatt van. Tehát ez nem maradhat így. 

Mi olyan javaslatot tettünk le az asztalra, és ez van ebben a törvényjavaslat-
csomagban kodifikálva, ami adómentessé teszi a minimálbért és megemeli egy olyan 
szintre, hogy már bőven fölötte legyen, de ezzel nem növeli a vállalkozások terheit. Ez 
nagyon fontos, ezzel egyetértek. Nem kell hogy a vállalkozásoknak növekedjenek a 
terhei. A költségvetés venné át a terheket, viszont, ahogy a Költségvetési bizottságban 
kifejtettem, bőven vannak olyan tételek a költségvetésben, amelyek ezt elbírnák. 
Tehát nem a vállalkozásoknak kellene többet fizetni, nem ott lennének a problémák, 
hanem a kormányzati szinten kellene az urizáló és a felesleges kiadásokat megvágni. 
Tehát ez is egy alapvető irány. 

Felmerült, hogy különböző intézkedések kinek kedveznek, a multiknak vagy a 
kkv-knak. Én például a duális képzéssel kapcsolatban azt tudom elmondani, hogy itt 
megint a kkv-k a vesztesek és ez így nem maradhat. Ez így nem maradhat, nem lehet. 
Ebben a rendszerben a kkv-k is ugyanúgy munkaerőhiánnyal küszködnek, mint a 
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multik. Nem lehet egy olyan támogatási rendszert, egy olyan képzési rendszert 
bevezetni, ami a kis- és középvállalkozásokat még hátrányosabb helyzetbe hozza a 
multikkal szemben, mint ahogy amúgy is vannak. (Tóth Csaba távozik.) Az az 
arányszám, amit Szakács képviselőtársam mondott, nagyon fontos. Ez most politikai 
természetű megjegyzés lesz, de el fogom mondani, hogy az is a Fidesz-KDNP kudarca, 
hogy ígérték nekünk, hogy a kis- és középvállalkozásokat fogják előtérbe helyezni és 
támogatni, de nézzük meg, kik a stratégiai partnerek. A multik. Be kell hoznom, 
amiről beszéltem az előbb, hogy szervezetten és tömegesen megkezdődött külföldi 
munkavállalók letelepítése az országban és ez most már szélesebb nyilvánosságot is 
kapott, amit az elmúlt hónapokban láttam. Ez egy belügyminisztériumi 
előterjesztésben ment, az egyes migrációs tárgyú törvények módosításáról szóló 
javaslatban és ahhoz kapcsolódó végrehajtási rendeletben. Ez megint a magyar 
dolgozók bérkövetelésének letörését fogja eredményezni, ami teljes mértékben 
elfogadhatatlan. Tehát ez biztosan nem fog működni. Persze, értettem azokat a 
megjegyzéseket, amelyek arról szóltak, hogy a magyar emberek boldogulását akarják 
segíteni. De a kormányzás nem erről szól. Pont ellenkezőleg. Úgy tűnik, hogy van egy 
olyan kormányunk, amelynek tagjai ugyan így beszélnek, de a gyakorlatban nem ez 
valósul meg. Ahogy mondta elnök úr, senki nincs, aki az almát leszedje, mert valóban, 
a magyar emberek lelépnek ebből az országból, elmennek, mert nincsenek bérek. Ott 
tartunk. Innentől kezdve értem én Hollik képviselőtársam javaslatát, hogy lépjenek 
egyet előre a magyar emberek, ez a cél. De ez az egy lépés, úgy tűnik, a Nyugat 
irányába történik, egyre több ember hagyja itt az országot. 

Nem tudok azzal nagyon mit kezdeni, hogy darabjaiban, úgymond, 
egyetértenek vele, akár támogathatónak is tartják, de van itt ez a kormányzati 
filozófia a többkulcsos adó elutasításáról. Tehát én csak úgy tudom ezt a bizottsági 
ülést összefoglalni, hogy ami itt történt, nekem arról tett tanúbizonyságot, hogy önök 
érzik, hogy baj van, értik is, hogy probléma van, lassan a kormányzatban történik is 
valami, de az negyedannyira vagy tizedannyira sem komplex, mint amilyen irányokat 
felvázoltam. Ha mi lennénk kormányon, akkor az itt felvetett irányok, a lakásépítés, a 
járulékcsökkentés, az oktatás támogatása, az adórendszer megváltoztatása, ezek mind 
egyszerre történnének. Ezeknek az eredménye lenne az, hogy ez a helyzet meg tudna 
fordulni.  

Érdekes volt az a megjegyzés, amit az elnök úr mondott, hogy korábban 
következett be ez a munkaerőhiány és helyzet, mint ahogy gondolta. Felszín alatt ez 
készülődött, ’11 óta láttuk, hogy tömegével vándorolnak ki a magyarok, és hogy nem 
csökken, hanem nő a kivándorlás az országból. Kérem, lássák meg a jó szándékot. Azt 
tudom mondani, hogy ha önök most ezt nem fogják támogatni, akkor egy olyan 
helyzetet idéznek elő, amelyben az egyetlen olyan ellenzéki javaslatot, amely 
komplexen és a maga teljességében próbál ezzel a katasztrofális helyzettel 
szembenézni, azt leszavazzák. Innentől kezdve viszont a kormány felelőssége az, hogy 
vélhetően gyorsan egy olyan megoldást tegyen le az asztalra, amely ezt a helyzetet 
érdemben képes módosítani. Tehát, Hollik képviselőtársam, az, hogy Varga úr most 
dolgozik egy járulékcsökkentésen, kevés. Ez édeskevés ahhoz a helyzethez képest, 
ahol most vagyunk. Sorra jelennek meg azok a cikkek, biztosan ön is látja, amelyek 
arról szólnak, hogy az ország különböző részein külföldi munkavállalókat telepítenek 
le, koszt-kvártélyért, munkásszállásokon, a nyelvet sem beszélik. Ez teljes mértékben 
elfogadhatatlan, mert eközben a magyar emberek más országokban kilincselnek 
munkáért, sokan nem is a szakképzettségükben vagy a végzettségükben, hanem az 
alatt, csak azért, hogy megéljenek. 

Magyarországot nem Európa ipari övezeteként képzeljük el és nem egy 
átjáróházként, hanem egy olyan helyként, amely az itt lévő emberek boldogulásáról 
tud gondoskodni. Reméltem, hogy ebben valamilyen szinten a társaink lehetnek, és 
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szomorúan veszem tudomásul, ha ezt leszavazzák. Nézzék, kezdeményeztem a 
frakciók támogatását kérve egy parlamenti vitanapot a munkaerőhiányról és a 
megoldási javaslatokról. Arra bátorítom önöket, hogy ott ennél sokkal jobb, 
komplexebb és hatékonyabb megoldási javaslatot prezentáljanak, amit el is tud 
fogadni az Országgyűlés, mert a probléma nagy és napról napra nagyobb lesz.  

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem ezek után a bizottság tagjait, hogy ki az, 
aki az indítvány tárgysorozatba vételét támogatja. (Szavazás.) Két igen szavazat 
helyettesítéssel. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Ilyet nem látok. Ki az, aki 
tartózkodik? (Szavazás.) Ez 8 tartózkodás. Köszönjük szépen az előterjesztőnek. 
További jó munkát kívánunk! (Hollik István kimegy a teremből.) 

Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvénynek a 
hírközlési tornyok és antennák telepítésének korlátozására 
irányuló módosításáról szóló T/11721. számú törvényjavaslat 
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Rátérünk a következő napirendi pontra, az elektronikus hírközlésről szóló 
2003. évi C. törvény…. (Pillanatnyi szünetet tart.) Bocsánat egy pillanatra 
megakasztom a dolgot, mert most hirtelen határozatképtelenné váltunk. Hollik 
képviselő úr szükséges majd a szavazáskor. De ha megengedik, addig haladnék. Tehát 
C. törvénynek a hírközlési tornyok és antennák telepítésének korlátozására irányuló 
módosításról szóló törvényjavaslat. Ikotity István és Sallai R. Benedek LMP-s 
képviselők terjesztették elő. A képviselő urak nincsenek jelen a bizottsági ülésen. Nem 
tudom nekik megadni a szót. Ezért kell az indítvány tárgysorozatba vételéről dönteni. 
Egy pici türelmet szeretnék a bizottság tagjaitól kérni. (Hollik István visszaérkezik.) 
Igen.  

Ki az, aki a tárgysorozatba vételt támogatja? (Szavazás.) Nem látok ilyet. Ki az, 
aki nem támogatja? (Szavazás.) Nyolc nem szavazat. Ki az, aki tartózkodik? 
(Szavazás.) Két tartózkodással a bizottság a tárgysorozatba vételt nem támogatta. 

A járművezetők számára biztonságos és egészségre nem ártalmas 
munkakörülmények feltételeinek megteremtéséről szóló T/12292. 
számú törvényjavaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

A következő a járművezetők számára biztonságos és egészségre nem ártalmas 
munkakörülmények feltételeinek megteremtéséről szóló törvényjavaslat. Sok 
előterjesztő van. Gondolom, Szakács László képviselőtársunk lesz, aki az előterjesztők 
nevében kíván szólni. Át is adom neki a szót. 

 
DR. SZAKÁCS LÁSZLÓ (MSZP) előterjesztő: Köszönöm szépen, elnök úr. Nem 

élek vissza a bizottság türelmével. Az általános indokolásban, úgy gondolom, leírtuk 
azokat a munkakörülményeket, amelyeket minden nap mindenki tapasztalhat, az is, 
aki utazik, az is, aki vezeti ezeket a közösségi járműveket. Ezeken szeretnénk javítani 
segítő szándékkal. Bízom benne, hogy a bizottság fogja támogatni ezt az előterjesztést. 
Köszönöm a figyelmet. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Van-e észrevétel az indítvánnyal kapcsolatban? 

(Senki sem jelentkezik.) Nincs. Akkor szavazunk. Ki az, aki a tárgysorozatba vételt 
támogatja? (Szavazás.) Két igen szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Hat 
nem szavazat. Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) Egy tartózkodással a bizottság nem 
támogatta.  
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Az Otthon Melege Program tüzelőberendezések korszerűsítése 
érdekében történő megnyitásának szükségességéről szóló H/12164. 
számú határozati javaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

A nyolcadik napirendi pont az Otthon Melege Program tüzelőberendezések 
korszerűsítése érdekében történő megnyitásának szükségességéről szóló határozati 
javaslat. Vágó Sebestyén képviselő úr ugyan itt volt sokáig és köszönet érte, de el 
kellett mennie, ezt jelezte korábban. Kicsit megcsúsztunk. Nem tudjuk levenni 
napirendről, úgyhogy szavazzunk róla, a tárgysorozatba vételről döntünk.  

Ki az, aki a tárgysorozatba vételt támogatja? (Szavazás.) Ilyet nem látok. Ki az, 
aki nem támogatja? (Szavazás.) Hét nem szavazat. Ki az, aki tartózkodott? 
(Szavazás.) Két tartózkodással a bizottság nem támogatta. 

Az ülés berekesztése 

Kérdezem a bizottság tagjait, hogy az egyebekben van-e észrevétel, javaslat. 
(Senki sem jelentkezik.) Nincs. 

Akkor köszönöm mindannyiuknak a munkáját. További szép napot kívánok. 
 
 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 57 perc) 

 

 

Dr. Czomba Sándor 
a bizottság alelnöke 

Jegyzőkönyvvezető:  dr. Lestár Éva 

 


