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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 04 perc.) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

DR. CZOMBA SÁNDOR (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Jó napot kívánok mindenkinek! Tisztelettel köszöntöm a bizottság jelen lévő tagjait és 
minden kedves megjelentet a mai bizottsági ülésen.  

A bizottság tagjai korábban e-mailen megkapták a mai napirendi javaslatot. 
Kérdezem a bizottság tagjait, ehhez képest van-e javaslat. (Nincs ilyen jelzés.)  

Amennyiben nincs, akkor a kiküldött napirendi javaslatról szavazunk. Ki az, aki 
ezt elfogadja? Kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Ez egyhangú igennek tűnik, 
és ez 15 igent jelent, ha jól számoltunk. Köszönöm szépen. 

Megállapítom, hogy a bizottságunk határozatképes.  

Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter éves meghallgatása 
(Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 41. §-a alapján) 

Rátérünk az első napirendi pontunkra, Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter 
éves meghallgatására. Tisztelettel köszöntöm körünkben a miniszter urat és az 
államtitkár urakat. Meg is adom a lehetőséget neki. Képviselőtársaimnak, a bizottság 
tagjainak azt javaslom, hogy a miniszteri meghallgatás után a kérdéseket és a 
véleményeket egy körben próbáljuk meg összefoglalni. Köszönöm szépen. Parancsoljon, 
miniszter úr. 

Varga Mihály hozzászólása 

VARGA MIHÁLY nemzetgazdasági miniszter: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 
Bizottság! Köszönöm szépen a meghívást. Elnézést a néhány perces csúszásért, de a 
Költségvetési bizottság egy kicsit tovább érdeklődött a gazdasági jellegű ügyek iránt, és 
most a papírjaimat rendezem, hogy egy viszonylag rövid bevezetőt tudjak az önök 
számára adni. Azt tudom önöknek mondani, hogyha jól emlékszem, tavaly 
decemberben találkoztunk, az elmúlt egy évről kell önöknek beszámolnom, és ebből a 
szempontból egy eredményes és jó esztendő van mögöttünk.  

A gazdasági növekedés az elmúlt egy esztendőben tartós maradt és növekedett. 
Ha megnézik a számokat, akkor azt lehet látni, hogy a legutóbbi negyedévben 3,8 
százalékkal növekedtünk, az első háromnegyed évben 3,7 százalékkal. Én a másik 
bizottsági ülésen is elmondtam, itt is megismétlem azt, hogy azt várom, hogy a további 
korrekciók ezt a növekedési adatot még növelni is fogják, ugyanis a Statisztikai Hivatal 
elszámolási metodikája most már az elmúlt 20 évre visszamenőlegesen mindig olyan, 
hogy amikor a magyar gazdaság egy felívelő szakaszában van, amikor egy növekedési 
fázisban van, akkor kevésbé pontosan tudja az első nyers adataival megbecsülni a 
gazdasági növekedést.  

Ha jól figyelték most a legutóbbi adat publikálását, az előző két negyedév adatát 
már korrigálta is felfelé a Statisztikai Hivatal egy-egy tized százalékkal. Tehát most is 
arra számítok, hogy a növekedés valahol 4 százalék környékén van, és abban bízunk, 
hogy a következő évben, 2018-ban is marad ez a 4 százalékos növekedés.  

Mind a három nagy hitelminősítő intézetnél kedvezőbb a besorolásunk, pozitív 
minősítést kaptunk, ami szokatlan már egy évvel a választások előtt. Reményeink 
szerint a felminősítés előszobája az, ha ezek a pozitív minősítések megvannak. Tehát 
arra számítunk, hogy, a piachoz hasonlóan egyébként, a piaci mérésünkkel hasonló 
módon fogják korrigálni a hitelminősítők a minősítéseiket, hiszen a piac ma is 
ugyanazzal a szinttel mér bennünket, mint mondjuk a lengyel gazdaságot, a 
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kötvényeinket ilyen szinten tudjuk eladni. Ez pedig azt mutatja, hogy nekünk még 
legalább két fokozattal feljebb kellene lennünk a hitelminősítőknél. 

27 éve, vagyis a rendszerváltozás óta nem volt ilyen kedvező a foglalkoztatási 
statisztika és adat: 4 millió 451 ezer fő dolgozik ma Magyarországon. Utalok arra, hogy 
3,8 millió volt 2010-ben. A munkanélküliség 63 hónap óta folyamatosan csökken, 
jelenleg 4,1 százalék. Egyre több olyan ágazat, terület van, turizmus, mezőgazdaság, 
építőipar, ahol ma már inkább a munkaerőhiány a jellemző, és éppen ez az oka annak, 
hogy kezdeményeztem egy építőipari csúcstalálkozó létrejöttét ezen a héten. Tehát az 
ágazati érdekképviselettel, az ÉVOSZ-szal, az ágazati szakszervezettel, valamint a 20 
legjelentősebb építőipari cég vezetőjével fogunk leülni ezen a héten, hogy áttekintsük az 
építőiparban kialakult helyzetet is. Erre, ha még lesz kérdés, szívesen válaszolok. 

4,5 éve töretlen a reálkeresetek emelkedése is. Csak akkor van értelme egy 
gazdaságpolitikának, ha ezt az emberek is a saját maguk bőrén érzékelik és érzik. Ezért 
fontos az, hogy ebben az esztendőben, az első 9 hónapban 10,2 százalékkal voltak 
magasabbak a reálkeresetek az egy évvel korábbinál.  

Éppen a mai nap reggel 9 órakor publikálta a Statisztikai Hivatal a legfrissebb 
kereseti adatokat. Ez alapján az mondható el, hogy a keresetek 13,6 százalékkal tovább 
növekedtek az elmúlt egy évhez képest, szeptemberben 292 ezer forint a bruttó 
átlagkereset Magyarországon. Ha a nettó kereseteket nézem meg, ezek is jelentősen 
nőttek. Nyilván a családi adókedvezmény jelentősen eltéríti ezeket a nettó kereseteket 
egymástól, tehát aki gyermeket nevel, gyermeket vállal, az egy magasabb nettó keresetet 
tudott realizálni az elmúlt egy évben. Azt gondolom, ez fontos mai hír, és 
mindenképpen egy olyan hír, aminek valamennyien örülhetünk.  

Adócsökkentések, adókedvezmények léptek életbe már a tavalyi évben is és az 
idén is. Sertéshúsnál az áfakulcs csökkentése, szja-csökkenés, a családi adókedvezmény 
növelése. A kétgyermekesek számára 2016-2019 között jelentősen nőtt a kedvezmény 
mértéke, ezt mindenképpen folytatni kívánjuk, hiszen a demográfiai tendenciáink 
továbbra is aggasztóak. Az a cél, hogy a demográfiai tendenciák megforduljanak, ebben 
pedig segítséget kívánunk adni a gyermeket vállalóknak és a gyermeket nevelőknek. 

Jó hír egyébként az, hogy a lakossági bérek, keresetek növekedése együtt járt a 
fogyasztás növekedésével is. Az elmúlt háromnegyed évben 4,7 százalékos emelkedés 
volt, szeptemberben 5,4 százalékos; 51 hónapja nő a kiskereskedelmi forgalom. Tehát ez 
azt mutatja, hogy a lakosság igenis érzi a változást, érzi a keresetek növekedését, és 
egyrészről a fogyasztását növeli - ezt mutatják a számok -, másrészt pedig a 
megtakarítások is növekednek. Örömmel mondhatom itt is, hogy 2010-hez képest 
megháromszorozódott a lakossági megtakarítások mértéke, év végére több mint kétezer 
milliárd forint lesz az a lakossági megtakarítás, amit az állampapírokon keresztül mi 
látunk és érzékelünk. Nagyon bízom benne, hogy a következő időszakban a bérek 
növekedése és a megtakarítások növekedése folytatódni fog. 

Az iparosítási programot folytatni fogjuk. Az újraiparosítás tendenciája kedvező, 
hiszen az ipari termelés az elmúlt hónapokban is jelentősen nőtt. Az első kilenc 
hónapban 5,2 százalékkal, szeptemberben pedig 8,1 százalékkal. Tehát a magyar ipar 
továbbra is lendületben van, és az a kormányzati cél, hogy az ipari termelés aránya a 
gazdaság teljesítményén belül növekedjen, az az elmúlt hónapokban megvalósult.  

Az építőipar kiugróan jól teljesít. Egészen látványos számok vannak. Május óta 
tartósan, minden hónapban azt látjuk, hogy az előző évhez képest több mint 20 
százalékkal nőtt az építőipar teljesítménye, augusztusban 36 százalékkal növekedett, 
szeptemberben pedig 23 százalékkal. Ennek persze, mint ahogy minden éremnek, két 
oldala van, van egy nagyon kedvező hatása, hogy a beruházások növekedésével lépést 
tart az építőipar - a beruházások 27 százalékkal növekedtek eddig ebben az évben, ez jó 
hír. Viszont pont azért is ülünk le az építőipari vállalkozásokkal, hogy felkészítsük őket 
arra az időszakra, amikor a kapacitások kiépülése után lehet, hogy csak egy szerényebb 
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beruházási időszak lesz. Tehát a beruházási ciklusok változásához is alkalmazkodniuk 
kell majd. Nem tekintem egyébként még ezt a növekedést nagyon veszélyesnek, hiszen 
az építőipar bruttó hazai termékben képviselt részaránya a kétezres évek elején, még az 
első Orbán-kormány időszakában is 6-7 százalék között volt. Jelenleg 3,4 százalék. 
Tehát az építőipar jelentősen zsugorodott a 2008-ban indult gazdasági válságnak 
köszönhetően. Tehát ezek a kapacitások lényegében egy korábbi kapacitás 
visszaépítését jelentik. Az elmúlt egy évben 40 ezer fővel nőtt az építőiparban dolgozók 
száma, egy jelentős létszámigénye van az ágazatnak. Van egy nagyon kis mértékű, egy 
óvatos visszaáramlás is a külföldi munkaerő világából, de szeretnénk majd a 
szakképzéssel, technológiai váltással, gépek, eszközök beszerzésének a támogatásával az 
ágazatnak mindenképpen segíteni. 

A költségvetési politikára vonatkozóan: fegyelmezett fiskális politika, 
fegyelmezett államháztartás, moderált, alacsony szintű hiány - 2,4-re tervezzük az idei 
hiány mértékét. Október végéig a pénzforgalmi, tehát nem az ESA-elszámolás, hanem a 
pénzforgalmi hiány 1418 milliárd forint volt, tehát semmilyen ok nincs arra, hogy 
aggódjunk az év végi hiány mértéke miatt, úgy látjuk, hogy a 2,4-es uniós módszertan 
szerinti hiánycél biztonsággal teljesíthető. Itt vannak egyébként államtitkár-kollégáim, 
Banai Péter államtitkár úr és Cseresnyés Péter államtitkár úr, ha majd ezekre az általam 
érintett területekre részletesebb kérdések lesznek, akkor nagyon szívesen válaszolunk 
ezekre is.  

A bruttóhazaitermék-arányos államadósság hetedik éve csökken. Az előző, 
szocialista-liberális kormányok irdatlan mértékű államadósságot halmoztak fel. Furcsa 
módon ez történt 2002 után is, ez történt 2010 előtt is. Az a helyzet, hogy ezzel az 
államadósság-aránnyal nem vagyunk versenyképesek, ezen csökkenteni kell. 83 
százalék fölött volt a kormányváltás pillanatában az államadósság aránya, most 73-nál 
tartunk. Év végére 73 százalék alá szeretnénk kerülni - nagyon bízom benne, hogy ez így 
lesz -, és az a kitűzött kormányzati célunk, hogy 2020-ra pedig 70 százalék alá kerüljön 
ez az arány. Csak szeretnék arra emlékeztetni, hogy 2002-ben, a kormányváltás 
időpontjában 54 százalék volt az államadósság aránya, és aztán ez növekedett 2010-re 
83 százalékra.  

A nyugdíjakról is hadd beszéljek, hiszen 2,8 millió nyugdíjat és nyugdíjszerű 
ellátást kapó honfitársunk van. A kormány ígérete az volt, hogy a nyugdíjak értékállóak 
lesznek, megőrzik a vásárlóértéküket, ezt teljesíteni tudtuk, sőt az elmúlt években előre 
is tudtunk lépni. 2011-16 között a nyugdíjak átlagosan több mint 23 százalékkal nőttek, 
és a tartósan alacsony inflációnak köszönhetően a vásárlóerejük pedig mintegy 10 
százalékkal javult. Tehát több mint egyhavi összeggel, ha ezt át kell konvertálom, 
mondjuk, egy havi nyugdíj összegére. A hatályos szabályok szerint novemberben végre 
kell hajtanunk egy korrekciót, ami az idei év inflációs eltérésében van. Ezt megkezdtük, 
a nyugdíjasok november elején ezeket az emelt összegeket megkapták. Magyarország 
történetében először, a gazdaság jó teljesítményének köszönhetően nyugdíjprémiumot 
is fizetünk a nyugdíjasoknak. Ezt szintén a novemberi utalással együtt kapták meg a 
nyugdíjasok. A harmadik eleme az idei évnek az a kiegészítés, amire már tavaly is volt 
példa: minden nyugdíjas honfitársunk 10 ezer forint értékű Erzsébet-utalványt fog 
kapni. Nagyon bízom benne, hogy ezek időben minden nyugdíjasháztartáshoz oda 
fognak érkezni.  

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Elnök Úr! Végül arról szeretnék még beszélni, hogy 
mindezeknek, amit elmondtam, az alapja, az alap kiindulópontja az a megállapodás 
volt, ami tavaly novemberben a Versenyképességi Konzultációs Fórumon jött létre - 
amelynek a vezetését Cseresnyés Péter államtitkár úr teszi meg a kormány részéről -, 
amikor megkötöttük azt a megállapodást, amire korábban Magyarországon nem volt 
példa. Ugyanis olyan jellegű megállapodásra, amellyel egyszerre tudott egyetérteni a 
munkaadói oldal és a munkavállalói oldal, 27 éve nem volt példa. Ez a megállapodás azt 
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tette lehetővé, hogy jelentősen nőjenek a minimálbér és a garantált bérminimum 
összegei - az idei évben már ezt a lépést meg is tettük -, a másik oldalról pedig 
csökkenjenek azok a közterhek, amelyeket a vállalkozók, a vállalkozások viselnek. 
Ennek megfelelően 9 százalékra csökkentettük a társasági adó mértékét az idei évben, a 
munkáltatói járulékok szintjét pedig 27-ről 22 százalékra csökkentettük.  

Folytatni fogjuk ezt a köztehercsökkentést, a következő évben a megállapodásnak 
megfelelően emelt szintű csökkentése történik meg a munkáltatói járulékoknak. A 
szerződésben az volt, hogy 2 százalékponttal kellene csökkenteni, tehát 22-ről 20 
százalékra január 1-jével, de tekintettel arra, hogy a reálbérek növekedése az év első 
háromnegyed részében meghaladott egy szintet, ezért a szerződésnek megfelelően 2,5 
százalékponttal fogjuk csökkenteni a járulék szintjét. Ez azt jelenti, hogy 19,5 százalék 
lesz a munkáltatói járulék 2018. január 1-jétől.  

2017-től 2 százalékponttal csökkent a kisvállalkozói adó mértéke is - nagyon 
fontos szelete a magyar gazdaságnak a hazai kis- és középvállalkozások -, és ezt a szintet 
2018-ban további 1 százalékponttal fogjuk csökkenteni, 13 százalékra.  

A célzott áfacsökkentések mellett a lakosságot segítik azok az intézkedések, 
amelyeket már érintettem, a családbarát adórendszer. 2010-2016 között 3700 milliárd 
forintot hagytunk ott a családoknál - 3700 milliárd forintot! Úgy tudtuk mindezt 
megtenni, hogy a gazdasági növekedést nem fogtuk vissza, nem veszélyeztettük, és az 
államháztartás egyensúlya sem került veszélybe, tehát nem adósodtunk el, nem hitelből 
élünk, mint az előző szocialista kormányok alatt, hanem a magyar állam működése 
biztonsággal finanszírozható. 2016-2019 között megduplázzuk a kétgyermekes 
családoknak az adókedvezményt. Ez közel 390 ezer kétgyermekes szülőt érint. Ez 
mindenképpen egy jó hír, és azt gondolom, hogy ezt is folytatnunk kell.  

Mindezek mellett fenntartjuk a munkahelyvédelmi akciótervet is. Közel 1 millió 
munkavállaló után veszik igénybe a csökkentett járulékokat. Ez azt jelenti, hogy durván 
a felét kell csak fizetni járulékban hat területen, a mezőgazdaságban, az 55 év 
fölöttieknél, a 25 év alattiaknál, tehát a fiatalok foglalkoztatásában, a kisgyermekes 
anyáknál, akik visszatérnek a munka világába, a tartósan munkanélkülieknél, hiszen azt 
is egy célnak érezzük, hogy megtartsuk a meglévő munkahelyeinket. Tehát örülünk 
annak, hogy új munkahelyek jönnek létre, örülünk annak, hogy növekszik a 
foglalkoztatás az országban. Meghaladtuk ma már az Európai Unió átlagos 
foglalkoztatási szintjét, de ezzel még nem vagyunk elégedettek, szeretnénk további 
növekedést is elérni. Szeretnénk, ha minden magyar honfitársunk, aki munkahelyet 
keres magának, számíthatna a kormány segítségére és támogatására. A 
munkahelyvédelmi akció egyébként 2017. augusztus 31-éig 572 milliárd forintot hagyott 
kint a gazdaságban, tehát ez is egy nagyon jelentős segítsége volt a cégeknek 2013-tól.  

A 6 éves bérnövelési és adócsökkentési megállapodást tehát a VKF szereplői írták 
alá, a LIGA, a Magyar Szakszervezeti Szövetség, a Munkástanácsok Országos 
Szövetsége, az ÁFEOSZ-COOP Szövetség, a Munkaadók és Gyáriparosok Országos 
Szövetsége, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége, és aláírták olyanok is, 
akik nem tagjai a VKF-nek, de tanácskozási joggal részt vettek ezen az egyeztetési 
fórumon, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, a Stratégiai és Közszolgáltató 
Társaságok Országos Szövetsége, a Szakszervezetek Együttműködési Fóruma, valamint 
az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés is. Ez egy közös siker, kellettek hozzá a 
szociális partnerek, a munkaadók, a munkavállalók. Nagyon bízunk benne, hogy az az 
eredmény, amit elértünk és aminek az első eredményei, jelei ebben az évben már 
megmutatkoztak, az a következő években majd folytatódni fog. 

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottsági Tagok! Köszönöm a lehetőséget, hogy 
bevezetőt mondhattam, és várjuk az önök észrevételeit, kérdéseit. 
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Kérdések, vélemények 

ELNÖK: Köszönjük szépen, miniszter úr. Most a bizottság tagjainak adnám meg 
a lehetőséget kérdésekre. (Jelzésre.) Hollik István képviselőtársam! 

 
HOLLIK ISTVÁN (KDNP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Miniszter Úr! 

Államtitkár Urak! Köszönjük szépen a beszámolót. Én azt gondolom, hogy teljes képet 
kaphattunk az elmúlt évek gazdaságpolitikájáról.  

Miniszter úr is kitért az adósságpályára és az államadósság kérdésére is. 
Egyetértek önnel abban, hogy történelmi bűn volt a szociálliberális kormány részéről, 
hogy 55 százalékról majdnem 85 százalék közelébe emelkedett az államadósság. Főként 
akkor, ha megnézzük, hogy mondjuk a napokban mennyi a környező országok 
államadóssága, és megdöbbentő különbségeket láthatunk. Magyarországhoz képest 
Szlovákiában alig haladja meg az 50 százalékot, Romániában 38 százalék, 
Csehországban sem éri el a 40 százalékot, de Lengyelországban is 54 százalék. 

Ezért azt gondolom, hogy jogos az a felvetés, hogy ilyen magas államadóssággal 
nem lehet versenyképes a gazdaság, és azt is láthatjuk, hogy mennyit csökkent az 
államadósság. Illetve a kérdésem arra vonatkozna, hogy az állam azzal, hogy egy stabil 
költségvetési és gazdaságpolitikát folytat, az elmúlt években mennyit takarít meg csak 
az éves adósságszolgálaton. 

Illetve az a kérdésem a jövőre vonatkozóan, hogy ezt a kamatkörnyezetet, ami 
egyre kedvezőbb, ezt láthatjuk, lejjebb lehet-e még szorítani. És ha mondjuk a 
hitelminősítő intézetek közül 1-2 már kilátásba helyezte, hogy még jobb besorolást 
kaphat Magyarország az elmúlt évek gazdaságpolitikájának köszönhetően, még lejjebb 
szorítható-e ez az éves adósságszolgálat, ez a kamatszint, ami nyilvánvalóan 
megtakarítást eredményez a költségvetés számára. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Szakács László képviselő úr. 
 
DR. SZAKÁCS LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Miniszter 

Úr! Tisztelt Államtitkár Urak! Hollik képviselőtársam azt mondta, teljes képet 
kaphattunk. Úgy gondolom, hogy nem, dehogyis kaptunk teljes képet! Mindjárt 
kiegészítjük.  

Nyilvánvalóan a miniszter úr azt tekintette a feladatának, hogy azokat a 
pozitívumokat felsorolja, amelyek alátámasztják az ő érvelését. A környezetükbe kell 
helyezni ezeket a megállapításokat, amelyeket mondott, úgy a növekedésről, mint az 
államadósságról is. Tehát ebben van egy európai vita pillanatnyilag, hogy hogyan kell 
számítani a magyar államadósságot, mi az, amit még bele kell számítani, mi az, amit 
nem. Sőt, van egy vita a minisztérium és a Magyar Nemzeti Bank között is. Ezekre 
mindjárt rávilágítok, és akkor kitűnik majd, hogy ezek ugyanezek a számok-e, vagy 
vannak viták. Először a növekedésről. 

A 2016-os évről beszélünk. Az Európai Bizottság szerint Magyarország 2,2 
százalékos növekedést ért el. A körülöttünk lévő országokat mondom: Csehország 2,6, 
Szlovákia 3,3, Románia 4,6, Lengyelország 2,9, Bulgária 3,9. Tehát Magyarország az 
utolsó ebben a régióban, és most is azt látjuk a növekedés tekintetében, mondjuk 
Romániában, naptárhatással kiigazítva, 8,8 százalékkal nőtt a gazdaság egyéves 
összevetésben. Ezzel szemben hazánk 3,8 százalékkal bővült. Ha sikerül majd a KSH-val 
kijavíttatni a kormánynak az adatokat, akkor lehet, hogy ez 4 százalék környékére is 
felemelkedhet, tehát a román felére.  

Ez azért fontos, tisztelt képviselőtársaim, mert többször megkérdeztük, ezt tavaly 
is megkérdeztük. Akkor azt mondta a miniszter úr, hogy ne hasonlítsam össze egy 
gyorsabban haladó autó sebességét, annak a gyorsulási potenciálját és egy induló autó 



10 

gyorsulását, amelyik még kisebb teljesítményű is. Tehát itt a gyorsabb autó állítólag mi 
voltunk ebben a kérdésben.  

Idén már más magyarázatot kaptunk erre Tállai államtitkár úrtól egy tegnapelőtt 
feltett kérdésre. Azt mondták, hogy azért, mert Romániában hitelből fedezik és az 
államadósságot növelve fedezik a gazdasági növekedést. Erre most jön Hollik 
képviselőtársam és azt állítja nekünk, hogy Romániában csak 38 százalék az 
államadósság és milyen jó, hogy ők nem hitelből finanszírozzák a gazdaságuk 
növekedését! Akkor el kellene dönteni, hogy melyik az igaz. Valószínűleg az van, hogy 
egy magyarázkodásnak vagyunk a részesei, mert egész egyszerűen lehagytak bennünket 
a környező országok; nem kicsit hagytak le bennünket, hanem nagyon hagytak le 
bennünket. És ez az egyetlen olyan módszer van, ami alapján a magyar gazdaság 
versenyképessé válik, az az, hogy a KSH-val önök módosíttatják az adatokat, mert 
konkjunktúra idején nem tudják megfelelően előre jelezni.  

Kérdésem is, és persze egyben véleményem is az államadósság tekintetében a 
miniszter úrhoz: abban van egy vita az Európai Unióban, hogy az Eximbankot, többen 
azt írják, hogy az állam által rabul ejtett bankot, annak a hitelezési állományát, a 
kintlévőségét bele kell-e számítani a magyar államadósságba, ez 400 milliárd forint. 
Bele kell-e számítani a letelepedési kötvényeket, azoknak az összegét - 7309 letelepedési 
kötvényről tudunk, ezt Pintér Sándor miniszter úrtól tudjuk. Ha ezt megszorozzuk 300 
ezer euróval, azt mondjuk ha 310 forintos euróárfolyamon kiszámoljuk, akkor 
nagyjában-egészében 680 milliárd forint jön ki, amit el kell kezdeni törleszteni az 
elkövetkezendő időszakban. Most járnak le az első 5 éves kötvények, ezt jövőre el kell 
kezdjék kifizetni.  

És bele kell-e számítani azt, amit a Magyar Nemzeti Bank szerint bele kell 
számítani, hiszen az elmúlt pénteki jelentése szerint az államháztartásban 
kötelezettségként jelentkezik a korábbi nyugdíjpénztári megtakarítások kifizetése, 
illetve visszafizetése, ez mintegy 2826 milliárd forint. Így is igaz-e a 73 százalékos GDP-
arányos hiány? Ezek kérdések még.  

A versenyképesség tekintetében tavaly miniszter úrral arról vitatkoztunk, hogy a 
Világgazdasági Fórum szerint nagyot csökkent Magyarország versenyképessége, akkor 
azt mondta nekem miniszter úr, hogy ez egy jelentés, a többiek meg vannak velünk 
elégedve, most azt látjuk, hogy a Világbanknál is hét helyet csúszott lefelé a magyar 
gazdaság a versenyképesség tekintetében, tehát ez most már lassan tendencia. Sőt a 
külföldi véleményeket illetően már a fideszes vezetésű jegybank is nagyjában-egészében 
egyetért ezekkel a véleményekkel. 

Devizahitelesek, devizakárosultak, ahogyan a jegybank elnöke mondta, 
„úgynevezett” károsultak esetében - ugye itt 900 ezer emberről van szó, és valószínűleg 
évente nagyjából 10-15 ezer adóssal szemben indulhat meg a végrehajtási eljárás - 
terveznek-e bármilyen olyan lépést, amely az ő életüket, az ő életkörülményeiket tudja 
javítani, vagy osztják azt a véleményt, amit Matolcsy György mondott itt el a bizottsági 
ülésen, hogy ő mindig is ellene lesz annak, hogy a Magyar Nemzeti Banknál 
felhalmozódott különbözetet, amit a svájci frank, illetve az euróhitelek átváltásánál 
tudott megszerezni a Magyar Nemzeti Bank - az ő bevallása szerint ez 136 milliárd 
forint - az úgynevezett károsultak ezeket a pénzeket esetleg megkapják, hogy az ő 
életkörülményeik vagy kilátásaik ettől jobbak legyenek? Kérdezem, hogy osztja-e a 
minisztérium ezt az álláspontot. 

Rákérdeztem már a magánnyugdíjpénztárak kérdésére, de szeretném kiemelni, 
hogy ez egy kiemelt kérdés, erre mindenképpen szeretnék választ várni miniszter úrtól. 

Próbálok én is gyors lenni, igen, még három kérdésem van. Az egyik az online 
pénztárgépek esete. Nagyon sokszor halljuk a kormány által nagyon támogatott 
kiskereskedelmi szektor szereplőitől, hogy az online pénztárgépek nem olcsók, ezeknek 
az ára annyi, amennyi, és ezt meg kell fizetni. Azt látjuk, hogy a Mobil Adat Távközlési 
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és Informatikai Szolgáltató Kft. az, amelyik bonyolítja ezeket, a hátterében Garancsi 
Istvánt lehet látni ennek a cégnek, 500-550 millió forint osztalékot lehet kivenni ebből a 
cégből évente. Kívánnak-e változtatni a szabályozáson a kiskereskedők támogatása 
érdekében, tehát, hogy ne egy céget támogassanak, amelyik szolgáltat, hanem az összes 
többit támogassák, esetleg kisebb profittal is beérné-e ez a társaság? 

Olajárak tekintetében elhíresült, világhíres lett miniszter úrnak az államtitkára, 
aki felhívta a MOL-t, és ettől lejjebb mentek az árak, legalábbis a MOL-benzinkutakon 
Mezőkövesd környékén, legalábbis ő ezt állította. Az volna a kérdésem, hogy igazából, 
ha ettől az egésztől el is tekintünk, és nem egy Facebook-üzenetről beszélünk, amit 
Tállai András kiírt az üzenőfalára, hanem arról beszélünk, hogy amikor legutoljára 
ugyanennyi, ilyen 50-56 dollár környékén volt a hordónkénti olajár, akkor 240-280 
forint között volt a Magyarországon megvásárolható benzin és gázolaj ára. Most ennél 
jóval magasabb, tehát inkább a 360-400 forint közötti árakon vásárolhatjuk meg a 
töltőállomásokon az üzemanyagot. Kívánnak-e változtatni a jövedékiadó-szabályokon, 
hogy újra ez az árszint elérhesse a világpiaci ártrendekhez mért árszínvonalat, hogy 
ezzel a lakosság hozzáférhetőségét segítsék? 

Az utolsó kérdésem pedig egy lokális ügy: Pécs kérdése. Pécs egy 7,5 milliárdos 
adósságállományt halmozott fel 2015 óta. 2014-ben mondta azt Pintér Sándor 
belügyminiszter, hogy nincsen egyetlenegy fillér adóssága sem Pécsnek. 2015. január 
15-én Páva Zsolt pécsi polgármester nagyon büszkén mondta, hogy összesen 2 millió 
forint adóssága van Pécsnek, most pedig 7,5 milliárd az, ami a ki nem fizetett számla. A 
városi cégek ennél sokkal többel tartoznak a bankoknak. Tehát ott is már van 
hitelállomány is. Ezt nem merik egyébként nyilvánosságra hozni. Itt beszélnek 15-25 
milliárd forintig is. Ez egy Pécs nagyságrendű város életében egy nagyon nagy kérdés, 
hogy milyen intézkedési tervre lesz szükség. Kíván-e a kormány ebbe beavatkozni, 
hiszen eddig nem igazán cáfolták azokat a felvetéseket, amelyek megjelentek a sajtóban 
is, hogy azokat a jól prosperáló cégeket vagy éppen ingatlanokat, területeket el kell 
adnia Pécsnek, eladatják Pécs városával, hogy költségvetési forráshoz juthasson? Ez egy 
egyszeri tőkeinjekció lesz, ha semmilyenfajta intézkedési terv emellé nem párosul, 
akkor természetesen jövőre ugyanitt fogunk állni, de legkésőbb két év múlva ugyanott 
fog állni Pécs városa. Kívánnak-e segítséget nyújtani kormányzati szinten Pécs 
városának, vagy igaza van Hoppál Péternek, hogy nincsen ingyen pénz, tehát a kormány 
nem kíván segíteni Pécs városának? Nagyjában-egészében ennyi. Köszönöm a szót, 
elnök úr.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tiffán képviselő úré a szó. 
 
TIFFÁN ZSOLT (Fidesz): Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 

Miniszter Úr! Először is én is szeretném Hollik képviselőtársam mellett megköszönni 
ezt a mindenre kiterjedő tájékoztatást, és ha megengedi, én most nem országos témáról 
szeretnék beszélni, hanem patrióta lévén a saját választókerületemről, megköszönve azt, 
hogy eddig miniszter úr és az ön által vezetett minisztérium mindig mindenben 
segítette azt a környéket, Dél-Baranyát. Szeretnék néhány javaslatot tenni, nem is 
kérdést föltenni. 

Azt gondolom, hogy egy rendkívül szerencsés ember lehetek, hiszen egy olyan 
gyönyörű megyében élhetek, mint Baranya megye, amely minden tekintetben 
gazdagnak tűnik, hiszen akár turisztikailag, akár mezőgazdasági szempontból 
csodálatos adottságaink vannak, azonban vannak olyan környékeink is, mint például az 
Ormánság, ahol bár most végre elindult az a 14 milliárdos fejlesztés az Ős-Dráva 
programon belül, ami egy 89 kilométernyi csatornarendszer létrehozását tűzte ki célul, 
azt gondolom, hogy a gazdaságfejlesztés szempontjából, ami, úgy gondolom, hogy 
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miniszter úr által vezetett minisztériumot erősen érinti, egy kardinális kérdés Harkány 
fejlesztése.  

Szeretném megköszönni miniszter úrnak és a minisztériumnak az elmúlt 
években adott segítséget, illetve a támogatást. 2014-ben 215, 2015-ben 300 millió 
forinttal és 2016-ban pedig 1 milliárd forinttal segítették a harkányi fürdő fejlesztését. 
Tegyük hozzá azt, hogy Harkány a maga gyógyvízturizmusával… - és erre szeretném 
felhívni mindenki figyelmét, hogy a világon a Holt-tenger után a harkányi víz gyógyítja 
a legjobban a pszoriázist. Tehát nemcsak wellnessturizmusról beszélünk, hanem 
gyógyászatról is. Harkány fantasztikus lehetőségeket tudhat magáénak, és ebből a 
fejlesztésből miniszter úr nagyon erősen kivette a részét és a minisztérium nagyon 
erősen kivette a részét. Az elmúlt évben ez a körülbelül másfélmilliárd forintos fejlesztés 
olyan vendéglétszámot produkált, és olyan növekedést indított el a turizmusban, amely 
figyelemre méltó. Mégsem turisztikai szempontból, hanem gazdaságfejlesztési 
szempontból szeretném kérni miniszter urat, államtitkár urakat, hogy segítsék a 
munkánkat abban, hogy azt a munkát, amit elindítottunk, azt a fejlesztést, amit 
elindítottunk a harkányi fürdőben, még tovább vihessük. Épületfelújítás, állagmegóvás, 
beléptető rendszerek újrafejlesztése, gyógyászati medencék kialakítása, ami nagyon 
fontos lenne. Ez körülbelül 2,5 milliárd forintos költséggel jár még. Amennyiben 
Harkányban ez a fejlesztés megtörténik és befejeződik a fürdő teljes fejlesztése, azáltal 
nemcsak magát a fürdőt, nemcsak a turizmust fejlesztjük, hanem a környékbeli 
gazdasági életet. Amikor azt mondom, hogy Harkányban egy fejlesztést hozunk létre, 
akkor nemcsak Harkányt, hanem Pécset is segítjük, nemcsak Harkányt, hanem Siklóst, 
Villányt. A turisztikai elemek ebben a megyében annyira összefüggnek, hogy Harkány 
látogatottsága, annak a növelése, a turisztikai attrakciók növelése kihat az egész 
térségre is.  

Ami talán a legfontosabb, az az, hogy az elmúlt hét évben a kormány a 
legfontosabbnak a munkahelyteremtést tartotta. Ott van mellettünk az Ormánság. 
Azzal, hogy a fürdőt fejlesztjük, nemcsak ott bent történik fejlesztés, hanem a 
környékbeli szállodákban, kereskedelemben, szolgáltató szektorban, mindenhol olyan 
fejlesztések, fejlődések történnek, amelynek köszönhetően az egyébként nagyon magas 
munkanélküliségi mutatókkal rendelkező Ormánságból az emberek be tudnak járni, és 
dolgozni tudnak. Ezért arra kérem a miniszter urat tisztelettel, hogy az a maradék, 
körülbelül 2,5 milliárdos összeget igénylő fejlesztés megtörténhessen, és ebben kérném 
szépen a segítségét. Köszönöm szépen a figyelmet. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Volner képviselő urat illeti a szó. 
 
VOLNER JÁNOS (Jobbik): Köszönöm szépen. Tisztelt Miniszter Úr! Az 

Eximbankkal folytatott vitára, illetve az Eximbank kapcsán folytatott vitára már MSZP-
s képviselőtársunk is kitért.  

Itt kérdezem a miniszter urat, hogy mi a helyzet ezzel, illetve miért trükközött a 
kormány. Hiszen láttuk azt, hogy hol a KESZ-állománya csökkent le az év utolsó 
napjaiban történelmi mélységekbe, hol ezzel trükközött a kormány az államadóssági 
adatok kozmetikázása szempontjából, hol pedig mással, de mindenesetre költségvetési 
trükkök tömegét vetették be önök annak érdekében, hogy legalább azon az egy fronton, 
ahol az államadósság elleni harc folyik, kedvező adatokról tudjanak beszámolni.  

Ezt azért tartom fontosnak elmondani, mert egy 100 százalékig állami 
tulajdonban lévő bank egy rakás olyan beruházást finanszíroz, ami a kormány számára 
fontos, és eközben nincs elszámolva a bank által kihelyezett hitelállomány az 
államadósságon belül. Úgy tűnik, hogy az Európai Unió is az én véleményemet osztja, ez 
már egy nagyon régi vita. A kormány trükközése teljesen nyilvánvaló ebben az esetben. 
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Kérdezem önt azért is, mert a magánnyugdíjpénztári államosítás, amit önök 
annak idején lefolytattak, gyakorlatilag azzal zárult, hogy önök átverték a magyar népet. 
Önök azt ígérték még a választásokat megelőzően is, hogy meg fogják védeni a 
nyugdíjakat. Ehhez képest azt látjuk - létre is hoztak az államadósság-csökkentő 
intézkedések keretében egy olyan pénzügyi alapot, amely ezt a pénzt becsatornázta, 
aztán erre meg több egyéb célra el is költötték -, hogy gyakorlatilag ez a nyugdíjpénz, 
3000 milliárd forint az utolsó fillérig el lett tapsolva, el lett költve, azok az egyéni 
számlák pedig, amelyeket a kormány megígért több alkalommal, nem lettek feltöltve 
pénzzel. Tehát később, ha nyugdíjba megy, mondjuk, 20 év múlva valaki, korábbi 
magánnyugdíjpénztár-tag, akkor már csak Orbán Viktor homályba vesző ígéretében 
bízhat, amelyben a miniszterelnök úr megerősítette, hogy meg fogják védeni a 
nyugdíjakat, pénz azonban a számlán - még egyszer mondom - már nincs.  

Ezt azért is fontosnak tartom megkérdezni, mert a kormány nagyon hamar 
eltüntette annak idején a kormány.hu-ra kihelyezett államadósság-mérő alkalmazást. 
Érdemes lenne újra beindítani, és megnézni, hogyan növekedett az államadósság, mert 
tartok tőle, hogy növekedésről is be lehet számolni majd az Eximbank 
eredményelszámolásával kapcsolatban is.  

Nagyon fontosnak tartom elmondani azt is, miniszter úr, ezzel önök is tisztában 
vannak, az összes szakmai tanulmány azt támasztja alá, hogy a feltörekvő piacokon 
azért csökkenhetett nagyon sokszor történelmi mélységbe az államadósság 
finanszírozásának költsége, mert az amerikaiak hosszú időn keresztül egy jegybanki 
élénkítő programot működtettek, 85 milliárdot, később 60 milliárdot, aztán ennél is 
valamivel kevesebbet kezdtek el havonta bepumpálni a gazdaságba annak érdekében, 
hogy a piaci kamatszintet lejjebb szorítsák, és természetesen az a kockázati prémium, 
amit meg kellett más feltörekvő piacokon fizetni, ezzel együtt csökkent, hiszen ez egy 
nemzetközi jelenség volt, nemcsak Magyarországra volt jellemző. Ez minden esetben 
valahogy kimarad a kormány beszámolóiból, hogy ez így van.  

Fontosnak tartom elmondani azt is, hogy különböző elemzések láttak a sajtóban 
napvilágot arról, hogy a bérunió kapcsán felvetett gondolatok mennyire igazak, hiszen 
azt láthatjuk, hogy sok év múltán sem csökken az a munkabérkülönbség, ami a németek 
és a magyarok között van. A magyar munkavállalók bére gyakorlatilag tartósan el van 
maradva a német munkabérektől. Ez a bérfelzárkózás, amiről a kormány több 
alkalommal beszélt, gyakorlatilag nem valósulhatott meg. 

Fontos arra is kitérnem, hogy a Jobbik a béruniós kezdeményezések kapcsán 
bejelentett egy olyan, kis- és középvállalkozókat megsegítő gazdasági programot, 
amelyet több lépésben mutatunk be a nyilvánosságnak. Ezeknek a lépéseknek a 
megtételére vagyok kíváncsi, hogy mi a kormány hozzáállása ehhez.  

Egyrészt miniszter úr, itt az osztalék adóztatásának kérdése. Önök évek óta, bár 
nemzeti kormánynak mondják magukat, azt a rendkívül méltatlan és igazságtalan 
állapotot tartják fenn Magyarországon, hogy egy külföldi cégnek elég Magyarországon 
megfizetne az iparűzési adót, sokaknak egyébként még azt sem kellett az elmúlt 
években, plusz a társasági nyereségadót, és egyébként nem kellett más adófajtát 
fizetnie, míg egy magyar vállalkozástól a kivett nyeresége után az osztalékot is 
megadóztatták. Kérdezem, hogy miért nem számolta fel ez idáig a kormány ezt az 
intézkedést. Miért nem tett annak érdekében semmit, hogy a magyar vállalkozások is 
azonos adóterheléssel adózhassák le a nyereségüket, mint a külföldi cégek? 

A következő az online pénztárgépek kérdése. Bár a kormány elbüszkélkedett 
azzal, hogy az EKÁER és az online pénztárgépek együttesen, két év alatt 420 milliárd 
forint költségvetési többletet okoztak, azzal együtt is a magyar vállalkozói szektor lett 
ennek az intézkedésnek a teherviselője. A kormány semmiben nem segítette őket. 
Egyrészt azt lehetett látni, hogy az ön egyik barátja kaszált a legtöbbet azon, hogy az 
online pénztárgépek piacát elkezdte működtetni, ő adta el a legtöbb online 
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pénztárgépet, a másik oldalon pedig a miniszterelnök úr családtagjai, rokonai, 
ismerősei voltak azok, akik az adatátviteli költségeken ismét csak jelentős pénzeket 
tudtak kaszálni. Kérdezem, tervezi-e a kormány esetleg, hogy a vállalkozások, amelyek 
többletbefizetéssel járó intézkedéseknek voltak az elszenvedő alanyai, ugyanakkor 
terheket viseltek, ezek a vállalkozások legalább az online adatátvitel költségétől 
mentesülni fognak a jövőben.  

Szintén nagyon fontos kérdés a szakmai minimálbérek bevezetésének kérdése, 
ugyanis azt látjuk, hogy tartósan vannak olyan szakmák, amelyek hiányszakmákként 
működnek Magyarországon. Több olyan szakma van, ahol nincs elegendő szakember, 
nem áll rendelkezésre megfelelő számban. Jelentős részben egyébként azért, mert ezek 
a szakemberek elvándoroltak, jelentős részben azért, mert a kormány rendkívül 
tehetségtelenül működtette a magyar oktatási rendszert. Tervezik-e szakmai 
minimálbérek bevezetését, pályaorientációs tanácsadás bevezetését a fiatalok részére, 
amelyben felmutatják azt, hogy egyes, jelenleg hiányszakmáknak számító területeken 
milyen várható bérek csalogatják a fiatalokat az adott foglalkozás irányába.  

Szintén fontosnak tartom azt elmondani, miniszter úr, hogy ön a gazdasági 
stratégiáért felelős miniszter, és mennyire el van maradva Magyarország még 
Romániától is például a körbetartozások, a vállalkozói tartozások területén. A románok 
már sokkal előrébb járnak. Én javaslom önnek azt, hogy tanulmányozzák a román 
példát. Ha kell, segítek a lefordított törvény elküldésében a miniszter úr részére. Sokkal 
előrébb járnak ezen a területen. Felszámolták a korábbi hiányt, és Magyarország ezen a 
téren is gyakorlatilag egy helyben topog.  

Nagyon fontosnak tartom azt is elmondani, miniszter úr, hogy a nagy állami 
tenderek folyamatosan úgy működnek, hogy a kormányfőhöz, Orbán Viktorhoz kötődő 
üzletemberek nyerik meg zsinórban ezeket, és a velük együttműködő nyugat-európai 
nagyvállalatok kaszálják a legtöbb pénzt. Megjegyzem, miközben egy magát nemzetinek 
mondó, a kisvállalkozásokat segítő kormányunk van, aközben például a Strabag soha 
nem ment annyira jól, soha nem hasított annyira jól a magyar építőipari piacon, mint 
jelenleg.  

Fontosnak tartom azt is elmondani, ami a miniszter úr beszámolójából ismét 
kimaradt. Ez egyébként az elmúlt években is jellemző volt. Beszéljünk már arról, hogy a 
magyar gazdaság milyen függőségektől szenved. Függünk elsősorban az EU-forrásoktól. 
Miniszter úr, ön is tudja, ez a gazdasági növekedés, amiről most beszámolt, nem 
jöhetett volna létre Magyarország önerejéből. Magyarországon gazdasági visszaesés 
lenne, ha nem lennének EU-források. Ezt azért fontos elmondani, mert az ön főnöke, 
Orbán Viktor rendszeresen sértegeti az Európai Unió különböző vezetőit, rendszeresen 
harcol az EU-val. Ha ezt magyar érdekek érdekében teszi, akkor jogosan teszi, de én azt 
látom, hogy önök elsősorban belpolitikai célra használják fel az EU-val történő 
konfrontációt és nem a magyar érdeket képviselik.  

A másik függőségünk a járműiparnak és általában véve a külföldi 
vállalkozásoknak történő kitettség. Magyar sikeres nagyvállalatok, olyanok, amelyek 
önálló termékekkel tudtak nemzetközi piacokra betörni, gyakorlatilag nincsenek. Ön 
múltkor is, amikor erre rákérdeztem önnél, elkezdett autóipari beszállítókat felsorolni, 
amelyek beszállítanak valamilyen apró komponenst különböző nagyobb cégek részére, 
de gyakorlatilag nincsenek magyar sikertörténetek, holott európai uniós forrásokból 
több ezer milliárd forint áramlik a magyar gazdaságba folyamatosan.  

A harmadik függőségünk pedig a hazautalások kérdése. Külföldön dolgozik 600 
ezer magyar ember, ezermilliárd forintot meghaladó összeget utalnak haza éves szinten, 
ha ez a pénz nem lenne, sokkal nagyobb bajban lennénk. És miniszter úr, ez nem 
önöknek köszönhető, ez azoknak az embereknek köszönhető, akiket önök gazdasági 
megoldásokkal külföldre űztek, és azért, hogy ilyen módon biztosítsák ezek az emberek 
az életüket, a megélhetésüket, kénytelenek külföldön dolgozni.  
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Fontosnak tartom arra is rákérdezni, miniszter úr, különösen az ön egyik 
lapinterjújával vagy éppen Garancsi István közelmúltban adott lapinterjújával 
kapcsolatban, hogy önök vagy az önökhöz közel álló nagyvállalkozások, amelyekkel 
rendszeresen önök különböző üzleteket kötnek és nagy értékű állami megbízásokhoz 
juttatják őket, tervezik-e kínai, pakisztáni, vietnámi, ukrán vagy egyéb vendégmunkások 
Magyarországra történő telepítését. Ugyanis ezt többen is már pozitív intézkedésként 
interpretálták a sajtóban, mennyire nagy szüksége van Magyarországnak ilyesmire. Itt 
szeretném miniszter úr egyértelmű állásfoglalását kérdezni ebben a kérdésben. 

Kérdezem miniszter urat arról is, mit szól ahhoz, hogy az ön kormánya 20 ezer 
külföldi migránst telepített le az elmúlt egy-két évben Magyarországon. 18 ezret 
meghaladó kötvényes érkezett be egy Rogán Antal által kidolgozott letelepedési 
kötvényes konstrukcióban, holott egyébként önök arról beszéltek, hogy nem engedik be 
ide a migránsokat. Miniszter úr, 15-ször annyi migránst engedett be az ön kormánya, 
mint amennyit Junckerék ez idáig le akartak telepíteni Magyarországon. Ezt 
hangsúlyozni szeretném, önök pénzért Magyarországot kiárulják külföldieknek, ezt 
megteszik. Nagyon sok volt az oltalmazott státusszal befogadott külföldi is. Nekik 
egyébként a magyar munkaerőpiacon hasonló jogok járnak, mint egy magyar 
munkavállaló részére. Kérdezem, hogy a kormány tovább folytatja a külföldi 
munkavállalók vagy a külföldiek tízezerszám történő betelepítését, hiszen jelenleg 20 
ezer olyan emberről beszélhetünk, akiket önök telepítettek be.  

Nagyon fontos azt is látni, miniszter úr, amikor ön arról beszél, hogy mennyire 
kedvezőek a foglalkoztatási adatok, 27 éve nem volt ilyen kedvező a foglalkoztatási adat 
- mondta ezt ön szó szerint, miniszter úr -, 27 éve nem volt ennyi kivándorló sem 
Magyarországról, 27 éves rekordot döntött meg az Orbán-kormány a külföldre üldözött 
magyarok tekintetében. Ezek az emberek sajnos máshol teremtenek értéket, máshol 
fizetnek adót.  

Ugyanígy miniszter úr említette a megtakarítások kérdését. Nem tudom, 
mennyire olvas a minisztérium szaksajtót. Felhívom az egyik tanulmányra a figyelmet. 
Az OTP jelentette meg, az ő kutatásukból derül az ki, hogy 2011-ben - és figyeljen 
miniszter úr ezekre a számokra, mert tanulságosak - a 18-70 év közötti banki ügyfelek 
53 százalékának volt megtakarítása, idénre ez a szám 42 százalékra csökkent. Valóban 
igaz az, hogy egészében véve nőttek a megtakarítások, de ez egyre kevesebb ember 
zsebébe kerül, és egyre több embernek egyáltalán nincs megtakarítása. Ugyanebből a 
tanulmányból derült ki az is, miniszter úr, hogy a lakosság felének semmilyen 
megtakarítása nincs, komoly problémát okoz nekik már egy 50 ezer forintos költségnek 
az előteremtése is.  

Tehát, amikor önök büszkélkednek a növekvő megtakarításokkal, azt is érdemes 
megnézni, hogy egyre kevesebb ember birtokolja ezeket a megtakarításokat, és egyre 
nagyobb ugyan a megtakarítás, de ez egyre kevesebb ember zsebében koncentrálódik. 
Még egyszer mondom - miniszter úr tekeri a fejét -, olvassa el, legyen kedves, ezeket a 
tanulmányokat, és meg fog győződni arról, hogy igazam van. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Galambos képviselő úr! 
 
DR. GALAMBOS DÉNES (Fidesz): Tisztelt Miniszter Úr! A kormánypárti 

képviselők által elmondottakhoz csatlakozva, a magam részéről is szeretném 
megköszönni azt a tájékoztatást, amelyet az éves meghallgatása keretében adott 
miniszter úr, és azt gondolom, hogy joggal jelenthető ki a számok és eredmények 
ismerete alapján, hogy a tárca vezetése mindent megtett annak érdekében, hogy a 
magyar gazdaság erre a fejlődési pályára álljon. 

A tárca portfóliói közül - és itt Volner János képviselőtársam után szólok -, 
pontosan a járműipar kapcsán szeretnék feltenni egy kérdést, ezen belül is az 
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elektromobilitással összefüggésben. De képviselőtársamat hallgatva el kell mondanom 
azt, hogy nem értek egyet azzal a megállapítással, amelyet a járműipar irányában való 
az irányú elkötelezettségnek tekint, hogy ez tulajdonképpen egy függőséget jelent. Azok 
a számok, amelyek e tekintetben a hagyományos járműipari termelők körében 
láthatóak, a magyar GDP 5 százalékát adják; a járműgyártás, és szeretném 
hangsúlyozni, hogy ez a hagyományos értelemben vett járműgyártás, tehát amely a 
meglévő üzemanyagforrásokra alapozódik, és ez 20 százaléka a magyar exportnak. Azt 
gondolom, hogy ebben a körben helyes az a tárcaálláspont, amely a beszállítóipar 
keretében is fontos lépéseket irányzott elő.  

De nem is erről szeretnék beszélni, hanem az e-mobilitás keretében arról, hogy 
milyen lépéseket tett a kormány, és kérdezni szeretném miniszter urat, hogy mi a 
további elképzelés ezen a téren. Nagyon pozitívnak értékeljük, hogy a kormány 2015-
ben elfogadta a Jedlik Ányos-programot az elektromos közlekedés fejlesztése területén, 
és folyamatosan hozzájárul a kormány azokhoz a fejlesztésekhez, amelyek az 
infrastrukturális hátteret erősítik. Itt gondolok a gépjárművek vásárlásához adott 
támogatásokra, illetve az elektromos töltőállomások létesítésének fokozódó ütemére. A 
„Modern városok” program keretében örömmel adhatok számot arról is, hogy például 
Dunaújvárosban az e-mobilitás mintarégiójaként szereplő programot kívánjuk 
megvalósítani, amely gondolkodásában is és tartalmában is egy teljesen új mintát kíván 
megvalósítani.  

Kérdezem tehát miniszter urat, hogy milyen eredményei vannak a 
kormányzatnak az e-mobilitás terén, és a jövőre nézve milyen további terveket tűztek ki 
célul. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Schmuck Erzsébet képviselő asszony! 
 
SCHMUCK ERZSÉBET (LMP): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt 

Miniszterelnök Úr! (Moraj.) Azzal kezdem, hogy azt gondolom, hogy ez egy 
parlamenti… Rosszul mondtam valamit? (Dr. Szakács László: Ez feszültséget szül a 
Fideszben! - Derültség.) Miniszter urat mondtam, nem -elnök urat mondtam. Bocsánat, 
hadartam! Tisztelt Miniszter Úr! Azzal szeretném kezdeni, hogy egy ilyen napirend, 
tehát a gazdaság alakulásáról szóló beszámoló, tájékoztató bőven megérne egy 
parlamenti vitanapot. Egy olyan parlamenti vitanapot, amikor ezekről a kérdésekről 
kormánypárti képviselők, ellenzéki képviselők érdemben és mélységében tudnának 
vitatkozni. Egy olyan parlamenti vitanapot, amelyet a képviselők - a kormánypárti 
képviselők is - komolyan vesznek, és nem olyan vitanap lenne, ahová eljön néhány 
kormánypárti képviselő, hanem mindannyian együtt vagyunk. Tehát ezt javaslom 
megfontolni, ha egy ilyenre van mód. 

Természetesen örvendetes, hogy ilyen jól alakulnak a makrogazdasági mutatók, 
és hogy miniszter úr év végére 4 százalékos GDP-növekedést vár. Viszont nagyon jó lett 
volna a beszámolóban már most hallani, egyik oldalról, hogy önök hogyan látják, hogy 
ennek a 4 százalékos vagy 3,8 százalékos GDP-növekedésnek mik a forrásai, vagy 
milyen tényezők hatására következik be. Mi is úgy látjuk, hogy ennek a növekedésnek 
azért jelentős segítői a nemzetközi gazdasági környezet, az európai uniós források, az, 
hogy igen, külföldre mennek dolgozni a magyarok, hazaküldik a pénzt, és a hazai 
multinacionális nagyvállalatok teljesítménye. 

Erről azért fontos beszélni, mert ha előre nézünk, akkor nemcsak egy-két évben 
kell gondolkodni, hanem előre néhány évvel látni, hogy a gazdasági stabilitást és akár a 
növekedés szinten tartását, pontosabban a GDP színvonalának a szinten tartását is 
biztosítani lehessen. Én szeretném megkérdezni miniszter urat, hogy ön mit lát, hogy 
mi ennek az oka vagy mik a tényezői ennek a gazdasági növekedésnek.  



17 

Ugyancsak ehhez a kérdéshez tartozik annak a megvizsgálása - és erről is jó lett 
volna hallani -, hogy ezek mögött a kiváló makrogazdasági mutatók mögött milyen 
reálfolyamatok húzódnak. Látjuk, járjuk az országot, és tulajdonképpen az érzékelhető, 
hogy igen erőteljesen szakad szét az ország. Egy példát mondok. A budapesti átlagbérek 
100 ezer forinttal - nettó - magasabbak, mint például Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megyében vagy más elmaradottabb megyében. És azt is látjuk az adatokból, hogy ezek a 
távolságok, szakadékok inkább nőnek. Tehát jó lenne erről is hallani, hogy önök akkor 
pontosan hogyan látják, milyen adatok vannak erre vonatkozóan és önök mit kívánnak 
tenni annak érdekében, hogy ezek a szakadékok széthúzódjanak. (Volner János távozik 
a bizottság üléséről.) 

Miniszter úr beszélt arról, hogy a reálbérek milyen jelentősen nőttek egy év alatt, 
ami persze megint csak jó, de azt látjuk, hogy kevés. Igazából önök múlt év végén 
kezdtek rákapcsolni arra, hogy a béreket emelni kell és bérválság van Magyarországon. 
Azért, mert rákényszerültek, mivel szembesültünk azzal, hogy egyre nagyobb a 
munkaerőhiány, és nemcsak a szakképzett munkaerő vándorol külföldre, hanem már 
munkaerőhiány látszódik a szakképzést nem igénylő területeken is. Most erre azért jó 
példa, említette a miniszter úr, az építőipar helyzetét. Talán valamelyik hírben 
olvastam, hogy 3000 fő hiányzik az építőiparban, és ugyancsak látszik, hogy az 
építőipar fellendülése összefügg az európai uniós támogatások erőltetett 
felhasználásával.  

Azt gondolom, az európai uniós források felhasználása is egy izgalmas és érdekes 
terület. Önök kitűzték azt, hogy a 2020-ig felhasználható kereteket minél előbb 
kinyomják, 2018-ig felhasználjuk őket. Ez megint felveti annak a kérdését, hogy ezzel 
kapcsolatban mi lesz később, ha az európai uniós források, tudjuk azt, hogy hajtóerejei 
a magyar gazdaság növekedésének. Vajon majd mi lesz később? 

Még a bérekhez visszakapcsolva, azért azt tudjuk vagy látjuk, hogy ez a 
jelentősebb bérnövekedés összefügg azzal, hogy a minimálbért ebben az évben 
jelentősen meg kell emelni, viszont azt is láttuk, hogy a minimálbér-emelések 
kitermelésének a költségét elég jelentősen ráterhelték a kis- és középvállalkozásokra. 
Engem például érdekel az, hogy vajon mi várható, mennyire fogják megérezni a kis- és 
középvállalkozások ennek a terhét? Vajon hányan kényszerülnek arra, hogy akár 
becsődöljenek, tehát hogy bezárják a kapuikat, vagy pedig más módokat választanak 
arra, hogy ezt a minimálbéremelést fedezni tudják. 

A járulékcsökkentéssel kapcsolatban annyit szeretnék megkérdezni, hogy rendre 
a munkaadói járulékok csökkentésében gondolkodnak, viszont azt látjuk, hogy amikor a 
munkaadói járulékok csökkentése megtörténik, azért annak egy részét valamilyen 
módon a vállalkozások lenyelik. Mi, LMP, rendre mondjuk, hogy meg kellene gondolni 
a munkavállalói járulék csökkentését. Ez érdekelne, hogy ez hatott-e eddig a 
kormányra, vagy gondolnak-e ilyenre? 

És még egy kört szeretnék itt megemlíteni. Nekem nagyon nem tetszik, amikor a 
nyugdíjasok helyzetét önök úgy látják, hogy ezzel a három tényezővel, ami most 
történt… A nyugdíjkorrekció, ami az infláció miatt szükséges, ugyanis januárban csak 
1,6 százalékkal emeltek, miközben már akkor 2,4 százalékos inflációt jelzett előre a 
Magyar Nemzeti Bank. Nekem az sem tetszik, amikor önök nagyon büszkék erre a 
nyugdíjprémiumra. Az elmúlt 7 évben, vagy 8 évben, nem is tudom már, a nyugdíjasok 
egyáltalán nem részesültek a gazdasági növekedés hasznából. Márpedig a nyugdíjasok 
azért 20-30-40 évet ledolgoztak előtte, az ő munkájuk eredménye is az, hogy a gazdaság 
úgy áll, ahogyan áll. Azt gondolom, ezt a kormánynak már régen meg kellett volna 
fontolnia, hogyan lehet egy olyan rendszert kialakítani, amelyben a nyugdíjasok a 
gazdasági növekedés hasznából is részesülnek.  

Ez az Erzsébet-utalvány nagyon-nagyon kevés és ennek a formája is elképesztő. 
Nem képesek önök arra, hogy akkor ne utalvány formájában adják oda a 
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nyugdíjasoknak, hanem valakik még ebből hasznot húznak, hogy ezt az utalványt 
elkészítik. Ráadásul ezt postázni kell. Nem tudom, mi történt tavaly óta, hogy a 
külföldön élőknek továbbra is postázzák-e. Tehát nem látjuk azt, hogy akkor legalább 
ebben a legegyszerűbb és a legköltségtakarékosabb megoldást választották volna.  

Nyilván nagyon sok kérdés van még, amiket fel lehetne tenni. Én a kérdések 
sorát itt abbahagyom, befejezem, viszont javaslok megfontolásra esetleg egy parlamenti 
vitanapot, ahol részleteiben meg lehet minden egyes kérdést vitatni. Köszönöm a 
figyelmet. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Riz Gábor képviselő úr. 
 
RIZ GÁBOR (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Miniszter Úr! Államtitkár 

Urak! Két gondolatot engedjenek meg nekem. Az egyik, az előttem ellenzéki 
képviselőként szólóknak néhány olyan adatot szeretnék elmondani, amely talán a 
szűkebb hazámat, Borsod-Abaúj-Zemplén megyét és Ózdot is valamelyest erősíti abban, 
hogy a kormány jó úton jár.  

Hét éve vagyok képviselő. Hét év alatt heteken át, hónapokon át folyamatosan azt 
hallgattuk, hallhattuk, hogy most már a gazdaság bedől, már egy-két hét, egy-egy 
hónap, és vége a magyar gazdaságnak. Ehhez képest köszöni szépen, az összes 
mutatójában jól áll. Az összes hitelminősítő felminősítette az országot. A befektetési 
bizalom nagyobb a korábbi évekhez képest. A vásárlói bizalom is nagyobb a korábbi 
évekhez képest. Ezt a kiskereskedők meg tudják erősíteni, karácsony közeledtével pedig 
különösen.  

Ez Borsod-Abaúj-Zemplén megyében sincsen másként. A központi fejlődési 
pálya most már a periférián is érezteti a hatását. Az olyan fejlesztési vagy növekedési 
városok, mint Mezőkövesd, Tiszaújváros, Kazincbarcika, Miskolc mint megyeszékhely 
mellett a többi megyerész is kezd növekedni, ki az idegenforgalomból, ki a 
mezőgazdaságból, ki pedig az ipari tevékenységből.  

Nálunk is, a térségünkben most már munkaerőhiány van. Ez nem elsősorban az 
elvándorlás miatt van, hanem azért, mert a cégek folyamatosan bővítik a kapacitásukat, 
a létszámukat, bővítenék, ha egy ütemben állna rendelkezésre a szükséges munkaerő.  

A bérben, jó lenne, ha az ellenzéki képviselő urak egymással próbálnának 
egyetérteni. Időnként a politikában összeborulnak a választás közeledtével, az LMP-s 
képviselők a Jobbikkal, illetve az MSZP-s képviselők a többiekkel. Jó lenne, ha a 
bérunió kapcsán, illetve hogy a hazai kis- és középvállalkozások hogyan termelik ki a 
dolgozók bérét és képesek-e talpon maradni, ezt akkor valahol összhangba kellene 
hozni. Én azt mondom, hogy a kormány akkor jár jó úton, amikor a gazdaság 
teljesítőképessége figyelembevételével évente ül le azokkal, akik fontos szereplők, a 
munkaadókkal, a munkavállalókkal.  

Ózd esetében megint konkrét példával tudok szolgálni, a kötelező 
szakmunkásbér fölött további 17 százalékot adott nem egy nagy cégünk a dolgozóinak, 
tehát 42 százalékkal nőtt például ez év elejétől néhány üzemben a szakmunkás-
bérminimum. Ez ugyanúgy nyilván húzza magával a többi sávban lévő dolgozók bérét 
is.  

Az egyik legfontosabb probléma most a szakképzés, és ezzel kérdésként is 
szeretnék majd a miniszter úr felé fordulni. Magyarországi cégeket összehasonlítva, 
például Németországban, amelyiktől a mintát átvettük a duális képzés kapcsán, a 2010-
es évek környékén több mint 30 százalék volt azoknak a cégeknek az aránya, amelyek 
részt vettek a duális képzés keretén belül gyakorlati helyszínként. Magyarországon ez 6 
százalék volt. A kormány a kamarával megállapodott, az ipari és az agrárkamarával is, 
hogy növelni fogja azon cégek számát, amelyek részt vesznek a duális képzésben 
gyakorlati helyszínként.  
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Szeretném kérni a kormánytól, hogy ezt a folyamatot vigye tovább és vigye végig, 
mert akkor és csak akkor látunk lehetőséget a mi térségünkben is arra, hogy a megfelelő 
munkaerőhöz jutnak, ha további olyan hazai kis- és középvállalkozásokat is tudnak 
segíteni akár alternatív eszközökkel is, amelyek tudnak alkalmazni a gyakorlati képzés 
keretén belül olyan fiatalokat, akik meg tudnak maradni abban a térségben 
munkaerőként. Köszönöm szépen. 

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

vélemény, észrevétel. (Nincs ilyen jelzés.)  
Amennyiben nincs, engedje meg, miniszter úr, hogy a végén egy gondolat erejéig 

én is csatlakozzam az előttem szólókhoz. A foglalkoztatás terén a 2010-2014 közötti 
időszakhoz képest valóban egy kellemesebb - idézőjelben mondom - problémával 
szembesülünk, de a feladatot tekintve ezt semmivel sem egyszerűbb megoldani, mint a 
munkanélküliség problémáját, ez pedig a munkaerőhiány. Örömmel hallottam, hogy 
konkrétan az építőipar területén szeretnének ebben az ügyben egy csúcstalálkozót 
szervezni. Meggyőződésem, hogy a következő időszakban más iparágakkal is szükség 
lesz ilyen vagy ehhez hasonló problémamegoldás-keresésre. 

Ami itt a Jobbik részéről megint elhangzott, ez a béruniós lehetőség. Azt 
gondolom, hogy a délibábok helyett inkább a valóság problémáival kellene foglalkozni. 
Ami problémát jelenthet adott esetben a bérfelzárkóztatás kapcsán, azok az országon 
belüli területi különbségek, amelyekre érdemes koncentrálni. Az előbb elhangzott már, 
és valóban az a statisztika, hogy nem hétéves probléma ez, hanem harminchét éves, 
vagy akár ennél is mélyebbre mehetnénk. Valóban lényeges különbségek vannak a 
bérek tekintetében, a munkanélküliség és a foglalkoztatás tekintetében, hiszen van 1,3 
százalékos munkanélküliségi ráta is meg 13 is az országon belül, teljesen más 
eszközrendszert kell az egyik meg a másik helyen használni.  

Ami a kérdésem lenne. Néhány évvel ezelőtt a magyar kormány már 
beazonosította azokat a területeket - szabad vállalkozási zónáknak hívjuk őket -, ahol a 
legsúlyosabbak a problémák munkaerőpiaci szempontból, minden egyéb más 
szempontból. Annak idején eszközrendszert is rendelt a magyar kormány mellé. Azok az 
eszközök működnek is, de érezhető, hogy az elmúlt néhány év tapasztalata alapján 
szükségesek, de nem elégségesek ezek az eszközök ahhoz, hogy ezekben a zónákban 
valóban az ott meglévő és az odatelepülő vállalkozásokat oly mértékben segítsük, hogy 
az ottani embereknek munkalehetőséget tudjanak adni. Látva a magyar munkaerő 
mobilitását, ez hosszú távon is egy megoldandó feladatnak látszik. A kérdésem tehát az 
ezzel kapcsolatban, hogy a szabad vállalkozási zónák tekintetében a lehetőségek 
bővítése napirenden van-e vagy lehet-e. Köszönöm szépen. Ezek után visszaadom a szót 
a miniszter úrnak.  

Varga Mihály válaszai 

VARGA MIHÁLY nemzetgazdasági miniszter: Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök 
Úr! Tisztelt Bizottság! Köszönöm a kérdéseiket, igyekszem röviden válaszolni rájuk.  

Hollik István képviselő úr említette az államadósság kérdését, és hogy a 
kamatkörnyezet kedvezően változott. Ez valóban így van. A mi becslésünk szerint több 
mint 500 milliárd forintot tudtunk megtakarítani azzal, hogy az államadósság mértéke 
is csökkent, 2015-2016-ban nem is bocsátottunk ki devizakötvényeket, belső piacról 
finanszírozzuk az adósságot, ez egy sokkal kedvezőbb lehetőség minden ország számára, 
nemcsak Magyarország számára. A megtakarítások folyamatosan fognak jelentkezni, 
hiszen ha alacsonyabb a kamatkörnyezet, kedvezőbb az ország besorolása, kedvezőbb az 
ország megítélése, akkor ezek tartósan tudják az államadósság finanszírozását olcsóbbá 
tenni. Nagyon bízunk benne, hogy ez a tendencia folytatódik. Még egyszer 
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hangsúlyozom, hogy a piac már évek óta sokkal kedvezőbben ítéli meg a magyar 
gazdaság helyzetét, mint a hitelminősítők.  

Szakács képviselő úr kérdéseire röviden. Exim. Az Eximmel kapcsolatban vitában 
vagyunk az Eurostattal, az Európai Unió statisztikai hivatalával. Valószínű, mivel egy 
sui generis intézményről van szó, el kell fogadnunk a véleményét, és ezt nem tudjuk az 
európai bíróságon megtámadni… (Banai Péter Benő jelzésére:) Lehet, hogy meg tudjuk 
itt a kollégám szerint, majd meglátjuk. De alapvetően nem az a cél, hogy vitatkozzunk 
vele, itt egy elszámolási vita van. Ellentétben az ön állításával, ha az Eximet beszámítjuk 
az államadósság mértékébe, akkor is csökken az államadósság mértéke. Tehát önök úgy 
adták át a kormányt, hogy az 83 százalék magasságában volt, most meg 73. Az Exim 
mérlegfőösszegének a beszámítása az államadóssági körbe, mondjuk, egy olyan 1,5-2 
százalékponttal növelheti az államadósság mértékét, akkor is mélyen alacsonyabban 
vagyunk, mint ahogy önök átadták ennek az államadósságnak a mértékét.  

A növekedés egyébként, az ön állításával szemben, több tényezőn múlik. Először 
is az ön által példaként emlegetett, mondjuk, Románia esetében - nem hiszem, hogy 
nekünk román példát kéne követni - egy ikerdeficit kialakulása van, a szaksajtó szerint 
is, ami azt jelenti, hogy 4 százalék fölött van az államháztartási hiányuk, a folyó fizetési 
mérlegük pedig negatív, tehát ez azt jelenti, hogy a külkereskedelmi mérlegük is 
negatív. Többet importálnak, mint exportálnak. A szakirodalom szerint ebből jó nem 
szokott kisülni, előbb-utóbb be kell húzni a féket, vagy egy kiigazító lépéssorozatot kell 
elkezdeni. Ha ön ezt a példát javasolja a magyar kormánynak, én ezt vitatom, én nem 
szeretném ezt a példát követni. Ezt önök csinálták a 2010-es évek előtt, amikor mindig 
megszorító lépésekben tudtak csak gondolkodni. Önnek tetszik a román példa, ezt 
megértem, nekünk nem tetszik a román példa, mi azt gondoljuk, hogy a növekedést 
sokkal stabilabban és egyensúlyra építve lehet megtenni.  

Azt is szeretném hangsúlyozni, hogy a növekedés tekintetében Magyarország 
nem most vesztett ütemet, hanem a 2000-es évek közepén. Emlékezzen rá, 2002-ben 
úgy adtuk át a kormányrudat, hogy 2007-ben Szlovéniával együtt tudjuk bevezetni az 
eurót. Önök eljátszották ezt a lehetőséget. Magyarország 2007-re egyetlenegy feltételét 
sem tudta teljesíteni az euró bevezetésének. Emlékezzen vissza! Jött László Csaba, azt 
mondta, hogy 2006. Jött Medgyessy Péter, azt mondta, hogy 2008. Jött Draskovics 
Tibor, azt mondta, 2010. Aztán jött Veres János, már időpontot sem tudott mondani, 
mert abba a helyzetbe jutott az ország. Ezt a képességünket tudjuk most visszanyerni. 
Ma Magyarország egyre közelebb van ahhoz, hogy minden feltételét tudja teljesíteni az 
euró bevezetésének. Ezt a hitelminősítők is egyébként így látják.  

Növekedésben, még egyszer hangsúlyozom, amikor a közép-európai régió 8 és 10 
százalékkal, sőt 10 százalék fölött növekedett a 2000-es évek közepén, önök akkor 
hoztak olyan helyzetet létre a magyar gazdaságban, hogy a magyar gazdaság nem tudott 
ilyen ütemben felzárkózni, nem voltunk még európai uniós tagország sem egyébként, 
sokkal tágabbak voltak a lehetőségeink. Sajnos ezt kell most bepótolnunk, 
csökkentenünk az államadósságot, csökkenteni a kockázatot, megerősíteni bizonyos 
területeket, a növekedési képességünket újra visszanyerni. Megjegyzem itt is, hogy 
Szlovákia például most a legutóbbi negyedéves növekedésben gyengébben teljesít, mint 
Magyarország, de nincs jelentősége, a közép-európai régió szemmel láthatóan együtt 
mozog. Az a hatás, amiről a szaksajtó és a nyilvánosság is beszél most, hogy a német 
gazdaság kapcsolata a közép-európai országokkal 52 százalékkal múlja felül a német 
gazdaság kapcsolatát a francia gazdasággal. Tehát politikai tengelye az Európai Uniónak 
még továbbra is Franciaország és Németország, de gazdasági középpontja egyre inkább 
úgy tűnik, hogy a német gazdaság és a közép-európai országok. És ebben Magyarország 
már nem egy sereghajtó pozícióban van, hanem szerintem legalábbis a visegrádi 
országok átlagos szintjét hozzuk. Ez a tavaly novemberi megállapodás pedig pont azt 
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fogja lehetővé tenni, hogy a közterhekben is javítsuk a versenyképességet, és a 
közterheket keresztül tudjuk a növekedést stabilizálni.  

A letelepedési kötvényekről szerintem hosszabban nem kell beszélnem. Március 
31-gyel megszűnik a forgalmazása, megszűnt a forgalmazása a kötvényeknek, nem 
fogadunk be új igényeket. Megjegyzem egyébként, egy parlamenti döntést hajt végre a 
kormány, mert a Gazdasági bizottság volt az, aki a jogszabályt előkészítette, és a 
Gazdasági bizottságnak van joga arra, hogy azokat a szereplőket kiválassza, akik ennek 
a forgalmazásával foglalkoznak.  

Versenyképesség. Nézze, egy elemet a versenyképességi listák nem tartalmaznak, 
ami pedig szerintem fontos, ez nevezetesen az, hogy a közfoglalkoztatáson keresztül mi 
olyan embereket tudtunk munkához juttatni, és a közfoglalkoztatásból az elsődleges 
munkaerőpiacra visszavezetni, akik vagy nem rendelkeztek szakképzettséggel, vagy csak 
alacsony képesítésük volt. Ezek versenyképességi szempontból biztos, hogy rontják a 
mutatóinkat, de összességében mégiscsak jó és pozitív egy országnak, ha ezek az 
emberek visszakerülnek a munkaerőpiacra. Kérem, hogy ezt mérlegelje, amikor 
versenyképességről beszél. Most legutóbb a két versenyképességi listán, amit én 
publikálva láttam, egyiken rontottunk hat helyet, a másikon javítottunk kilenc helyet. 
Nyilván ahány mérés, annyiféle a szubjektív elem is. Érdemes ezekkel, ugyanúgy, mint a 
hitelminősítőkkel, óvatosan bánni.  

Devizahitelek kérdése. 2010-ben átvettük az országot. A háztartások 
hitelállományának 67 százaléka devizahitel volt. Tehát minden magyar családnál három 
hitelből kettő devizaalapú volt. Mennyi most ez az arány? Egy százalék. Képviselő úr, azt 
gondolom, hogy ha minden kormány ilyen teljesítményt tud felmutatni egy 
robbanásveszélyes helyzet kezelésében, akkor panaszra olyan nagyon sok ok nincsen.  

Online kasszáknál: 220 ezer ilyen kassza működik jelenleg bekötve 
kiskereskedőkhöz. Jelentősen tudták fehéríteni a gazdaságot. Szerintem ennek örülni 
kell. 

Tállai András képviselő úr végezte a képviselői munkáját. Nem tudom, ha önhöz 
bemegy egy fogadóórára egy állampolgár, és azt mondja, hogy szerinte ott, az ön 
választókerültében túlságosan magasak az árak, akkor mit csinál. Elküldi haza, és azt 
mondja, hogy menjen haza, nem foglalkozunk ezzel, vagy esetleg meghallgatja, és 
esetleg ön is tájékozódik ebben az ügyben. Azt gondolom, hogy a képviselői munkáját 
végezte Tállai úr. (Dr. Szakács László: Nem ez volt a kérdés.) Parancsol? (Dr. Szakács 
László: Bocsánat!) Majd még lesz alkalom akkor reagálni. Köszönöm szépen, tehát 
elmondtam a véleményemet. Azt gondolom, ebben rendkívüli nincsen.  

Pécs. Az önkormányzati terület a Belügyminisztériumhoz tartozik, tehát itt csak 
óvatosan tudok nyilatkozni. Nem hinném, hogy Pécs csődben van, ilyet senki nem állít, 
senki nem mond, sem a pécsiek, sem a kormány, sem más. A Belügyminisztériumtól is 
úgy értesültünk, hogy a településnek nincs ilyen jellegű igénye. Ha vannak gazdálkodási 
feszültségek, abban partnerként nagyon szívesen működünk együtt, számunkra 
legfontosabb a pécsi állampolgárok biztonsága és a pécsiek érdeke. Úgyhogy ebben az 
NGM is nagyon szívesen dolgozik a pécsi önkormányzattal.  

Tiffán Zsolt képviselő úr kérdését köszönöm szépen. Gazdaságfejlesztésben, 
turizmusfejlesztésben továbbra is gondolkodunk, mert ez az egyik lehetséges kitörési 
pontja nemcsak Harkánynak, Baranya megyének, hanem más régióknak is. Éppen ez 
volt az oka, hogy a gazdaságfejlesztési és innovációs operatív programban 
meghirdettünk egy keretösszeget ilyen típusú fejlesztésekre. Nagyon bízom benne, hogy 
minél több önkormányzat tud élni ezzel a lehetőséggel. Én magam is úgy hiszem, hogy 
az idegenforgalomban még nem minden lehetőséget használtunk ki, vagy nem minden 
lehetőséget ragadtunk meg. 

Volner képviselő úr távozott közben a bizottság üléséről. Most nem tudom, mi a 
szokás a bizottság esetében. Egész egyszerűen elképesztőnek tartom, hogy a képviselő 
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úr a kamerák számára elmond egy vádbeszédet, majd aztán angolosan távozik. Hol van 
Volner János? (Derültség a kormányzó pártok képviselői körében.) Ezt szeretném 
megkérdezni, mert akkor szívesen válaszolok a kérdéseire. És bármilyen furcsa 
egyébként, pozitív dologgal szerettem volna kezdeni. Szerettem volna megköszönni 
neki, tegnap a Jobbik hivatalos Facebook-oldalán egy posztot helyeztek el, amelyben 
valótlanságot, egy állítást tulajdonítottak nekem, ami nem volt igaz; egy-két óra 
elteltével kértük, hogy ezt mindenképpen vegyék le, mert jogi útra tereljük a folyamatot, 
és levették ezt a posztot. Tehát úgy tűnik, a Jobbik néha képes magát korrigálni. Sajnos 
most ehhez szerettem volna hozzájárulni, de ezt nem tudom megtenni, mert szerintem 
az a képviselő, aki nem tiszteli önöket, a bizottság többi tagját annyira, hogy a választ is 
meghallgatja, annak a kérdéseire sem kell válaszolni.  

Galambos Dénes képviselő úr, köszönöm szépen. Az elektromobilitásban 
elkezdtünk egy programot. Nagyon sok dolgot léptünk meg, a töltőhálózat építésében 
pályázatot hirdettünk; jelenleg 80 önkormányzat pályázott le töltőtelepítésre 
forrásokat. Azt látjuk egyébként, hogy kicsit lassabban megy a töltőtelepítés, de pont 
azért megy lassabban, mert az a gyakorlat alakul ki a magyar háztartásoknál is, hogy 
használja egész nap az elektromos autót, este hazamegy, ráköti vagy ráteszi egy töltőre 
otthon, a garázsában, és nem annyira a köztöltőállomásokat használja. Ettől függetlenül 
ki kell építenünk egy rendszert, ezt folytatjuk. Jelenleg annak az elektronikus 
elszámolóháznak a felépítése folyik, amely képes lesz arra, ahogy szokták mondani, 
hogy mondjuk Záhonytól Sopronig, Zalaegerszegig képes legyen egységesen kezelni 
majd ezt a felületet, és nagyon bízom benne, hogy a céges töltőtelepítések is haladnak. 
Van jó néhány cég, amelyik például töltőállomások kapcsán önmagától is ilyen 
telepítésekbe fogott.  

A gépjárművásárlás támogatását folytatni fogjuk. Jelenleg a kormány 1,5 millió 
forintot ad minden elektromos autó megvásárlásához. Ezt a programot is szeretnénk 
továbbvinni, hiszen lassabban terjed a terület, lassabban barátkoznak meg az emberek 
az elektromobilitással, de azt érzékeljük, hogy Nyugat-Európában egyre több helyen 
korlátozzák a hagyományos dízel- vagy benzinüzemű autók mozgását például a 
belvárosi területeken. Ha ezek az autók szorulnak ki, ezek előbb-utóbb meg fognak 
jelenni Közép-Európa autópiacain. Nekünk nem célunk az, hogy minden használt 
dízelautó itt landoljon ebben a térségben, tehát szeretnénk továbbra is támogatni az 
elektromos autók terjesztését. Itt fontosnak érzem, hogy most már nemcsak az 
infrastruktúra kiépítésében dolgozunk együtt partnerekkel, hanem az itt lévő gyárak is 
elkezdtek erre átállni. Az Audi jelentette be elsőként, hogy az elektromosautó-gyártása 
egyik típusát ide fogja hozni.  

Schmuck Erzsébet képviselő asszonynak köszönöm a kérdését és a felvetéseit. 
Néhány megjegyzést azért hadd tegyek! Itt elhangzott, hogy a magyar gazdaság 
növekedése csak az uniós forrásokból származik-e vagy sem. Ne higgyenek nekem, 
higgyenek olyanoknak, akik esetleg a kormánytól távol álló gazdasági vagy közgazdasági 
elméleteket képviselnek. Tegnap olvastam az egyik országos napilapban, amely szintén 
elég távol áll a kormánytól, egy egész oldalas interjút a Gazdaságkutató Intézet 
vezetőjével, Vértes Andrással. Vértes András a Horn-kormánynak, a Medgyessy-
kormánynak és a Gyurcsány-kormánynak volt a gazdasági tanácsadója. Tehát nem én 
mondom, ő mondja. Ebben az interjúban az szerepel, hogy szerinte uniós támogatások 
nélkül 2-2,5 százalékkal tud nőni a magyar gazdaság. Én magasabbra becsülöm a 
magyar gazdaság növekedését az uniós források nélkül, de ez nyilván egy szakmai vita 
lehet Vértes úrral.  

Megjegyzem egyébként, hogy a GKI prognózisai a növekedésre folyamatosan 
alábecsülték az ország növekedési lehetőségét. Ha ő azt mondja kvázi volt szocialista 
kormányok tanácsadójaként, hogy körülbelül 2-2,5 százalék növekedés uniós támogatás 
nélkül is van, akkor én akár ezzel is kiegyezek, de szerintem ennél magasabb ez a szint.  
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Tehát ma már a magyar gazdaság egy része a belső kereslet élénkülésén, a 
fogyasztás növekedésén, a reálkeresetek növekedésén keresztül kap támogatást 
felhasználói oldalról, mondjuk a termelői oldalról, a beruházási oldalról pedig látjuk, 
hogy egyes ágazatokban, az építőiparban, ahogy ön is említette, vagy a járműiparban, a 
gyógyszeriparban folyamatosak a fejlesztések és a beruházások.  

Gazdasági szétszakadást említett. A Statisztikai Hivatal adatai pont az 
ellenkezőjét mondják: az elmúlt években közeledtek egymáshoz a régiók. Nem tudom 
pontosan, mire gondol. Ha ezt konkrétabban kifejti majd, vagy írásban elküldi nekem, 
nagyon szívesen válaszolok rá.  

Bérek kérdése. A bérek növekedése tartósan nem tud elszakadni a gazdaság 
növekedésétől. Voltak ilyen időszakai a magyar gazdaságnak, keservesen 
megszenvedtük. Tehát én azt gondolom, hogy itt egy józan mértéket kell tartani. A 
magyar gazdaság egy növekedési pályán van. Ez a növekedés, ahogy mondtam önnek, 
együtt jár a bérek, a keresetek növekedésével, ezt mi jónak tartjuk. És megjegyzem itt is, 
mert egy másik kérdése a minimálbéremelés hatására vonatkozott, hogy tavaly 
novemberben a szociális partnerekkel írtunk alá egy megállapodást, hogyha az 
MGYOSZ, a VOSZ, a többi munkavállalói érdekképviselet vagy munkáltatói 
érdekképviselet és a munkavállalók számára is elfogadható volt az, amiben ott a 
minimálbérek emelkedésében, a szakmunkásbér-emelésben megállapodtunk, akkor én 
azt gondolom, hogy nem kell okosabbnak lennünk ezeknél a partnereknél. Lehet persze, 
hogy mindenki téved, és mindenki rosszul látja a helyzetet, ez is elő szokott néha 
fordulni, de mi abban bízunk, hogy ezek a partnerek megfontoltan, alaposan 
mérlegelték azt a kormányzati ajánlatot, amit a közterhek csökkentésére és a bérek, a 
fizetések növelésére tettünk. 

Az építőiparról szóltam. 40 ezerrel nőtt egy év alatt az ágazatban dolgozók 
száma, és azon vagyunk, hogy a munkaerő-oldalról a növekedés ne álljon meg.  

A nyugdíjasok tekintetében: én azt hiszem, hogy a kormány teljesítette a maga 
által tett vállalást, értékállóak a nyugdíjak, növekedett is a vásárlóerejük, és én 
egyáltalán nem szégyellem azt, hogy nyugdíjprémiumot fizetünk a nyugdíjasoknak. 
Örüljünk annak, hogy 3,5 százalék fölött növekedik a magyar gazdaság, mert ez 
megteremti ennek a lehetőségét.  

Riz Gábor képviselő úr kérdései. Nagyon komolyan gondoljuk, hogy a szakképzés 
és a munkanélküliség, a munkaerőpótlás komolyan összefügg egymással. Pont a 
képviselő úr körzete, Ózd az, ahol egy nagyon jó példa valósult meg az elmúlt 
hónapokban. A General Electric programjában, ha jól emlékszem, amely a 
közfoglalkoztatottak egy részét kívánta átsegíteni az elsődleges munkaerőpiacra, külön 
programot tudtak elindítani. Erre van szükség.  

Olyan szakképzési rendszert szeretnénk megvalósítani, ahol a szakképzési 
rendszerünk sokkal közelebb van a kereslethez, mint jelenleg, és ez igaz a 
felnőttképzésre is. Tehát annak a felnőttképzésnek semmi értelmét nem látom, ahol egy 
vállalkozás, egy iskola találja ki, hogy mit kellene képeztetni a munkanélküliekből. Ezek 
részben kidobott pénzek. Sokkal inkább annak látom értelmét, hogy hosszú távon a 
vállalati, céges igényekhez alkalmazkodjon a szakképzési rendszerünk is, és ez a 
felnőttképzésre is igaz.  

Czomba Sándor képviselő kollégám. Bérunió, szabad vállalkozási zónák kérdése. 
Ez összefügg a területfejlesztéssel. Tehát én nem azt mondom, hogy nincsenek 
különbségek ma Magyarország egyes régiói között, mert vannak, ezt lássuk be, de ezeket 
a különbségeket lehet csökkenteni pont ilyen kezdeményezésekkel is.  

Szeretnénk, ha a szabad vállalkozási zónák eddigi tapasztalatairól készülne egy 
összefoglaló jelentés, hogy hová tudtunk eljutni eddig, milyen lehetőségeink vannak 
vagy milyen eredményeink voltak eddig, és ezzel a kormány a következő hónapokban 
kíván majd foglalkozni. Bízom abban, hogy az eddigi tapasztalatok azért azt támasztják 
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alá, hogy szükség van ilyen zónák fenntartására és támogatására. Pont amiatt, amit te is 
említettél, hogy ezekben a körzetekben azért általában kicsit magasabb a 
munkanélküliség, nehezebb munkalehetőséget találni. Tehát ezekre a típusú 
támogatásokra, területi alapú támogatásokra szerintem is szükség van. Köszönöm 
szépen a kérdéseket.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen, miniszter úr. Bizonyára újabb kérdések 

fogalmazódtak meg képviselőtársaimban. Kellő tisztelettel azt szeretném kérni azoktól, 
akik úgy érzik, hogy nem sikerült minden kérdésre megnyugtató választ kapni, hogy 
megvan a parlamenten belül annak a lehetősége többféle fórumon, hogy az ebbéli 
igényeket kielégítsük. (Dr. Szakács László felé:) Kellő tisztelettel arra szeretném kérni 
képviselőtársamat, hogy amennyiben újabb kérdés merült fel, azt próbáljuk meg ezen a 
területen rövidre zárni, már csak azért is, mert miniszter úrnak a következő bizottsági 
meghallgatásra is sietnie kell. Nagyon szépen köszönöm képviselő úr megértését, és 
köszönöm képviselőtársaimnak a kérdéseket, és különösen miniszter úrnak azt, hogy itt 
volt és segítette a munkánkat. További sok sikert és eredményes munkát kívánok a 
minisztérium valamennyi dolgozójának! Ezzel az első napirendi pontot lezártuk.  

Egyebek 

A második napirendi pont az egyebek. Nem tudom, hogy van-e ezzel 
kapcsolatban bárkinek megjegyzése. (Senki sem jelentkezik.) Amennyiben nincs, akkor 
arra szeretném felhívni a tisztelt bizottság tagjainak figyelmét, hogy a következő 
ülésünk előreláthatólag november 27-én, hétfőn 11 órakor lesz.  

Az ülés bezárása 

Köszönöm szépen. Ezzel a mai ülést bezárom. Mindenkinek eredményes munkát 
kívánok! 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 52 perc) 
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