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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 07 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a 
napirend elfogadása 

MESTERHÁZY ATTILA (MSZP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Elkezdenénk a mai ülést. Köszöntöm a jelen lévő képviselő urakat, hölgyeket és 
vendégeinket.  

A napirendi javaslat megtárgyalásával kezdenénk. A mai napirendi pontok 
közé is, kihasználva azt a lehetőséget, hogy a miniszter úr megjelenik így is és úgy is 
a mai bizottsági ülésen, egy olyan napirendi pontot is javasoltam, amely 
kimondottan egy konkrét dologgal kapcsolatos, ez pedig: tájékoztató a letelepedési 
magyar államkötvényről, a nemzetgazdasági érdekből letelepedési engedélyt 
szerzett befektetők, illetve családtagjaik számáról, a program 
adósságfinanszírozásban betöltött szerepéről és a letelepedési államkötvények 
vásárlói által végrehajtott magyarországi beruházásokról. Ez egy állandó napirendi 
pont a bizottság ülésén, soha semmilyen választ nem kapunk sem Varga Mihály 
miniszter úrtól, sem Pintér Sándor belügyminiszter úrtól, sem Barcza György János 
úrtól, az Államadósság Kezelő Központ Zrt. vezérigazgatójától, illetőleg Balogh 
László, az Államadósság Kezelő Központ Zrt. Igazgatóságának elnöke sem válaszol 
egyetlenegy levelemre se, amikor meghívom őket a bizottsági ülésre. Most is, ahogy 
eddig mindig lenni szokott, a Fidesz-frakciótól érkezett egy módosítási javaslat a 
napirendi pontokhoz kötődően, nevezetesen: ezt a napirendi pontot töröljük a mai 
ülés napirendjei közül. 

Először a módosításról kell hogy szavazzunk. (Jelzésre:) Bocsánat, még előtte 
gyorsan bejelentem a helyettesítéseket: Kerényi képviselő urat Szűcs Lajos, László 
Tamást Szabolcs Attila, Witzmann Mihály urat Boldog István és Szelényi 
Zsuzsannát pedig Demeter Márta képviselő asszony fogja helyettesíteni a mai 
bizottsági ülésen.  

Akkor ezek után semmilyen akadálya nincs annak, hogy szavazzunk. Tehát ki 
az, aki támogatja a Fidesz-frakció módosítási javaslatát? (Szavazás.) 10 támogatás. 
Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 3 nem. Tartózkodás nélkül a bizottság levette 
ezt az 1. napirendi pont.  

Így most a megváltozott napirendi pontokról kell szavaznunk: az 1. napirendi 
pont lesz Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter úr éves meghallgatása, a 2. 
napirendi pont pedig az egyebek. Aki ezzel egyetért, kérem, az kézfelemeléssel 
jelezze! (Szavazás.) 10 igen. Ki nem ért vele egyet? (Szavazás.) 1 nem. Ki 
tartózkodott? (Szavazás.) 2 tartózkodással elfogadtuk a napirendi pontokat. 

És akkor most rögtön szünetet is rendelnék el, mert a miniszter úrnak nem 
sikerült ideérni 9 órára, úgyhogy akkor meg is várjuk, amíg idetalál. Köszönöm 
szépen. (Mesterházy Attila kimegy az ülésteremből.) 

 
(Szünet: 9.07 - 9.15) 

 
DR. SZŰCS LAJOS (Fidesz), a bizottság alelnöke: Miniszter úr, azt 

gondolom, hogy a szünetet meg tudjuk szüntetni, hiszen a miniszter úr megérkezett, 
elnök úr pedig nem mentette ki magát, hogy milyen okból megy ki, ő is pontosan 
látta, hogy ön megérkezett.  

Szeretettel köszöntöm Varga Mihály urat a Nemzetgazdasági Minisztérium 
éves beszámolóján, és szeretném megkérni, hogy az előzetes tervek alapján kezdje el 
a beszámolóját. (A terembe belépő Mesterházy Attila: Bocsánat! Ez nem 
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házszabályszerű! - Odalép Varga Mihályhoz és Banai Péter Benőhöz, majd kezet 
fog velük.) Elnök úr, ez teljesen házszabályszerű. Ön megnyitotta az ülést, az ülés 
határozatképes, és ezért a bizottság folytatja a munkáját. Miniszter úr, öné a szó.  

 
ELNÖK: Nem tudja folytatni munkáját, amíg az elnök nem kezdi el a szünet 

után. Tehát nem házszabályszerű. Miniszter úrra vártunk. Én elkezdtem 9 órakor az 
ülést, úgyhogy kérem, tartsák be azt a házszabályt, amit önök hoztak, jó?  

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

Most kezdődik a szünet után, mióta az elnök itt van, a bizottsági ülés. 
Üdvözlöm miniszter urat. Ajánljuk a figyelmébe, hogy a bizottság 9 órakor kezdte az 
ülését és nem pedig később. Úgyhogy illő tisztelettel ezek után köszöntjük a 
miniszter urat, és megadom a szót, hogy adja meg a szóbeli előterjesztését a mai 
bizottsági meghallgatáson. Parancsoljon, miniszter úr! 

 
VARGA MIHÁLY nemzetgazdasági miniszter: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 

Bizottság! Örülök, hogy csatlakozhatom ehhez a jó hangulatú bizottsági üléshez.  
Tájékoztatom az elnök urat, hogy 9 órakor itt voltam, de mivel önök nem 

tudtak a napirendi pontokról megegyezésre jutni, ezért illő tisztelettel vártam, hogy 
a napirendi pontokat el tudják fogadni.  

 
ELNÖK: Ez egészen biztosan így volt.  
 
VARGA MIHÁLY nemzetgazdasági miniszter: Parancsol, elnök úr? 
 
ELNÖK: Mondom, ez egészen biztosan így volt.  
 
VARGA MIHÁLY nemzetgazdasági miniszter: Nagyon szívesen egy ilyen 

párbeszédet is tudunk folytatni, de úgy tudom, az én meghallgatásom van és nem az 
öné. 

 
ELNÖK: Erre vártunk már régóta, miniszter úr, így van.  
 
VARGA MIHÁLY nemzetgazdasági miniszter: Nem értettem, elnézést, elnök 

úr, megismételné?  
 
ELNÖK: Erre vártunk már régóta, hiszen minden egyes bizottsági ülésre 

meghívtam miniszter urat egy másik napirendi ponthoz, de még arra se méltatta a 
bizottságot, hogy egy választ adott volna a levelemre, amiben azt írta volna vissza, 
hogy nem kíván részt venni esetleg, és az ön munkatársa sem.  

 
VARGA MIHÁLY nemzetgazdasági miniszter: Minden olyan bizottsági ülésen 

részt veszek, amire szabályszerű, házszabálynak megfelelő meghívót kapok, elnök 
úr, ezt ön is nagyon jól tudja. Nagyon sajnálom, hogy kicsit feszült állapotban van, 
de igyekszem a magyar gazdaság jó eredményeiről önt megnyugtatni.  

 
ELNÖK: Úgy vártam… 
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Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter expozéja 

VARGA MIHÁLY nemzetgazdasági miniszter: Tisztelt Bizottság! Nagyon 
köszönöm az önök meghívását, hiszen alkalmam van arról szólni, hogy a magyar 
gazdaság elmúlt éves teljesítménye mi, hiszen éves meghallgatása van minden 
kormánytagnak ilyenkor. Ugye legutóbb Költségvetési bizottság ülésén 2016. 
november 3-án vettem részt, ha jól emlékszem. Azt gondolom, hogy fontos időszaka 
ez az elmúlt egy év a magyar gazdaságnak, és fontos döntések születtek.  

Mindennek a kiindulópontja 2016 november végén az a megállapodás, amely 
egy hatéves bérnövelési és adócsökkentési megállapodást tartalmazott. Ez arról 
szólt, hogy a rendszerváltozás óta először egy olyan megállapodást sikerült kötni a 
munkaadói és munkavállalói érdekképviseletekkel, amit még egyetlen kormánynak 
sem sikerült, hiszen nemcsak a VKF-ben szereplő tagok összessége támogatta, tehát 
az a három-három partnerszervezet, hanem valamennyi, a tanácskozáson részt vevő 
munkaadói és munkavállalói érdekképviselet. Az aláírók között Magyarország 
Kormányán túl ott volt a Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája, a Magyar 
Szakszervezeti Szövetség, a Munkástanácsok Országos Szövetsége, az Általános 
Fogyasztási Szövetkezetek és Kereskedelmi Társaságok Országos Szövetsége, a 
Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége, Vállalkozók és Munkáltatók 
Országos Szövetsége, Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, Stratégiai és 
Közszolgáltató Társaságok Országos Szövetsége, Szakszervezetek Együttműködési 
Fóruma, valamint az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés.  

Az elmúlt 27 évben nem volt ilyen Magyarországon, hogy olyan széles körű 
egyetértés alakuljon ki a gazdaság jövőjéről, mint tavaly novemberben; innen 
indítanám az összefoglalómat, amely a magyar gazdaság eredményeire vonatkozik. 
Azt tudom önöknek mondani, ahogy tartja a magyar mondás, hogy soha rosszabb 
évet. Ez az elmúlt egy esztendő a magyar gazdaság számára megadta azt a 
lehetőséget, hogy a növekedés kiterjedjen, a növekedés több szektort érintsen, 
stabilabb lábakra álljon, és ezzel párhuzamosan nyilván megadta azt a lehetőséget 
is, hogy nagyon fontos területeken, a bérek tekintetében, az adócsökkentés területén 
vagy más ágazatban, más területen is érdemi lépéseket tudjunk tenni. 

Tisztelt Bizottság! Az idei és a tavalyi év utolsó hónapjának az eredményét tíz 
pontban foglaltam össze, engedjék meg, hogy ezt a tíz pontot röviden ismertessem 
önökkel. 

Az 1. pont nyilván a gazdasági növekedésre vonatkozik. Az elmúlt időszakban 
tartósan magas ütemben bővült a magyar gazdaság teljesítménye: 2017 első 
negyedévében 4,3 százalékos, a másodikban 3,3 százalékos növekedés volt, a 
harmadikban 3,6 százalékos, naptárhatással kiigazítva 3,8 százalékos bővülést mért 
a Statisztikai Hivatal. Ezzel az első háromnegyed évben 3,7 százalékkal 
növekedtünk, nyilván nőtt a magyar gazdaság, és azt várjuk, azt reméljük, hogy a 
következő években ez a növekedés folytatódni fog.  

Az én személyes véleményem az egyébként, hogy a legutolsó negyedév 
növekedése is elérte és meghaladta a 4 százalékot. Ezt azért mondhatom önöknek, 
mert ha az elmúlt 20-25 év növekedési adatait és a KSH statisztikai adatait 
összevetjük egymással, akkor az látható, hogy a KSH első növekedésiadat-becslését 
általában korrekció követi, és amikor egy gazdaság teljesítménye növekedési pályán 
van, akkor ez a korrekció mindig felfelé mutat. Mondok önöknek egy példát: 2014-
ben az első adatok azt mutatták, hogy 3,5 százalékkal növekedett a magyar 
gazdaság, az utólagos, többéves korrekció hatására ma már az a pontos száma a 
KSH-nak, hogy 4,2 százalékkal növekedett. Nem mindegy azért, hogy 0,1, 0,2, vagy 
0,5, vagy még magasabb számú különbség van a KSH adataiban.  
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Nekem az a véleményem, hogy néhány területen a Statisztikai Hivatal 
mérései, becslései nem pontosak, vannak olyan új formák, amelyeket kevésbé tud 
figyelembe venni. Mondok egy példát erre is: például a szálláshelykiadás új formáit 
kevésbé tudja még statisztikailag mérni, vagy ilyennek látom például a 
pénzintézetek hitelezési bővülésének elszámolását és így tovább, de ebbe most nem 
mennék bele, itt a növekedésre akarok csak utalni. Úgy érzem, hogy az idei év 
növekedése mindenképpen igazolja a kormány várakozásait, és nemcsak a mi 
várakozásainkat, hanem a nemzetközi intézmények várakozásait is. 

A 2. pont, amit szeretnék emellé tenni: immár mind a három nagy 
hitelminősítőnél befektetési kategóriába kerültünk, és nemcsak hogy befektetési 
kategóriába kerültünk, hanem szokatlan módon a választások előtti egy évben is 
kedvezőbb besorolást adtak nekünk két ilyen hitelminősítő intézetnél, amelyről azt 
mondják, hogy egy pozitív minősítés általában a felminősítés előszobája. Tehát jó 
okunk van azt feltételezni, hogy ez a tendencia a hitelminősítőknél is pozitív 
elbírálásra talál.  

A 3. pont, ami a gazdasági teljesítményünk növekedését jelzi, hogy 27 éve, 
vagyis a rendszerváltozás óta nem dolgoztak ennyien Magyarországon. A 
legfrissebb, 2017. július-szeptemberi adatok szerint a munkában állók száma 
4 millió 451 ezer fő volt, ami 60 ezerrel több mint egy évvel korábban, tehát tavaly, 
amikor beszéltem itt önök előtt a meghallgatásomon, még 60 ezerrel kevesebb főről 
tudtam beszámolni. Örömteli tény, hogy a magyar gazdaság növekedése és ezen 
belül a munkahelyek létrehozása nem állt meg, a munkanélküliség így tartósan 
alacsony szinten van, a legjobb öt európai uniós tagország között vagyunk a 
munkanélküliségi mutatónkat tekintve. Most már éves alapon, 63 hónapja tartósan, 
folyamatosan csökken a munkanélküliségi ráta Magyarországon, és így 
4,1 százalékos most ez a mutató. Csak emlékeztetnék rá, hogy hét évvel ezelőtt, 
kormányzati munkánk megkezdésekor közel 12 százalékos volt ez a szint.  

A 4. pont. Magyarországon 2013 eleje óta, vagyis több mint négy és fél éve 
töretlen a reálkeresetek emelkedése, 2017 első kilenc hónapjában 10,2 százalékkal 
voltak magasabbak a reálkeresetek az egy évvel korábbinál. A 10 százalék feletti 
reálkereset-növekedés azt jelenti, hogy a családok vásárlóereje átlagosan több mint 
egyhavi bérrel emelkedett egyetlen év alatt. A matematikai számítás szabályait talán 
nem kell ebben a bizottságban megismételnem. Úgy érzem, ez mindenképpen jó jel. 

Ehhez szeretnék egy kiegészítést még tenni, hiszen ma reggel 9 órakor 
publikálta a Statisztikai Hivatal a legújabb, 2017. január és szeptember közötti 
adatait, és ebből a következő látszik: a munkajövedelmek szintje bruttó 304 900 
forint, a reálkeresetek emelkedése tartós volt az elmúlt hónapokban, a bruttó 
átlagkereset, ami nem esik egybe a munkajövedelemmel, 292 900 forint volt, ez 
13,6 százalékkal magasabb, mint egy évvel korábban, 13,6 százalékkal nőttek 
Magyarországon a bruttó átlagkeresetek.  

Természetesen senki nem mondja azt, hogy elégedettek lehetünk ezzel, van 
mit bepótolni, a bérek szerencsére azért növekednek. Ha megnézzük a korábbi évek 
szintjét, akkor jelentősen sikerült előrelépnünk. A nettó keresetek így 194 800 
forintra nőttek, ha a családi kedvezményt is belekalkuláljuk, akkor 202 700 forinttal 
nőttek ezek a nettókeresetszintek. Ebben jelentős szerepe volt annak, hogy a 
kormány folytatja a családok támogatását, a gyermeket nevelők támogatását. 
Emlékeztetném önöket arra, hogy a kétgyermekes családok esetében elkezdtünk egy 
jelentős adókedvezmény-bővítést, ez folytatódott, és ennek a hatása érződik a 
béreken is. 
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Az 5. pontom az adócsökkentések és az adókedvezmények, így például az 
szja, a sertéstőkehús áfakulcsának csökkentése és a családi adókedvezmények 
növelése. A bővülő foglalkoztatásnak és az emelkedő reálkereseteknek 
köszönhetően több pénz marad az embereknél, vagyis többet költhet a lakosság. Ezt 
a kiskereskedelmi forgalom jól tükrözi vissza: tavaly az év egészét nézve 
4,7 százalékos emelkedést mértek, 2017 szeptemberében pedig 5,4 százalékkal nőtt 
a kiskereskedelmi forgalom az országban éves alapon, így már 51 hónapja növekszik 
a kiskereskedelmi forgalom, tehát a fogyasztás. Ez mindenképpen egy jó elem, 
hiszen azt mondjuk, hogy nemcsak az iparnak, a járműiparnak, nemcsak a 
szolgáltatószektornak vagy a mezőgazdaságnak kell húznia a gazdaság növekedését, 
hanem szükség van arra is, hogy az emberek is érezzék ennek a pozitív hatását. 
Örülünk annak, hogy mind a bérek növekednek, mind pedig a bérekkel 
párhuzamosan a megtakarítások, és a lakossági fogyasztás is egyre inkább bővül. 

A 6. pontom. Az iparosítás jól halad, az ipari termelés szeptemberben 
8,1 százalékkal nőtt, éves összevetésben a munkanaphatással korrigált mutató 
alapján az év első kilenc hónapjában 5,2 százalékos ipari termelési növekedést 
tudtunk realizálni, az ágazat kibocsátása ennyivel nőtt. 2010 januárja óta 
36,3 százalékkal erősödött a magyar ipar. Ebben az évben az a tapasztalatunk, hogy 
az építőipar teljesít kiemelkedően magas szinten, itt a számokat csak említeném: 
23 százalékkal nőtt szeptemberben, az egy évvel korábbihoz képest 36 százalékkal 
nőtt augusztusban, és lényegében május óta folyamatosan 20 százalék fölötti 
bővülése van az ágazatnak. Ez mindenképpen örömteli tény, és így lehet az, hogy az 
első kilenc hónap összesítésében összesen 27 százalékkal növekedett az építőipar 
teljesítménye az egy évvel korábbi összevetésben.  

Egyébként ez nem is lehet másképp, mert ha a beruházási adatokat 
megnézik, akkor azt látják, hogy a beruházás mértéke az első kilenc hónapban 
27 százalékkal nőtt, lényegében ezt követi az építőipar teljesítménye. Ha majd lesz 
erre vonatkozóan kérdés, szívesen beszélek arról is, hogy az ágazatnak milyen új 
kihívásokkal kell szembenézni, mert nemcsak az a jó, ha növekszik egy gazdaság és 
növekszik azon belül egy ágazat, hanem ha ehhez megvannak a szükséges feltételek. 
Az elmúlt egy évben az építőiparban dolgozók száma 40 ezerrel nőtt, 317-320 ezer fő 
között van most az építőiparban dolgozók száma. Ez egy új kihívás az ágazat 
számára. Pénteken egy olyan ágazati konzultáció lesz, amelyben igyekszünk olyan 
kérdésekről beszélni, amely az ágazat jövőbeli növekedését teszi majd lehetővé. 

Költségvetési kérdések, államháztartási kérdések, 7. pontom. A kormány a 
költségvetési politikáját változatlanul a kiszámíthatóságra és a stabilitásra építi. A 
kiadások és a bevételek a tervezettek szerint alakultak ebben az évben, tehát 
semmilyen meglepő nincs. Ezeket havonta publikáljuk, ezeket a nyilvánosság 
számára is megismerhetővé tesszük. Ebből láthatja mindenki, hogy sem a hatéves 
bérmegállapodás, sem az idei év adócsökkentései érdemben nem befolyásolták a 
költségvetési mutatókat. Ez úgy alakult, ahogy ezt tavaly terveztük, ahogy ezt önök a 
tavalyi év végén elfogadták parlamenti képviselőként. Igyekszünk tehát tartani a 
kerteket.  

A központi alrendszer 2017 október végi pénzforgalmi hiánya 1418 milliárd 
forintot tett ki. Az uniós módszertan szerint tervezett 2,4 százalékos hiánycél 
biztonsággal teljesíthető. Ha kérdés lesz, még bővebben is kitérek ezekre.  

8. pontom. Magyarország GDP-arányos államadóssága tartósan csökkenő 
pályán van. A Statisztikai Hivatal őszi jelentése szerint 2016-ra - 2015-höz képest -
0,8 százalékponttal, tehát a GDP 73, 9 százalékára csökkent az államadósság-
mutató. 2017-ben várhatóan még alacsonyabb lesz, tehát arra számítunk, hogy év 
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végére ez 73 százalék alá fog kerülni. Továbbra is az a célunk, hogy megfeleljünk az 
Alaptörvény rendelkezésének, csökkenő pályán legyen az államadósság. És az is cél 
nyilván, hogy az országkockázatot tovább tudjuk csökkenteni, ezért a növekedés 
mellett fontos célunk az, hogy a stabilitás, az egyensúly, az államadósság csökkenése 
tartós legyen.  

9. pont. 2011 és 2016 között a nyugdíjak átlagosan több mint 23 százalékkal 
nőttek, a tartósan alacsony inflációnak köszönhetően a vásárlóerejük pedig mintegy 
10 százalékkal javult. A hatályos szabályok szerint ugyanakkor novemberben 
nemcsak januárig visszamenőleges nyugdíjkompenzációra számíthattak az 
érintettek, hanem Magyarország történetében először úgynevezett nyugdíjprémium 
kifizetésére is sor került novemberben, a gazdaság jó teljesítménye, 3,5 százalék 
fölötti növekedés erre lehetőséget adott. És nemcsak a nyugdíjprémium jár a 
nyugdíjasoknak, hanem a kormány ezt év végén kiegészíti egy 10 ezer forintos 
Erzsébet-utalvánnyal is. Azt gondolom, hogy a gazdaság növekedéséből nemcsak a 
munkavállalóknak kell lehetőséget biztosítani a bérnövekedésen keresztül, hanem a 
nyugdíjas honfitársainknak is biztosítani kell a lehetőséget a nyugdíjak 
értékállóságára, sőt, ha lehetőség van, az értéknövekedésére is.  

Végül, tisztelt bizottság, 10. pont. A kormány jelentős adócsökkentéseket 
hajtott végre, így például a novemberi hatéves bérmegállapodás nyomán 
9 százalékra csökkent 2017-től a társasági adó mértéke. Ezzel jelenleg Európában a 
legjobbak vagyunk, tehát sem az Európai Unió tagországai között, sem Európán 
kívül, Európa nem EU-tag tagországaiban nincs ilyen mértékű, ilyen kedvező 
társaságiadó-kulcs. Azt gondolom, hogy ez mindenképpen lehetővé teszi azt, hogy a 
beruházási oldalról külfölditőke-vonzó képességünk továbbra is erős legyen. Itt 
szeretném hangsúlyozni azt, hogy Magyarország ezen a területen nyilván 
versenyben van a közép-európai országokkal, de az elmúlt, rendszerváltozás utáni 
évekre visszatekintve az egy főre eső külfölditőke-beruházások tekintetében 
Magyarország még mindig Közép-Európa éllovasa, ezzel első helyen vagyunk. 

A kormány vállalta azt is a tavaly novemberi megállapodásban, hogy 
csökkentjük a munkáltatói járulékok szintjét. Ez idén már 27-ről 22 százalékra 
csökkent.  

Jelentős mértékű összeget hagytunk ott forrásként a vállalkozásoknál. Kétféle 
út kínálkozik ilyenkor a vállalkozások számára: egyrészt a bérek növelése, tehát a 
béremelés, a másik pedig a beruházások folytatása és növelése. Szerencsére mind a 
kettőre van példa. Egy példát hadd mondjak önöknek: legutóbb a Mercedes-gyárban 
adtunk át egy olyan új csarnokot, amelyben a szakképzési rendszert tudjuk 
kiterjeszteni és növelni a vállalatokkal való partneri együttműködésben, és ott 
hangzott el az, hogy ez a járulékcsökkenés és adócsökkentés tette lehetővé azt, hogy 
a Mercedes-gyár dolgozói tekintetében is egy nagyon kedvező hároméves 
bérmegállapodás szülessen, és a béreket jelentős mértékben tudják az adott cégnél 
is növelni.  

Ezen túlmenően azt is szeretném itt elmondani, hogy jövőre tovább fog 
csökkenni a járulékszint. Ugye ebben a megállapodásban van egy pont, amelyik 
arról szól, hogyha egy bizonyos szintet meghalad a reálbérek növekedése 2017-ben, 
akkor még nagyobb mértékben csökkenthetjük 2018-ra a járulék szintjét. Ez 
bekövetkezett, ahogy említettem a bevezetőmben, a reálbérek jelentős mértékben 
nőttek, így nem 20, hanem 19,5 százalékra fogjuk csökkenteni a járulékszintet. Ez 
azt jelenti, hogy 2,5 százalékponttal fog a munkaadók számára csökkenni a járulék 
szintje.  
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2017-től 2 százalékponttal csökken a kiva, a kisvállalkozói adó mértéke. 
2018-ban pedig 1 százalékponttal 13 százalékra fog ez a szint csökkenni.  

A célzott áfacsökkentések mellett a lakosságot segíti, hogy a kormány első 
lépései között családbarát adórendszert hozott létre. Csak egy számot hadd mondjak 
még ide: 2010 és 2016 között 3700 milliárd forint maradt a családoknál ennek az 
adókedvezménynek a lehetőségeként. 2016 és 2019 között pedig megduplázzuk a 
kétgyermekes családok adókedvezményét. Ez 390 ezer kétgyermekes szülőt érint 
Magyarországon. Ehhez még hozzáteszem azt is, hogy a munkahelyvédelmi akció 
keretében 6 társadalmi csoport irányába jelentős járulékkedvezményt biztosít a 
magyar államháztartás. Ezzel több mint egymillió munkahelyet tudtunk stabilizálni, 
több mint egymillió munkavállaló után éltek ennek a kedvezménynek az 
igénybevételével. Én azt gondolom, ez is egy fontos dolog, nemcsak új 
munkahelyeket kell teremteni, hanem a meglévő munkahelyeket is meg kell tartani 
és meg kell őrizni, így lehet a foglalkoztatást növelni, a munkanélküliséget pedig 
tartósan csökkenteni. 

A járulékkedvezmények összességében 2013-tól 2017. augusztus 31-ig 
572 milliárd forintot hagytak ott a cégeknél. Ez egy jelentős tehercsökkenés volt 
tehát, örülünk annak, hogy a cégek ezzel, ahogy az előbb említettem is, éltek, és 
mind a bérnövekedés, mind pedig a beruházások tekintetében használták ezeket a 
forrásokat.  

Tisztelt Bizottság! Még egyszer szeretném megismételni, hogy a magyar 
gazdaság egy olyan pályán halad, amit mindenképpen ígéretesnek, jónak, 
felívelőnek tarthatunk. Természetesen a kormány nem elégedett még azzal, amit 
elértünk, szeretnénk, hogyha azok a céljaink, amiket iparfejlesztésben, 
bérnövelésben, a megtakarítások emelésében célul kitűztünk, azok 
megvalósulnának, úgyhogy ezt a munkát folytatni fogjuk. Nagyon bízom benne, 
hogy a bizottság számára az előbb elmondott 10 pont meggyőzően tudta bizonyítani 
azt, hogy az elmúlt egy év ebből a szempontból egy nagyon komoly és eredményes 
esztendő volt, bízom abban, hogy a következő hónapok ezt a trendet fogják folytatni. 
Köszönöm a figyelmet.  

Kérdések, észrevételek 

ELNÖK: Köszönöm szépen, miniszter úr. Akkor át fogunk térni a kérdésekre. 
Nem elhúzva az előző vitát, de házszabályszerű meghívót kapott; és ha egy levelet 
kap egy bizottsági elnöktől, arra szerintem illik válaszolni, akármi is áll abban a 
levélben, hiszen hivatalos levelet küldtem önnek. De ennyit a korábbi 
megjegyzésére.  

Ön 10 pontot sorolt föl, akkor én is 10 pontban szedtem össze a kérdéseimet, 
és ezeket a kérdéseket szeretném miniszter úr figyelmébe ajánlani.  

Az első kérdés a letelepedési kötvényekkel kapcsolatos kérdés. Ebben három 
olyan téma van, ami annak ellenére, hogy önök folyamatosan visszautasítják az erre 
adandó válaszokat, és a házelnöktől folyamatosan ezt a választ kapom, de mégiscsak 
érinti a magyar költségvetést, érinti a magyar gazdaságot, ezért kell hogy legyen 
erről önnek véleménye. Az egyik, hogy a sajtóban megjelent - azt hiszem, talán a 
Magyar Nemzet írt róla -, hogy az utolsó két évben komoly veszteséget könyvelhet el 
a költségvetés amiatt, hogy ez a letelepedésikötvény-üzlet ugyanabban a változatlan 
formában folytatódott. Ezért azt kérdezném miniszter úrtól, hogy igazak-e azok a 
hírek, amelyek a sajtóban - még egyszer hadd említsem - megjelentek, hogy 
11 milliárd forintos veszteséget könyveltünk el a költségvetésben e miatt a program 
miatt. 
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Ehhez kötődik a másik kérdés, hogy 2014 decembere után a piaci kamatok 
2 százalék alá csökkentek, hogy miért nem kezdeményezte a kormány azt, hogy 
esetleg a kötvényeknél is 2 százalék alá csökkenjen a garantált hozam, hiszen öt év 
után ugye visszafizetik az államkötvény árát. Erre nehéz azt mondani, hogy ez nem 
érinti a kormányzati hatáskört, hiszen a kormánynak kell visszafizetni a 
költségvetésből ezeket a hozamokat, tehát ebből kifolyólag, még ha parlamenti 
hatáskör is és a parlament Gazdasági bizottsága indította ezt a programot, ha 
problémát észlel a kormány, akkor gondolom, kell hogy jelezze, hogy adott esetben 
ez káros a magyar költségvetés számára.  

Ezen belül a harmadik ilyen téma pedig az, hogy milyen gazdasági 
befektetéseket generáltak ezek az emberek, akik idejöttek, hiszen számos olyan 
indokkal kaptak letelepedési lehetőséget, amelyek arról szóltak, hogy 
Magyarországon gazdasági tevékenységet kívánnak folytatni. Tehát van-e erről 
valami hatástanulmány vagy valamilyen elemezése a kormánynak? Különösen arra 
való tekintettel, hogy Magyarország Kínát kiemelt gazdasági célterületként kezeli, a 
negyedik legtöbb letelepedési kötvényt kínaiak jegyezték az egész világon 
Magyarország esetében, tehát USA, Kanada, Portugália után Magyarország volt a 
negyedik olyan célország, ahova a legtöbb kínai kért letelepedési engedélyt, tehát 
biztos, hogy ebben a világelsők között szerepelünk Kína tekintetében. 

 A második ilyen kérdés az, hogy mit kíván tenni a kormány az offshore cégek 
ellen, hiszen egy elemzésben olvastam, hogy Magyarország az úgymond offshore-
károsult országok közül az előkelő harmadik helyet szerezte meg, legalábbis az 
elemzés szempontjából, és tette ezt olyan peremfeltételek mellett, amelyekről a 
miniszter úr is beszélt az imént az előterjesztésében. Nevezetesen: Magyarországon 
alacsony a társasági adó, 2010 és 2015 között is viszonylag alacsony volt ez az adó, 
most meg valóban Európa legalacsonyabb társasági adója a magyar, ha jól 
emlékszem, ennek ellenére Magyarország a becslések alapján a harmadik leginkább 
érintett, károsult ország az offshore cégek adóoptimalizálási ügyei miatt. Van-e 
valamilyen elképzelés, tudva, elfogadva azt, hogy a nemzetközi fellépés lenne a 
leghatékonyabb? Ettől függetlenül mégiscsak talán az országnak is vannak olyan 
eszközei, amelyekkel ezeket a forrásokat vissza lehet irányítani Magyarországra. 

Ehhez szorosan kötődik a harmadik ilyen kérdés. Hogyan látja a miniszter úr 
a korrupció mértékét Magyarországon? Mit tesznek annak érdekében, hogy ezt a 
szintet visszaszorítsák? Számos olyan elemzés látott napvilágot, amely ezt jelentős 
problémának tartja a magyar gazdaságban, jelentős problémának látja ezzel 
összefüggésben, hogy a magyar állam gazdaságban betöltött szerepe növekedett, és 
mindez ezeket a korrupciós kockázatokat jelentős mértékben növeli. Tehát 
magyarul a korrupció mértéke mennyire akadálya a magyar gazdaság 
növekedésének, fenntartható növekedésének vagy versenyképességének, és a 
kormány mit kíván ezzel kapcsolatban tenni? 

A 4. pont, ha már a versenyképességet említettem, akkor szintén a 
versenyképesség mint külön téma szerepelne. Valóban egy évvel ezelőtt a miniszter 
úr azt az egyet elismerte, hogy Magyarország a versenyképesség területén még nem 
tett eleget. Akkor éppen valahol úgy voltunk, hogy utána ült le vagy éppen előtte a 
miniszter úr a Versenyképességi Tanáccsal, hogy számos olyan intézkedést, döntést 
hozzanak, ami ezt a helyzetet javítja. A nemzetközi felmérések alapján nem javult a 
helyzet az elmúlt egy évben sem, jóindulattal azt lehet mondani, hogy stagnálás 
történt.  

Emellett volt egy olyan felmérés, amely arról szólt, hogy a magyar kis- és 
középvállalkozók egyötöde exportál csak, közülük 4 százalék mondja azt, hogy 
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szeretne exportálni, és 77 százalék azt mondja, hogy nem szeretne exportálni. Úgy 
fogalmazott az elemző, hogy rettegnek a magyar cégek az exportpiacoktól, mert úgy 
érzik, hogy a szolgáltatásuk vagy a termékük nem kellően versenyképes, vagy 
egyszerűen a méretük miatt úgy gondolják, hogy nem lehet, nem tudnak a 
nemzetközi piacokra belépni. Ez azért is érdekes, mert a Külgazdasági és 
Külügyminisztérium a déli, keleti nyitást meghirdette, és minden nagyköveti 
koncepcióban szerepel az az egy mondat, hogy a kis- és középvállalkozók piacra 
jutását nagymértékben szeretnék segíteni, szinte már-már refrénszerűen szerepel ez 
a koncepciókban. Úgy tűnik, hogy nem sikerült a magyar kkv-szekort erre 
felkészíteni.  

Összességében is a versenyképességet hogyan látja a miniszter úr? Ha 
csökkennek az európai uniós források, akkor - ahogy a miniszterelnök úr valahol 
fogalmazott, szerinte már most is versenyképesek a magyar cégek. Kérdezném, hogy 
a miniszter úr egyetért-e azzal az állítással, hogy tulajdonképpen az európai uniós 
források nélkül is ugyanerre lenne képes a magyar vállalati szektor, és bírná a 
nemzetközi versenyt, ha ilyen helyzetbe kerülne.  

Az 5. pont, az imént a növekedést is említettem. A miniszter úr nagyon 
pozitívan számolt be a GDP növekedéséről. Természetesen ez mindig attól függ, 
hogy mi a kontextus, tehát hogy mihez képest jó a magyar GDP-növekedés. Ha 
megnézzük a lengyel, cseh vagy román növekedés mértékét, akkor az látszódik, hogy 
bizony lemarad a régióban Magyarország. Mi ennek az oka? Mi az a probléma, ami 
miatt ezek az országok jelentősen magasabb növekedési rátával rendelkeznek, mint 
Magyarország? Hosszú távon hogyan látja a miniszter úr, lehet-e gyorsítani ezt a 
növekedést, és lehet-e szinten tartani, hogy legalább az európai uniós átlag fölött - 
mert ez mindenféleképpen pozitívum - növekedjék hosszú távon a magyar 
gazdaság?  

A 6. pont a szakképzés. Egy félmondatban említette csak a miniszter úr a 
Mercedesszel kapcsolatban a szakképzést. Számomra aggasztó elképzeléseket 
mondott Cseresnyés államtitkár úr az elmúlt napokban, aztán hál’ istennek ezzel 
ellentétes mondatokat is megfogalmazott. Mindenesetre a parlamentben az 
hangzott el, hogy tovább akarják egyszerűsíteni a szakképzés tartalmát, tematikáját. 
Szerintünk már így is nagyon egyszerű, túl egyszerű, a közismereti tárgyak igenis 
szükségesek ahhoz, hogy a munkaerőpiacon hosszú távon valaki rugalmasan 
alkalmazkodni képesen tudjon részt venni, hiszen ez a munkaerőpiacon való 
maradáshoz egészen biztosan szükséges. Tehát magyarul: közismereti tárgyak, 
nyelvtudás, informatikai ismeretek nélkül a robotika világában nagyon nehéz 
hosszú távon megfelelő munkához jutni vagy egyáltalán ott maradni a munka 
világában. 

A 7. pontom az, hogy a devizahitelesekkel kapcsolatban van-e bármilyen 
terve még a kormánynak, tehát terveznek-e bármilyen olyan intézkedést, ami a 
továbbra is nehéz helyzetben lévő devizahiteleseknek segítene valamilyen formában. 
A statisztikák azt mondják, hogy majdnem 1 millió 900 ezer ember van még 
továbbra is olyan helyzetben, hogy komoly nehézséget jelent számára a devizahitel, 
és nemcsak lakásról, autóról szóló horrorsztorikat is lehet hallani. Tehát magyarul 
tervez-e bármit is a kormány az eddigi lépéseken túl a devizahitelesek megsegítése 
érdekében? 

A 8. pont az államadóssággal kapcsolatos. Milyen eredménnyel zárult le az 
Eurostattal a minisztérium vitája vagy a magyar kormány vitája? A sajtóban volt 
néhány szó róla, de talán a miniszter úr ezt pontosabban tudja megfogalmazni. 
Mennyivel fog nőni a magyar államadósság, ha valóban be kell számítani az 



14 

Eximbankot ebbe? Illetőleg a Magyar Nemzeti Bank alapítványaival kapcsolatban 
milyen megállapításra jutott az Eurostat, tehát van-e ennek is valamilyen 
következménye a magyar költségvetéssel kapcsolatban? 

A 9. pontom az, hogy ön gratulált-e Tállai András államtitkár úrnak, hogy 
sikerült levinni a benzin árát. Tervez-e esetleg a MOL-lal hivatalos tárgyalásokat, 
hogy az országban mindenhol, ahol ilyen különbségek vannak, valamilyenfajta 
árkiegyenlítődés legyen? Tehát hogyan lehet esetleg azt elérni, hogy egyrészt 
kövesse a magyar benzinár az olaj piaci árának csökkentését, hiszen most olyan 56 
USA-dollár körül van egy hordó, a magyar benzinárak pedig azért nem követték ezt 
az esést az elmúlt időszakban. Vagy esetleg meg tudja-e bízni Tállai urat, hogy akkor 
folytassa le ezeket, hogy ne csak a mezőkövesdi benzinkúton, hanem például 
nálunk, a Prielle Kornélia útnál lévő benzinkúton is olcsóbb legyen a benzin? Mert 
az például az én lakásomhoz van a legközelebb. Tehát jó lenne, ha ott is olcsóbb 
lenne meg Veszprémben, mert ott meg a szüleim laknak. Tehát legalább ezt a kettőt 
esetleg el tudja-e Tállai úr intézni a következő időszakban? 

A 10. pont pedig az, hogy a 13. havi nyugdíjat bevezeti-e a kormány, hiszen a 
miniszter úr arról beszélt, hogy nagyon jól teljesít az ország, jól teljesít a gazdaság, a 
költségvetés, ebből valóban az igazságos elosztás logikáján a nyugdíjasoknak is 
egészen biztosan kell valamit juttatni. Mi a parlamentben nagyon sokszor 
végighallgatjuk, ahogy a fejünkhöz vágják a fideszes képviselők, hogy mi elvettük a 
13. havi nyugdíjat, igaz, azt nem teszik hozzá, hogy a mi kormányunk is úgymond 
adta, ha már ilyen egyszerűen kell fogalmazni. Viszont azt kérdezném, hogyha a 
Fidesz-kormány ezt ekkora tragédiának látja - szerintem tragédia, hogy el kellett 
venni ezt az akkori gazdasági körülmények között -, és most ilyen jól áll a 
költségvetés, és a fideszes képviselők is ezt problémának látták, akkor tervezi-e a 
kormány a nyugdíjprémium helyett valamilyen formában, akár egy átlagnyugdíj 
mértékében a 13. havi nyugdíjat bevezetni? Illetőleg ehhez kötődően át kíván-e térni 
a kormány a svájci indexálásra a jelenlegi indexálás helyett, hiszen ez talán egy 
igazságosabb nyugdíjnövelést tenne lehetővé, mint pusztán csak az inflációhoz 
kötött nyugdíjemelés.  

Ez lenne az első körben a 10 pontjához 10 másik kérdés, részben azokhoz a 
témakörökhöz, részben talán más témákat is szóba hozva, amire miniszter úrtól 
várnám illő tisztelettel a választ. 

Most pedig megadnám Demeter Márta képviselő asszonynak a szót. 
Parancsoljon! 

 
DEMETER MÁRTA (LMP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. 

Üdvözlöm én is miniszter urat a bizottság ülésén. Szeretném előrebocsátani, hogy 
azt kérem, minden egyes kérdésre válaszoljon. Nekem több kérdésem lesz, mint 10 
darab, de mindenféleképpen, amennyiben nem kapnék erre választ, akkor én elnök 
urat is kérem, hogy akkor térjünk vissza az említett kérdésekre, hiszen ezért 
vagyunk itt, hogy meg tudjunk mindent beszélni, amire nem kaptunk és a választók 
nem kaptak választ, a magyar állampolgárok egyébként nagyon régóta.  

A sikerpropagandát, azt látom, hogy tökéletesen előadja a minisztérium, de 
azért ténykérdés, hogy nem lenne gazdasági növekedés ma Magyarországon, hogyha 
az európai uniós pénzek nem lennének, hiszen ez 6 százalékot tesz ki jelen 
pillanatban a GDP-ből. 

A másik dolog pedig, most csak egy példát ragadnék ki itt a hömpölygő 
sikerpropagandából: a munkanélküliség tartósan alacsony, és ön azt állította, hogy 
63 hónapja így van, és most 4,1 százalék. Ez különösen annak fényében érdekes, és 
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mutatja a trükközést a számokkal és a statisztikákkal - most nagyon aktív volt a 
KSH is, hogy pont reggel 9 órára sikerült ezeket az adatokat publikálni -, ugyanis 
például a Londonban dolgozó magyarokat is beleszámítják ezekbe a statisztikákba, 
csakúgy, mint a Berlinben dolgozókat és minden más városban dolgozókat, amely 
nem Magyarországon van. Ezek olyan fiatalok és olyan családok, akik pontosan 
azért hagyták el az országot, mert nem tudnak itt Magyarországon megélni, és 
egyszerűen nem látják a jövőjüket biztosítottnak. Úgyhogy azt gondolom, hogy így 
azért dicsekedni a 4,1 százalékkal meglehetősen álságos dolog. 

És akkor jönnek a kérdések. Én kezdeném a letelepedésikötvény-
konstrukcióval. Jelen pillanatban az ötéves euróalapú államkötvénynek a 
másodpiaci kamata 0,15 százalék, és tudjuk azt, hogy 2015. január 1-jétől 2 százalék 
alatt van ez, tehát 2015. év elejétől egyenesen veszteséges folyamatosan a 
letelepedésikötvény-program. Lehetett tudni előre, hogy ilyen formán veszteséges 
lesz ez a konstrukció. Az, hogy 2014-ben némi nyereséget ki lehetett mutatni, azt 
már réges-rég felette az elmúlt évek kamatszintje, és jelen pillanatban ott tartunk, 
hogy szakértői számítások szerint körülbelül 17-18 milliárd forintnyi a veszteség. 
Ezek az adatok pontosan azokból a számokból származnak, amiket akár a 
Bevándorlási Hivatal, akár pedig az Államadósság Kezelő Központ egyéves 
hadakozást követően említés szintjén megtett. De a mai napig nagyon sok adat van 
például a cégekre vonatkozóan és az értékesített kötvényekre, darabszámokra 
vonatkozóan, amit nem hajlandó az Államadósság Kezelő Központ megadni. 
(Hegedűs Lorántné megérkezik az ülésre.) Tehát felmerül a kérdés, hogy ön miért 
nem kezdeményezett módosítást ebben a törvényben. Tehát amikor már látszott 
2015 elején, hogy veszteséges lesz ez a konstrukció, és még évekig önök ezt folytatni 
fogják, akkor miért nem tett ebben módosító javaslatot? Itt azért erősen felmerül a 
hűtlen kezelés gyanúja is.  

Továbbra is kíváncsi lennék arra, hogy pontosan melyik cég hány kötvényt 
értékesített. És a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz és a miniszterhez tartozik az 
Államadósság Kezelő Központ, tehát ilyen formán ön az Államadósság Kezelő 
Központtól kell kapjon beszámolókat, részletezést arra nézve, hogy hogyan áll a 
program, melyik cég hány kötvényt értékesít. Nagyon örülnék, hogyha ezt velünk 
meg tudná osztani.  

Én is fenntartom a kérdést, hogy milyen befektetéseket eszközöltek a cégek, 
pontosabban a befektetők, tehát akik megvásárolták ezeket a kötvényeket, akiknek a 
részére a többnyire Rogán Antal nevéhez és Habony Árpádhoz köthető offshore 
cégek értékpapírt bocsátanak ki. És nagyon kérem miniszter urat, hogy ne azt a 
választ adja, amit írásban egyszer már megtett, merthogy az édeskevés. Itt idézném 
pontosan: „Minden olyan ember, aki letelepedési kötvényt vásárolt, bankszámlát 
nyit és biztosítást köt Magyarországon.” Tehát nem tudom, hogy ezt kell-e értsük 
érdemi befektetést alatt. „Mindannyiukra potenciális befektetőként tekintünk, de 
bizonyára a képviselő asszony is tisztában van azzal, hogy a magyar adatvédelmi 
jogszabályok nem engedik az adatbázisok összehangolását, a minisztériumnak nincs 
lehetősége és nem is feladata, hogy megfigyelje és adatot gyűjtsön a letelepedési 
kötvényt vásárlók gazdasági tevékenységéről.” Ez tényleg rendkívül izgalmas, akkor 
nem tudom, mi alapján állítják, hogy ezek az emberek bármilyen befektetést 
eszközöltek volna Magyarországon. Tehát erre egy megfelelő, érdemi választ kérek a 
miniszter úrtól, nem pedig ezt, amit itt leírt 2016 decemberében.  

Ön szerint mennyit bukott a magyar állam a letelepedésikötvény-
konstrukción? Erre vannak-e önnek pontos számításai? Kapott-e erről 
tájékoztatást?  
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Hogyan érvényesítik a pénzmosási szabályokat ezeknél a vásárlásoknál, 
hiszen míg egy magyar állampolgár, ha bemegy egy bankba, akkor bizonyos összeg 
fölött igazolnia kell nemcsak önmagát, hanem hogy honnan, miből származik ez a 
jövedelem, ehhez képest ezek az emberek közel százmilliós nagyságrendben 
vásárolják ezeket a kötvénycsomagokat, és senki sehogyan nem tudja és nem is 
akarja ellenőrizni azt, hogy ez a pénz miből származik, ilyen formán a magyar 
államhoz milyen, akár bűnözői tevékenységből származó pénz folyik be. Ez már csak 
azért is érdekes, hiszen öt év lejártával a magyar állam tiszta pénzt fizet vissza és 
legális pénzt ezeknek az embereknek. Tehát így azért több mint erős a gyanú, hogy 
egy valódi pénzmosási konstrukciót valósít meg nemcsak a kormány, hanem az 
állami cégek is, amelyek ebben részt vesznek és az állami intézményrendszer.  

Ön mint felügyelő miniszter egyetért-e azzal, hogy az Államadósság Kezelő 
Központ még a Kúriára is elmegy azért, hogy bizonyos adatokat ne kelljen kiadjon a 
letelepedésikötvény-konstrukcióval kapcsolatban? És mindezt közpénzből teszi, 
közpénzből kereskedik, és látszik, hogy el fogja ezt veszíteni, és ki kell majd adja 
ezeket az adatokat. Ön szerint ez helyénvaló-e? Tehát amikor azt mondja a 
miniszterelnök, hogy tiszteletet a magyaroknak, akkor ez jelentené a tiszteletet a 
magyaroknak? Ennyire tisztelik a magyar állampolgárokat, hogy a közpénzből 
működtetett és fenntartott gazdasági társaság, százszázalékos állami tulajdonban 
lévő társaság nem hajlandó olyan adatokat nyilvánosságra hozni, ami igenis a 
nyilvánosságra tartozik?  

Továbbá kérdésem az, hogy újraindítják-e ezt a letelepedésikötvény-
konstrukciót, hiszen a törvény ugyanúgy hatályban van, nem változott érdemben 
semmi, ezt bármikor megtehetik, kérdés, hogy van-e rá szándékuk.  

Illetve érdekelne, hogy mekkora prémiumot fog kapni idén az Államadósság 
Kezelő Központ vezetője, jár-e neki pluszpont, pluszpénz azért, hogy próbálja ezeket 
az adatokat eltitkolni. És én csak reményemet fejezném ki, hogy legalább idén 
semmi prémiumot nem kap, meg az elmúlt években kapott prémiumot is érdemes 
lenne visszafizetni, tekintve, hogy hogyan áll ehhez az egész kérdéshez.  

Eximbankkal kapcsolatos kérdés. Átsorolódik-e végül a kormányzati 
szférába, tehát államháztartáson belülre az Eximbank? Amennyiben igen, 
mennyivel emeli meg ez az államadósságot? És a Magyar Fejlesztési Bank is 
átsorolódik-e államháztartáson belülre? És amennyiben igen, akkor az még 
pluszban mennyivel fogja megdobni az államadósságot? Tekintve, hogy most ön azt 
állította, hogy most év végére 73 százalékkal kalkulálnak, nem tudom, hogy ebben 
benne van-e már, hogyha az Eximbank átsorolódik.  

Taopénzek. Miért kellett eltitkolni a taopénzeket? És most látszik, hogy egy 
hosszú per után végül ki kell majd adni ezeket az adatokat, de ön mint 
nemzetgazdasági miniszter, miért nem tett arra javaslatot, hogy ezek a pénzek 
átláthatók legyenek, ezek a számok láthatók legyenek a nyilvánosság számára? 

Mit gondol a száz százalék állami tulajdonban lévő gazdasági társaságokról, 
hiszen ugye mindegyiknél működik olyan felügyelőbizottság, amely a 
minisztériumot képviseli, effektíve a minisztériumnak a szerve, és a minisztérium 
tulajdonosi jogokat gyakorol. Tehát nem áll meg az, amit egyébként ön is és Seszták 
miniszter úr is rendszeresen hangoztat, hogy önök csak a tulajdonosi jogok 
gyakorlói, és egyébként semmilyen más ügyvezetői tevékenységet nem látnak el, 
nem látnak bele bizonyos adatokba. Rendszeresen szembesülünk azzal, hogy ezek az 
állami cégek nem hajlandóak kiadni a közérdekű adatokat, hiszen ezek közpénzből 
működő intézmények és lényegében közfeladatot látnak el. Például az MVM egy 
adatkérésre, ami a CÖF-fel és a CÖF összes partnerszervezetével volt kapcsolatos és 
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a részükre biztosított állami támogatással, azt írta nekem, hogy a kért információk 
kiadása a közügyek átláthatóságának megvalósítását nem szolgálja. Akkor most 
személyesen is kérdezném öntől, mert írásban már megtettem és nem ön válaszolt, 
hogy ön egyetért-e ezzel, hogy ezeknek az adatoknak és információknak a kiadása 
nem szolgálja a közügyek átláthatóságát. 

Lenne még egy utolsó kérdésem, ez pedig a külföldi munkaerőre vonatkozik, 
azaz a vendégmunkásokra vonatkozik. Mit lehet tudni erről az egész konstrukcióról? 
Hiszen látszik az, hogy munkaerőhiány is van jelen pillanatban Magyarországon, és 
a kormány ahelyett, hogy a szakképzési rendszert erősítené meg, és olyan 
programokat indítana és valósítana meg, amelyek biztosítják azt, hogy megfelelően 
képzett munkaerő álljon rendelkezésre, külföldieket hív be Magyarországra. Mit 
tudni erről a konstrukcióról? Pontosan mennyit költenek erre a programra, hiszen 
bölcsen hallgatnak erről, és most a bölcsen szót idézőjelbe teszem, nyilván ez az 
önök érdekét szolgálja. Milyen kedvezményeket biztosítanak ezeknek a 
külföldieknek? Pontosan hány főről beszélünk? És ki szervezi ezt az egész 
konstrukciót, hiszen lehetett hallani, hogy a szomszédos országokból is hívtak be 
embereket. 

Szeretném még azt megkérdezni, hogy míg a miniszterelnök arról beszél és a 
kormány is, hogy mennyire borzasztó az Európai Unió politikája, amely szerint a 
munkaerőhiányt esetleg azzal akarja pár ország enyhíteni, hogy külföldieket hív be 
vagy számukra enged bebocsátást azért, hogy egyébként ők a gazdaságban 
dolgozzanak, és hogy ezt a munkaerőhiányt kompenzálni tudják, bevándorlókat 
engednek be bizonyos országok, emellett a magyar kormány folytat egy nagyon 
markáns bevándorlásellenes politikát, tíz- és most már azt kell mondani, hogy 
százmilliárdokból plakátkampányt és propagandát ezzel kapcsolatban. Azzal mégis 
hogyan fér össze egyrészt a letelepedésikötvény-program, amivel most már 20 ezer 
embert engedtek be Magyarországra és a schengeni övezetbe érdemi ellenőrzés 
nélkül? És hogyan fér össze az, hogy külföldi bevándorlókkal szeretnék pótolni 
azokat a munkavállalókat, akik hiányoznak Magyarországról? Érdekelne, hogy 
például a miniszterelnök tud-e erről, tekintve, hogy ő teljesen más mondatokat 
szokott hangoztatni. Nem tudom, hogy önök szoktak-e erről egyeztetni, vagy esetleg 
nem kerül-e ön bajba amiatt, ha ilyen programot valósít meg. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. További kérdések? (Jelzésre:) Parancsoljon, 

képviselő asszony!  
 
HEGEDŰS LORÁNTNÉ (Jobbik): Tisztelt Miniszter Úr! Tisztelt Államtitkár 

Úr! Először is elnézést kérek a késésért, de rajtam kívül álló okok miatt kerültem 
ebbe a helyzetbe. Az első kérdésem a köztisztviselői, illetve a Kttv.-ben lévő 
bértáblára vonatkozik. Ezt a kérdést már több alkalommal feltettem szóbeli 
kérdésként vagy interpelláció formájában az NGM felé, de szeretném, ha most itt is 
elhangozna ezzel kapcsolatban érdemi válasz, mert erre még egyelőre nem nagyon 
volt sor meg lehetőség.  

Tehát azt leszámítva, hogy bizonyos szakmacsoportokon belül jellegadó 
munkaköröknél van érdemi, illetve kevésbé érdemi elmozdulás a bérek 
tekintetében, de emellett összességében 860 ezer alkalmazásban álló - KSH-adatok 
szerint - munkavállaló esetén a nagy többségük nem részesült béremelésben vagy 
csak vajmi kevésben. Amiben részesült, az annyi, amennyivel a garantált 
minimálbér emelve lett, tehát továbbra is a minimális juttatást kapják meg. A 
bértábláknak hovatovább már értelme nincs, hiszen már ebben az évben is a 



18 

kétharmaduk egységes bért kap, tehát teljesen mindegy, hogy valaki érettségizett 
vagy pedig akadémiai doktori végzettséggel bír, ugyanannyi pénzt kap, mindegy, 
hogy egy évet dolgozott vagy negyven évet dolgozott, ugyanannyi bért kap. Mikor 
gondolja végre az NGM, hogy e tekintetben most már lépni kellene? Tudjuk, hogy a 
2008-as szégyenteljes IMF-paktumnak már réges-régen vége, hiszen a 
miniszterelnök úr is már tavaly márciusban felszólított minden magyar családot, 
hogy koccintsunk egy üveg vörösborral, hiszen nemcsak hogy az IMF-et elküldtük, 
de már az azzal kapcsolatos európai uniós megállapodásnak is e tekintetben vége, 
tehát semmi nem akadályozna meg minket a tekintetben, hogy a befagyasztott 
béreket végre érdemben rendezzük. E tekintetben egy komoly követelése az ágazati 
szakszervezeteknek a diplomás bérminimumnak a kérdése, azaz, hogy például a 
közalkalmazotti kategóriában az F osztálytól felfelé már lehessen egy kiemeltebb, 
jelentősebb kategóriát megállapítani. Nyilván az a fölötti fizetési osztályok 
tekintetében is nem szabad egységesen gondolkozni, hanem ott is további kisebb 
fokozatok kellenek, de azért a diplomás bérminimum egy komoly előrelépés 
lehetne. Van-e ilyen értelmű elképzelés az NGM-nél? És most nagyon szépen kérem, 
azt ne tessék mondani, hogy még milyen béremelések voltak, mert - még egyszer - 
bizonyos szakmacsoportoknál, a jellegadó munkaköröknél volt előrelépés, 
ugyanakkor nagy tömegével, azt tapasztaljuk, hogy nem volt ilyen típusú előrelépés. 
Csak a Ház dolgozóira tessék gondolni! Igaz, hogy most e tekintetben van egy olyan 
javaslat a Ház előtt, amit mi is erőltettünk és végre most már benyújtásra került, ez 
egy nagyon nagy szó, de jó lenne, ha minden közalkalmazotti, illetve köztisztviselői, 
állami tisztviselői, kormánytisztviselői besorolásban lévő ember megkaphatná a 
méltó juttatást.  

És itt még egy mondat erejéig ki akarok térni arra, hogy minden 
kormánytisztviselő, aki megyei kormányhivatalban dolgozik, most már január 1-
jétől állami tisztviselőnek számít, mégis, valamilyen nagyon furcsa oknál fogva nem 
kaphatják meg azt a bérezést, amit egy állami tisztviselő megkaphat. Erre az volt a 
válasz, amikor megkérdeztem, hogy az ország teljesítő képessége ezt még nem teszi 
lehetővé. Én meg azt gondolom, hogy de, igen, mert ha a felcsúti kisvasutat meg 
tudjuk hosszabbítani, hogyha a Miniszterelnökség Várba költözésének egy szobája 
4 milliárd forintba kerül és így tovább, most hadd ne kelljen tovább sorolnom ezeket 
a külön-külön tételeket, akkor de, igen, ennek a körülbelül 20 ezer embernek a 
bérrendezése megoldható lenne egyik pillanatról a másikra. Ennek ellenére önök ezt 
elhalasztották 2019. január 1-jére, noha mindenképpen be volt ígérve nekik már a 
béremelés már 2018. január 1-jére, mégis ez most sajnálatos módon elmarad. 
Kérdezném, hogy nincs-e tekintetben valami megfontolás, hogy mégiscsak legyen 
nekik emelve a bérük. Illetve, ha állami tisztviselőknek számítanak, akkor 
kaphassák meg azt a bért, amit egy állami tisztviselő megkaphat.  

A következő kérdésem arra vonatkozik, hogy a közművezetékek adója most 
már több éve szerepel a magyar költségvetésben, az idei, 2017-es költségvetésben 
55 milliárd 200 millió forintra számít a magyar kormány bevételként. Ugyanakkor 
azt kell hogy lássuk, hogy vannak olyan közművezeték-rendszerek, amelyeknél ez az 
adó, az, hogy az állami központi költségvetésbe folyik be és nem marad ott ez a 
forrástömeg az egyes szolgáltatóknál, igen jelentős károkat okoz. Mire gondolok? 
Például a víziközmű-rendszerek esetében az ellátásra kötelezett az önkormányzat, a 
víziközmű-rendszereket üzemeltető cégek pedig ezt úgy oldják meg, hogy bizonyos 
bérleti díjat átadnak az önkormányzatoknak, amely bérleti díjat, használati díjat, 
mondhatjuk így is, kötelező nekik a rendszer fenntartására fordítani. Csak mivel a 
meglévő forráskeretük egyre inkább csökken, mert például 55 milliárd forintnyi 
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adót kell befizetni a központi rendszerbe - nyilván nem az egész a víziközmű-
rendszerekből származik, de jelentős része igenis onnan származik -, ezért egyre 
kevesebb és kevesebb ez a használati díj. Amiből az következik, hogy a szükséges és 
elkerülhetetlen és elodázhatatlan felújítások, hát még fejlesztések egyre inkább 
váratnak magukra, ez az egész rendszer egyre inkább rohad, és ami most még kis 
karbantartást igényelne, jövőre már egy komolyabb beruházás kell hogy legyen. 
Kérdezni szeretném, hogy volna-e arra lehetőség, tervezi-e esetlegesen az NGM azt, 
hogy ez az adónem legalábbis e tekintetben osztott adóbevétel legyen, tehát legalább 
egy részére legyen lehetőség, hogy a tulajdonos és az ellátásra kötelezett 
önkormányzatok ebből az adóból valamilyen módon részesülhessenek, mert 
különben a víziközmű-rendszer nem lesz fenntartható, és ebből az fog következni, 
hogy előbb-utóbb privatizálni kell, meg kell várni a nagy megmentőt valahonnan 
külföldről, aki majd hajlandó lesz befektetni. Én nagyon nem szeretném, hogyha ez 
bekövetkezne, tehát jobb lenne megelőzni a bajt.  

Az előbbiekben már több kérdés volt a migránskötvényekkel kapcsolatban, 
azért én egy kérdést hadd tegyek fel, hogy a 2018-as költségvetést megalapozó 
törvények között - ugye ez egy hosszú salátatörvény - volt egy olyan törvény, amely a 
harmadik országbéli állampolgárok beutazásáról szóló törvényt módosította. Ez egy 
technikai jellegű módosítás volt, de maga az indokolása is a törvényjavaslatnak arról 
szólt, hogy ez azért szükséges, hogy egyáltalában ezzel a módosítással lehetővé 
váljon a migránskötvények forgalmazása, mert ott bizonyos szakaszok kiürültek 
törvénymódosítások miatt és ezáltal nem volt alkalmazható ezen törvénynek az a 
szakasza, azon része, ami a migránskötvények forgalmazására vonatkozik. Önök 
nem egyszer azt nyilatkozták, hogy ezeknek a típusú kötvényeknek a forgalmazására 
nincs szükség Magyarországon már, akkor a 2018-as költségvetést megalapozó 
törvények közé ugyan miért kellett mégis ezt az egyébként technikainak nevezett 
törvénymódosítást beilleszteni? Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő asszony. (Jelzésre:) Hargitai alelnök 

úr! 
 
DR. HARGITAI JÁNOS (KDNP), a bizottság alelnöke: Köszönöm a szót, 

elnök úr. Tisztelt Miniszter Úr! Én még emlékszem azokra a költségvetési bizottsági 
ülésekre is, két cikluson keresztül is, amikor ön a Költségvetési bizottságot vezette, 
akkor nyilvánvalóan ellenzéki pozícióból, akkor úgy értelmezte a házszabályt, ha 
bizottsági elnökként ön megszólal, akkor átadja az ülés vezetését. A házszabály régi 
rendelkezései azóta se változtak, csak az értelmezés változik meg a mostani 
gyakorlatunkban.  

Szeretnék csak egy mondat erejéig visszatérni - és házszabályra hivatkozva - 
arra az intermezzóra, ami az ülés elején történt, amit elnök úr úgy minősített, hogy 
házszabályszerűtlen, ami történt. Nem hivatkozott persze a házszabályra, én ezt 
megteszem: a házszabály 113. § (3) bekezdése azt mondja, ha a bizottság elnöke 
valamilyen napirendi pont megtárgyalása előtt vagy alatt az ülés vezetésével 
felhagy… 

 
ELNÖK: Nem hagytam fel, szünetet rendeltem el. 
 
DR. HARGITAI JÁNOS (KDNP), a bizottság alelnöke: …, akkor az 

erősorrendben, amit mi meghatároztunk, az alelnök átveheti az ülés vezetését.  
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Értjük persze, hogy mi miért történt, csak szeretném rögzíteni, hogy amit 
tettünk, az házszabályszerű volt.  

 
ELNÖK: Az nem az volt. Mindegy. 
 
DR. HARGITAI JÁNOS (KDNP), a bizottság alelnöke: Ha elnök úr mást 

gondol, akkor házszabályra hivatkozva mondja azt. Felhagyott az ülés vezetésével. 
Indokkal hagyott fel persze az ülés vezetésével, ezt nem vitatom.  

 
ELNÖK: Szünetet rendeltem el. 
 
DR. HARGITAI JÁNOS (KDNP), a bizottság alelnöke: Felhagyott az ülés 

vezetésével, így fogalmaz a házszabály. Nyilvánvalóan nem várhatunk addig, amíg 
ön esetleg két óra múlva méltóztatik visszajönni. Megjegyzem, senki nem hagyta el 
az üléstermet, csak ön… 

 
ELNÖK: Most velem vitatkozunk vagy a miniszter úrral? Mert akkor 

folytathatjuk ezt a vitát, akkor én is erről fogok vitatkozni.  
 
DR. HARGITAI JÁNOS (KDNP), a bizottság alelnöke: Nálam van a szó, elnök 

úr? 
 
ELNÖK: Önnél van a szó. De ettől függetlenül jogom van nekem is szólni. 
 
DR. HARGITAI JÁNOS (KDNP), a bizottság alelnöke: Akkor ezt tessék 

betartani, ha nálam van a szó! Ülést vezet, de nem szólhat bele abba, amit teszek. Én 
a házszabályra hivatkozva mondtam azt, amit mondtam.  

Visszatérve az érdemi kérdésekre, tisztelt miniszter úr. Az volt önnek a 
szándéka, hogy az intermezzo után esetleg még örömet tud szerezni a bizottság 
elnökének is azzal, amit itt ismertet. Azt nem tudom, hogy sikerült-e. Nem is az a 
lényeg, hogy a bizottság elnöke milyennek ítéli meg a magyar gazdaság 
teljesítményét, hanem a számok a lényegesek, amit ön elmondott.  

Ha újra visszakapja a szót, akkor, kérem, tegyen eleget a bizottság elnöke 
ama felszólításának, hogy ezek a számok, amit ön ismertet persze mindig egy 
kontextusban tekinthetők, visegrádi országokkal összevetve. Én is mindig 
elmondom, én helyeslem azt, hogy ha a saját eredményeinket vagy a 
teljesítményünket mérjük, akkor szabad tenni Visegrádra egy kitekintést, mert ezek 
azok a versenytársaink, akik körülbelül ugyanazt az igát nyögték az elmúlt világban, 
amit mi is tettünk, tehát reális az a felvetés, hogy tegyünk egy ilyen kitekintést.  

A másik, amit ilyenkor tenni kell, hogy nemcsak úgy általában beszélni a 
visegrádi országok számairól, hanem 2010-ben, mert az is egy reális összevetés, 
hogy amikor ön ült a pénzügyminiszteri székben, akkor milyen állapotban találta a 
magyar gazdaságot, és ahhoz képest milyen elmozdulásokat tettünk.  

Én húsz éve vagyok a Költségvetési bizottságban, többé-kevésbé mindig tagja 
voltam, el nem tudtam volna képzelni, hogy egyszer ilyen számokról lehet 
költségvetés kapcsán beszélni. Másként fogalmazva: mindig is azt gondoltam, ha 
egy költségvetés rendben van, akkor arra lehet normális kormánypolitikát építeni. 
Ha a költségvetés nincs rendben, mert inognak a számok, abból egészséges 
kormánypolitika nem lesz. Teljesítmény a magyar költségvetés teljesítménye, ami 
mögött nyilvánvalóan a magyar gazdaság teljesítménye van, a vállalkozók 
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teljesítménye, magánemberek teljesítménye van, ezt tükrözik vissza ezek a 
költségvetési számok. A kormány meg hála istennek, végig konzekvens volt. 

Ön azzal kezdte, hogy reális tervezés, óvatos tervezés, minden a költségvetés 
számainak alárendelve történik. Én ezt a gondolkodást helyeslem, azért tartunk ott, 
ahol éppen tartunk, és meg tudtuk haladni azt a költségvetési gondolkodást, ami 
évenként valamilyen irányba cél nélkül rángatta a magyar gazdaságpolitikát. 

Beszélt - és ezt fontos dolognak tartom - azokról a bérfejlesztő lépésekről, 
amelynek eredményeként ma viszonylag dinamikusan nőnek Magyarországon a 
bérek, amivel még messze nem lehetünk elégedettek. Itt van egy tanulmány előttem, 
ami azt tudatosítja bennem, hogy az utóbbi években történt béremelkedések 
eredményeként a piaci szférában a növekedések eredményeként magasabb az 
átlagbérek ma már, mint a közszférában. Ezt nem tekintem egyébként bajnak, a 
kérdésem sokkal inkább az, hogy a miniszter úr az elkövetkezendő időszakban lát-e 
lehetőséget arra, hogy a közszféra lépést tudjon tartani a piac szereplőivel, mert ezt 
fontosnak gondolom, hogy a közszférában különböző ágazatokban lévő lemaradások 
csökkentéséhez az elkövetkezendő időszakban még inkább lépéseket tegyünk. 
Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Én is szeretnék jelezni alelnök úrnak, hogy a 

példát Németh Zsolt külügyi bizottsági elnöktől veszem, aki nem adja át ugyanúgy. 
Tehát ez nem egy egyedi minta, ahogy a Költségvetési bizottságban vezetem az ülést, 
ez a Külügyi bizottságban, amit egy fideszes képviselőtársunk vezet, hasonlóképpen 
történik. Ez önöket semmiben nem korlátozza, hogy el tudják mondani a 
véleményüket. Ez most is így lesz, Boldog képviselő úr, parancsoljon! (Boldog 
István: Jelezni szeretném, hogy alelnök úr is jelentkezett, és tudomásom szerint 
neki kell…) Sorrendben adok szót, ön jelentkezett előbb.  

 
BOLDOG ISTVÁN (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Miniszter úr, én 

kérem önt is, hogy én megértem Mesterházy elnök úrnak a frusztráltságát, kérem, 
tegye ön is ezt, végül is ő tagja volt annak a balliberális-bolsevik kormánynak, 
amelyik tönkretette ezt az országot, és nem ilyen pozitív számokról, hanem negatív 
növekedésről tudott csak beszámolni költségvetési bizottsági üléseken. Ez is egy 
dolog.  

De ön már is eleget tett, ha jól láttam a ma reggeli benzinárakat, Mesterházy 
úr kérésének, mert nálunk, én nem jártam a MOL-nál, meg kell mondjam őszintén, 
csak tankoltam a benzinkúton, és a benzin 8 forinttal, a gázolaj pedig 4 forinttal volt 
olcsóbb ma reggel a MOL-kúton. Nálunk tehát - mondom, nem kellett hozzá 
elmennem a benzinkúthoz -, úgy látszik, miniszter úr ezt már elintézte. De ha nem 
is ön, akkor a gazdasági folyamatok, ahogy minden egyes hónapban változik a 
benzin ára tudomásom szerint, attól függően, hogy hogy alakul az olaj ára és a 
gazdasági folyamatok. Én ezt eddig így tapasztaltam, de biztos máshogy is lehet.  

Miniszter úr, a balliberális kormányok nyolc év alatt ötvenegynéhány 
százalékról több mint 80 százalékra tudták fölvinni az államadósságot, szeretném 
megkérdezni, hogy 70 százalék alá, mikorra látja, hogy le tudjuk vinni. Nyilván 
sokkal nehezebb csökkenteni az államadósságot, sokkal nehezebb 
visszacsökkenteni, mint amilyen könnyű volt a balliberális-bolsevik kormányoknak 
fölemelni, hogyan látja, hogy 70 százalék alá, ami egy fordulópontnak tűnik talán, 
mikorra tudunk elérni?  

A másik kérdésem a szakképző intézmények ügye, és nem szeretném előre 
megmondani a választ, hogy mit mondjon válaszként, mint az ellenzéki képviselők, 
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mert azt gondolom, ön azért ül itt, hogy válaszoljon, és nem kell nekem előre 
megmondani önnek a választ, de ellenzéki képviselőtársaim, úgy látom, néhány 
kérdésben úgy gondolják, hogy nekik előre választ kell adniuk. Átalakítottuk a 
szakképzést, és örömmel látom, hogy a szakképző intézményekben rengeteg 
felújítás, fejlesztés folyik nemcsak külsőleg az épületeken, hanem belső technikai 
fejlesztések is. Hogyan látja, milyen tempóban tudjuk ezt folytatni, hiszen ahhoz, 
hogy a szakképzés jól haladjon, nagymértékben szükség van arra is, hogy az 
intézményekben a fejlesztéseket tudjuk vinni. Milyen tempóban tudjuk ezt 
folytatni? 

Idekapcsolódik a munkanélküliség. Ön nagyon jó munkanélküliségi adatot 
mondott, ami még mindig sok, mert a 4,7 százalék is sok nyilvánvalóan, de a másik 
oldalról van egy olyan gond, hogy már a mi térségünkben, ami egy igen elmaradott 
térség, mégis ott tartunk, hogy a legfrissebben átadott tiszapüspöki kukoricagyárba 
nem találnak elég szakmunkást, nincs dolgozó. De nem ez az egyetlen ilyen, tudnék 
mondani mezőtúri üzemet, ahova nem szakmunkásra lenne szükség, hanem 
betanított munkásra, és hónapok óta nem találnak ilyen embereket, miközben a 
közmunkán még mindig vannak emberek. Hogyan fogjuk ösztönözni őket, hogy 
átmenjenek? Mert azt látom, hogy a bér nem elég ösztönző. Tehát az a bér, ami a 
közmunkásbér és egy betanított munkás minimálbére között van, úgy látom, nem 
elég ösztönző. Sokan mentek már el, de még mindig nem látom, hogy hogyan 
tudnánk ezt folytatni.  

Illetve hogyan látja, miniszter úr, hogy a nyakunkon lévő és nagyon gyorsan 
bekövetkező digitalizációval, a robottechnikával fel tudjuk-e majd venni a versenyt 
azáltal, hogy a szakképzésben átképezzük az embereket, akiknek sajnos így 
megszűnik a munkahelyük. Nyilvánvaló, hogy pár éven belül a robottechnika, a 
digitalizáció olyan mértéket fog ölteni, hogy ott, ahol ma munkahelyeket teremtünk 
és egy-egy autógyárban vagy más gyárban emberek dolgoznak, ott egy idő után ezt 
átveszik a robotok. Dolgozik-e azon a minisztérium, hogy mit teszünk akkor az így 
felszabadult munkaerővel, hogyan tudjuk ezt majd elviselni. Köszönöm szépen, 
miniszter úr.  

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Vantara képviselő úr! 
 
VANTARA GYULA (Fidesz): Tisztelettel köszöntöm a miniszter urat, 

államtitkár urat. Miniszter úr, az első kérdés a szakképzéshez kapcsolódik, Boldog 
képviselőtársamhoz. Azok az infrastrukturális beruházások, amelyek 
energiamegtakarítást jelentenek, a bent lakó kollégisták komfortérzetét növelik, a 
XXI. századi iskolamodellt jelképezik, valóban nagyon fontosak, és talán még egy 
momentum van, ami valamennyiünket érint, ez pedig a városképi megjelenés 
javulása. Ezek az intézmények általában a városközpontban vannak, és ha ezek 
megújulnak, akkor az kihat az egész település városképi megjelenésére, tehát egy 
nagyon fontos kérdés kapcsolódik hozzá, hogy folytatódik-e ez a program. Illetve a 
kiegészítés a szakképzésnél még annyi, hogy a pedagógusok, akik ebben a körben 
dolgoznak, anyagi elismerésére várható-e a jövőben valami béremelés vagy 
valamilyen elismerése ennek a tevékenységnek. Kérdezem ezt azért, mert 
Békéscsabán a Békéscsabai Szakképzési Centrumnak 6 ezer főt meghaladó 
diákállománya van és az éves beiskolázása 8-10 százalékkal évről évre növekszik a 
demográfiai és az egyéb körülmények ellenére is. Tehát véleményem szerint az irány 
jó, a célok jók, itt a kérdés az, hogy van-e erő, mód, lehetőség, hogy ezeket az 
infrastrukturális feltételeket, mellette a pedagógusok elismerését is növeljük. 
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A következő kérdés az építőipari fórum, amit miniszter úr érintett. 
Visszajelzések szerint az építőipari vállalkozások értékelik a hosszú távú és 
kiszámítható gazdasági környezetet, tehát az adó- és járulékrendszer hosszú távú, 
egy-két éves meghatározását, sőt van, ami hatéves. Ezzel azt hangsúlyozzák, hogy 
kiszámíthatóvá válik az ő tevékenységük is, tudják, hogy mi és hogyan fog változni 
az állam vagy a kormányzat irányából, így az ő fejlesztéseiket, egyebeket tudják 
tervezni és modellezni. Egyetlenegy kérdés van, amire valószínűleg ki fognak térni 
ők is a pénteki fórumon, ez pedig a ciklikusság, az építőipari megrendelések 
ciklikussága. Nyilvánvalóan ennek több oka van: uniós támogatások, pályázatok 
stb., de ez a ciklikusság eléggé befolyásolja az ő kapacitásaiknak a lekötését, az éves 
tervezhetőséget, a következő év kapacitásainak a lekötését; nyilvánvaló, hogy ők is 
foglalkoztatnak szezonális munkaerőt. Ez az egész kérdés, a ciklikussági hullám 
enyhíthető-e, kisebb amplitúdójúvá tehető-e, vagy mit lehet ez ügyben lépni és 
tenni, nyilvánvaló, hogy velük közösen. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Szűcs alelnök úr! 
 
DR. SZŰCS LAJOS (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm a szót, elnök úr. 

Tisztelt Miniszter Úr! Jó néhány éve már a költségvetéssel foglalkozva, azt 
gondolom, mindannyian mondhatjuk és örömmel tapasztaljuk azt, hogy például az 
évközi módosítások száma jelentős mértékben lecsökkent. Megint csak a 
Költségvetési bizottság munkájához kapcsolódva, az éves zárszámadási törvények 
tartalma nem egy hatalmas átvezetést és új törvényeket tartalmaz, hanem mint 
ahogy ebben az évben is és az elmúlt évben is, csak egy kiegészítő normatíva 
kiigazítását tartalmazta az egyházi intézmények vonatkozásában. Azt gondolom, 
hogy a mi szempontunkból, a Költségvetési bizottság szempontjából ezt a 
kiszámíthatóságot mindenképpen fontosnak lehet tartani, és mindenféle politikai 
felhang nélkül mondhatom, hogy a bizottság témakörébe illeszkedően én ezt 
köszönöm a minisztériumnak és nyilván a kormánynak is.  

A béremelésekkel kapcsolatban: a vállalkozásokkal találkozva a 
választókerületemben én azt tapasztalom, hogy a vállalkozások folyamatosan, a 
piaci igényeknek megfelelően valóban emelik a béreket a dolgozóik vonatkozásában. 
Ez szerintem az egyik legkomolyabb történet, amit a kormány sikereként elő 
lehetett idézni és el lehet mondani, hogy ez annak a munkának az eredménye, amit 
ön is mondott, hogy a tavalyi évben sikerült megállapodni a munkavállalókkal és a 
munkáltatókkal is, és én azt gondolom, hogy ez tovább húzhatja a gazdasági 
teljesítményt is ebben az országban. A másik természetesen az, hogy a költségvetés 
kiszámíthatósága és az államadósság folyamatos csökkenése egy olyan piaci 
környezetet is tud teremteni, amivel az ide érkező vállalkozások a legnagyobb 
bizonytalanságot, amit eddig tapasztaltak, el tudják felejteni. Miniszter úr, én azt 
gondolom, hogy a következő években is ezt a munkát kell folytatni.  

Nekem egy konkrét kérdésem lenne, amit azért jó lenne, ha tisztáznánk. 
Folyamatosan háború zajlik azzal a kérdéssel kapcsolatban, hogy a gazdasági 
növekedés csak az Unióból érkező források miatt van. Egyszer és mindenkorra 
tisztázzuk már azt a helyzetet, hogy ennek a jelentős részét még a nettó 
finanszírozás kedvezményezettjeként is a magyar állampolgárok, a magyar gazdaság 
befizetéseiből kapjuk vissza. Nem a teljes pénz az, amit az Európai Unió finanszíroz 
ezekben az összegekben, hanem ennek közel 80 százalékát a magyar befizetések 
alkotják. Tehát nem kellene folyamatosan leszegnünk a fejünket és azt mondani, 
hogy ez egy olyan pénz, amit mi kapunk, amit nemhogy megérdemeltük, hanem a 
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nagy részét mi is adjuk össze ebben a vonatkozásban. Azt hiszem, ha ezt el tudjuk 
mondani, akkor valószínűleg egy kicsivel közelebb jutunk az igazsághoz. Köszönöm, 
miniszter úr.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, alelnök úr. Bodó képviselő úr!   
 
BODÓ SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Miniszter Úr! Tisztelt 

Bizottság! Valóban az elhangzott eredmények, az elvégzett munkáról szóló 
tájékoztató megegyezik a közvetlen tapasztalataimmal, személyemben is meg tudom 
ezt erősíteni. Érthető módon vannak még kihívások, de erről is elhangzott jó néhány 
gondolat. Egy konkrét kérésem, kérdésem van, nevezetesen a hazai nagyvállalati 
fejlesztési program, ami szerintem egy igen remek kezdeményezés és méltó arra, 
hogy folytatódjon. Talán többen tudják, és azt hiszem, ez jól is van így, hogy nem 
minden cégtípusra létezik európai uniós fejlesztési program, nem is kell szerintem, 
hogy létezzen, de a kormányzatnak természetesen oda kell figyelnie minden olyan 
termelőegységre, amelyik hozzájárul ahhoz, hogy az ország jobban teljesítsen. 
Ebben a helyzetben vannak azok a - zömében egyébként a mi térségünkben lévő - 
élelmiszeripari feldolgozó üzemek, gyárak, amelyek európai uniós keretekben nem 
tudnak pályázni, de ki tudják használni azt a kormányzati segítséget, amit ebben a 
ciklusban biztosítani tudunk számunkra, nevezetesen, ahogy említettem, a hazai 
nagyvállalati fejlesztési program keretében. Ez konkrét foglalkoztatást eredményez - 
ennek jól látható eredményei vannak - és jelentős gazdasági növekedést is abban a 
térségben, ahol élek. Nevezetesen, Nádudvaron miniszter úr személyes jelenlétében 
sikerült az egyik ilyen üzemet átadni, amit ezúton is köszönök.  

A kérdésem arra vonatkozik, hogy az országban milyen tapasztalatok 
birtokában folytatódik ez a munka, illetve a jövőben lesz-e arra lehetőség, hogy ez az 
igen népszerű tevékenység folytatódhasson a következő években is. Köszönöm 
szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e további kérdés még? Nekem lenne egy 

kérdésem, amit Szűcs alelnök úr mondatai inspiráltak, hogy miniszter úr hogyan 
látja, hogy ez a korai költségvetés, tehát hogy előrébb került a költségvetés 
elfogadása, ez elméletileg valóban a kiszámíthatóságot meg az átláthatóságot 
növelte volna, és alelnök úr arra hivatkozott, hogy kevés módosítás van, de például a 
2017-es költségvetésnél 70 oldalas módosítás jött be, tehát hogy még mindig úgy 
gondolják-e, hogy ez egy jó megoldás volt, vagy érdemes esetleg újragondolni ezt a 
kérdést? 

(Jelzésre:) Parancsoljon, képviselő asszony! 
 
DEMETER MÁRTA (LMP), a bizottság alelnöke: Köszönöm. Nekem még egy 

kérdésem maradt hasonlóképpen, hogy mi lesz az egyéni számlákkal a 
nyugdíjrendszerben. Ugye 2011-ben hozott az Országgyűlés egy határozatot arról, 
hogy ezt meg kell oldani, be kell vezetni. Ugye 3 ezer milliárd forintot loptak el a 
magánnyugdíjpénztári tagoktól, ami beolvadt ilyen formán a költségvetésbe. Mi lesz 
az egyéni számlákkal? Hogyan lesz fenntartható a nyugdíjrendszer, hiszen tíz év 
múlva elkezdenek nyugdíjba menni azok, akiknek ez a magánnyugdíjpénztári pénze 
volt.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Miniszter úr, azt gondolom, hogy mindenki el 

tudta mondani az észrevételeit, kérdéseit, öné a szó, parancsoljon! 
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Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter válaszai  

VARGA MIHÁLY nemzetgazdasági miniszter: Tisztelt bizottsági Tagok! 
Köszönöm szépen a kérdéseiket, megtiszteltek a lehetőséggel, hogy az általam 
elmondott növekedési elemeket ki tudom egészíteni néhány kérdésre válaszolva.  

Mindenekelőtt én is úgy érzem, hogy az elmúlt egy év mindenképpen örömre 
ad okot a magyar gazdaság teljesítményét figyelve. Örülök annak, hogy önök is 
örülnek, nagyon bízom abban, hogy a munkanélküliség csökkenésének, a több 
munkahelynek, a bérek növekedésének valamennyien közösen tudunk örülni. Ez a 
magyar emberek teljesítménye, a magyar emberek munkája révén valósult meg az 
az eredmény, amiről én be tudtam itt számolni. Úgyhogy hálásak lehetünk minden 
olyan munkavállalónak és munkaadónak, aki ebben a teljesítményben részt vett, 
ebből kivette a szerepét.  

Kérdéseikre, engedjék meg, hogy megpróbáljak röviden válaszolni. Hadd 
kezdjem a szívemhez is közel álló szakképzés területével, hiszen úgy érzem, hogy a 
szakképzési területen az elmúlt években nagyon komoly eredményeket értünk el és 
egy nagyon komoly átállási folyamatot tudtunk elindítani. Nem vagyunk még ennek 
a végén. 2011-et és 2015-öt tekintem ennek két jelentős fordulójának, az egyik, 
amikor a duális képzésre való átállást megkezdtük, és 2015-ben pedig, amikor a 
duális képzési rendszert először el tudtuk 2015 szeptemberében indítani. Amit 
tennünk kell, az többszintű. Egyrészt nyilván a képzési tartalmat meg kell újítanunk, 
és a képzési tartalmat sokkal inkább hozzá kell igazítani a gazdasági keresleti 
viszonyaihoz. Tehát ne az NGM, ne bármelyik más minisztérium találja ki azt, hogy 
mire van szükség a gazdaságban, a gazdaság szereplőit szeretnénk ebbe sokkal 
inkább bevonni. Nem véletlen, hogy a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával egy 
partneri viszonyban dolgozunk azon együtt, az NGM és az MKIK, hogy a 
szakképzési rendszerre minél pontosabban tudjunk átállni és minél inkább 
keresletalapú szakképzést tudjunk létrehozni.  

Ez igaz egyébként a felnőttképzésre is. Meggyőződésem, hogy a 
felnőttképzésben rossz úton járunk akkor, amikor a felnőttképzésben részt vevő 
cégek igényei alapján adunk támogatásokat, szeretném elérni, hogy vállalati 
igényekhez tudjon ez is igazodni: ha egy vállalatnak szüksége van Mezőtúron vagy 
Püspökladányban további akár betanított, akár szakképzett munkaerőre, akkor 
olyan felnőttképzést valósítsunk meg, amelyre annak a vállalatnak igénye van. 
Vannak nagyon jó példák egyébként, hadd mondjam el, hogy az elmúlt hónapokban, 
az elmúlt években azért, mondjuk, Ózdon az egyik nagy gyógyszeripari cég 
együttműködésével egy olyan programot tudtunk elkezdeni, ahol a gyógyszeripari 
cég igényei tudták meghatározni azt, hogy a szakképzésben, felnőttképzésben mire 
adunk pénzt.  

Emellett - Vantara képviselő úrnak válaszolva - én magam is úgy érzem, hogy 
az is egy fontos szempont, hogy a tartalmi, tehát az oktatási változások mellett a 
formai megújulása is megtörténjen a szakképzésnek. Egyetlenegy szülőnek sincs 
kedve a gyerekét egy olyan intézménybe járatni, ami egy lepusztult állapotban van, 
amire évek, évtizedek óta nem költöttek, ahol beázik a tető, ahol mállik a vakolat, 
ahol púposodik a padló. Tehát ezért jelentettem be azt, hogy a következő tíz évben 
elkezdünk egy olyan programot, amely az összes szakmunkásképző, szakközépiskola 
épületét meg fogja újítani. Tíz év alatt becslésünk szerint erre körülbelül 
300 milliárd forintot kell elkölteni. Az idei évben már megkezdtük ezt a munkát. Azt 
szeretnénk, hogyha tíz év alatt nem lenne egyetlenegy olyan intézményünk sem, 
amelyik formai oldalról nem újul meg. Nyilván azokkal kell kezdeni, ahol évtizedes 
elmaradások vannak, a később épültek majd később kerülnek sorra. Egy jó 
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példaként hadd mondjam el önöknek, hogy éppen tegnap vagy tegnapelőtt adtuk át 
azt az új szakgimnáziumot és szakközépiskolát, a Raoul Wallenberg Szakgimnázium 
és a Szakközépiskola vadonatúj épületét, ami egy 120 éves épület és tíz éve üresen 
állt. Erre most ráköltve 3 milliárd forintot, megtörtént ennek az épületnek a teljes 
rendbe hozatala, felújítása, több mint 1500 diák és felnőttképzésben részt vevő 
ember használja ezt az épületet. Azt gondolom, hogy ez a helyes és követendő út, ez 
a helyes és követendő cél, meg kell újítani valamennyi épületünket.  

A szakképzés és a munkanélküliség összefüggése. Igen, olyan programokat 
akarunk, amelyekkel el tudnak helyezkedni a fiatalok. Magyarországon alacsonyabb 
a fiatalok munkanélkülisége, mint az Európai Unió átlaga, de ez nem jelent 
semmiféle elégedettséget a kormány szempontjából, szeretnénk, ha minden 
fiatalnak lenne elhelyezkedési lehetősége. Egyre inkább pontosabbá tudjuk tenni az 
országos képzési jegyzéket, jelentősen csökkentettük az ebben szereplő képzések 
számát. Bevezettük azt, hogy a második szakképzésnek a megszerzése teljesen 
ingyenes, tehát aki, ha jól emlékszem, 25 év alatt, tehát fiatalként még egy szakmát 
akarna tanulni, ezt ingyenes teheti meg. És szeretnénk elérni azt is, hogy azoknak a 
honfitársainknak, akik körülbelül olyan 180-190 ezren vannak még és a 
munkanélküliek számát adják, tudnánk olyan vonzó alternatívát kínálni, amiért 
megéri nekik egy szakmáért beülni az iskolapadba. Nem egyszerű a dolog, hiszen itt 
öt-tíz éve munka nélkül lévő emberekről van szó. Ezeknek az első megmozdítása 
nyilván a közmunkaprogram volt. A közmunkaprogramból is egyébként a tavaly 
januárban indított profiling rendszer alapján, akinek van valamilyen szakmája, 
egyre inkább ki tudjuk vezetni. A Statisztikai Hivatal számaira hívom fel a figyelmet, 
az elmúlt egy évben 40 ezerrel csökkent a közfoglalkoztatásban résztvevők száma, 
de még mindig van körülbelül 150 ezer ember. Tehát mi erre a létszámra úgy 
tekintünk, mint egy jelentős tartalékra a magyar gazdaságban, az a komoly 
társadalmi feladat, hogy meggyőzzük őket, hogy érdemes szakmát tanulni, hiszen a 
szakmával könnyebb elhelyezkedni, magasabb fizetést lehet kapni, jobban lehet 
boldogulni az életben. 

Természetesen azt is tudom - nemcsak az én területemet érinti a szakképzés, 
hanem az oktatási rendszer egészét - az, hogy Magyarországon a fiatalok minden 
felmérés szerint kevésbé fogékonyak a vállalkozásra, kevésbé fogékonyak arra, hogy 
elindítsanak egy vállalkozást, ez részben abból is fakad, hogy az oktatási 
rendszerünk még mindig egy kicsit rugalmatlan, nem abba az irányba segíti a 
fiatalokat, hogy, mondjuk, egy finn iskolával összevetve, egy finn iskolában 
számtalan projektet csinálnak már iskolai idő alatt a gyerekek, ebből sokkal 
könnyebb elindítani egy kisvállalkozást, egy egyéni vállalkozást vagy egy bt.-t 
valamilyen ötletre, mint nálunk, ahol még mindig, én kicsit úgy érzem, hogy az 
oktatási rendszerünk mereven a tudásbázisú oktatásra épül és kevésbé a fiatalok, a 
gyerekek vállalkozó szellemére. Márpedig vállalkozó szellem nélkül egyetlenegy 
országban sem lehet tartósan gazdasági növekedést végrehajtani. A másik eleme 
ennek pedig az innováció. Tehát ebből a szempontból egyetértek Boldog képviselő 
úrral, hogy itt a szakképzés és a munkanélküliség összefügg egymással, a 
közmunkából próbáljuk kivezetni az embereket, nyilván nem lehet mindenkit első 
körben.  

A minimálbér összegét egyébként folyamatosan távolítjuk a közmunka 
béreitől. Ebben az évben 127 500 forintra növeltük a minimálbér összegét. Jövőre ez 
tovább fog nőni 138 ezer forintra, és a garantált bérminimum, tehát a szakmunkás-
bérminimum összege pedig, ami idén 161 ezer forint, jövőre 180 500 forint lesz. 
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Tehát vonzóvá kell tenni a szakmatanulást és vonzóvá kell tenni a szakmában való 
elhelyezkedést, ebben teljes mértékben egyetértek a képviselő urakkal. 

Államadósság kérdése: erre több kérdés is vonatkozott. Hét éve csökken az 
államadósság mértéke és aránya. Nagyon súlyos terhet vettünk át 2010-ben az előző 
kormánytól. Örököltünk egy akkor fölvett 20 milliárd eurós hitelkeretet, amelynek a 
nagy részét már lehívták, jellemző módon úgy, hogy a törlesztésre igazából csak 
2014-ben és 2016-ban kerüljön majd sor. Örököltünk egy 80 százalék fölötti 
bruttóhazaitermék-arányos államadósságot, ami az elmúlt években jelentősen 
csökkenni tudott. Ott tartunk most, ahogy beszámoltam önöknek erről, jó esélyünk 
van arra, hogy ez 73 százalék alá menjen az év végére. A mi célunk az, hogy 2020-ra 
az arány 70 százalék alá csökkenjen. Tehát azt céloztuk meg, hogy a deficit és az 
államadósság kordában tartásával ez a kitettsége az országnak egyre kisebb mértékű 
legyen. 

Több kérdés is volt a bérekre vonatkozóan, itt szeretnék néhány adatot 
elmondani önöknek. Az elmúlt hónapokban is volt olyan bérintézkedés, amelyik a 
közalkalmazottaknál és a köztisztviselőknél tudott segíteni. A különböző 
bérintézkedésekkel kapcsolatban pontos számot mondok: 697 ezer főből - képviselő 
asszony jól mondta, nagyjából ennyi, aki részt vesz ebben az állami struktúrában -, 
tehát a 697 ezer főből az elmúlt években 550 ezer főnek tudtunk valamilyen 
bérnövelést, bérintézkedést elindítani. Tehát azoknak a száma, akik valamilyen 
módon kimaradtak még a béremelésekből, egyre kisebb. Azt be kell látni, hogy 
lépésről lépésre tudunk itt is haladni, ahol évtizedes mulasztások vannak. Az 
életpályaprogramok elindítása, az oktatási rendszerben a pedagógusok béremelése, 
az egészségügyi dolgozók béremelése, ezeket lépésről lépésre lehet megvalósítani. 
Azon dolgozunk, hogy ezek a bérintézkedések folytatódjanak, és akik még 
kimaradtak ebből a körből, lehetőség szerint a közeljövőben azoknak a béremelése 
is meg tudjon majd valósulni. 

Képviselő asszony kérdezte a közművezetékekre vonatkozó adó mértékét, 
vagy inkább az adó bevételi helyét. Röviden azt tudom elmondani, hogy alapvetően 
mindig a tulajdonos felelőssége a közműrendszer karbantartása, fenntartása, a 
beruházások elvégzése, tehát az állam is tulajdonosként kiveszi ebből a részét, az 
önkormányzatok nyilván tulajdonosként úgyszintén ki kell hogy vegyék ebből a 
részüket, nem véletlen egyébként, hogy ezeket az intézkedéseket a költségvetés is 
tartalmazza. Képviselő asszony figyelmét szeretném fölhívni arra, hogy a 2018. évi, 
már elfogadott költségvetésben van egy olyan sor, amelyik úgy szerepel, hogy 
„Víziközművek állami rekonstrukciós alapja”. Ebből az alapból pontosan azoknak az 
önkormányzatoknak tudunk támogatást biztosítani, ahol úgymond, nincs helyi 
forrás vagy nincs helyi erő arra, hogy a közműszolgáltatás szükséges amortizációs 
beruházásai, felújításai megtörténjenek. Egyébként azt is hozzá kell tennem, hogy a 
víziközművek az 55 milliárdos bevételnek a kisebbik részét teszik ki, ez 14 milliárd 
forint. Tehát nem arról van szó, hogy csak a víziközművekre koncentrálnánk, de úgy 
éreztük, hogy 2018-ban szükség lehet arra, hogy ezekre egy külön forrást tudjunk 
biztosítani.  

A kötvényekről majd még beszélni fogok. 
Hargitai képviselő úr kérdezte, hogy a V4-ek között hol állunk. Azt gondolom, 

hogy Magyarország visszanyerte azt a pozícióját, amit a 2004-2008 közötti években 
elveszítettünk, amikor az éltanulóból sereghajtók lettünk. 2002-ben még úgy adtuk 
át a kormányzást, hogy valamennyien egyet tudtunk abban érteni, hogy 2007-re 
Magyarország képes teljesíteni az euróbevezetés valamennyi feltételét. Még egy 
ilyen ország volt akkor, 2002-ben, Szlovénia. Szlovénia 2007-ben bevezette az 
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eurót, és mi történt Magyarországon 2002 után? Jött egy olyan korszak, ahol sorra, 
egymás után tolták ki a távoli jövőbe az euróbevezetés dátumát. Miért? Mert nem 
tudták teljesíteni a feltételeit, egyre rosszabb és rosszabb mutatókat produkált a 
magyar gazdaság. Emlékezzenek rá, volt Medgyessy Péter, aki 2008-ról beszélt, 
aztán volt Draskovics Tibor, aki már 2010-re tette, aztán jött Veres János, aki már 
időpontot sem tudott mondani. Azt gondolom, hogy ez önmagáért beszél. Nekünk 
ebből a helyzetből kellett felállni a visegrádi négyek között.  

Én igazából azt sajnálom, hogy a kétezres évek közepén, amikor egy nagyon 
komoly konjunktúra volt Európában, amikor egy nagyon komoly konjunktúra volt 
Közép-Európában, amikor nem 3-4 vagy 5 százalékkal, hanem 8-10 százalékkal, sőt 
10 százalék fölött növekedtek a térség országai, Magyarország akkor vesztett ütemet, 
akkor nem tudott hozzányúlni - még nem európai uniós tagországként - különböző 
struktúrákhoz. Ezt nagyon nehéz behozni, ennek évek, évtizedek a következményei. 
Magyarország most dolgozza le azt a hátrányát, amit ebben az időben, a kétezres 
évek közepén összeszedett államadósságban, amit elszórt, elvesztegetett a 
privatizációs bevételekben és a lassú gazdasági növekedésben.  

Úgy ítélem meg, hogy most a visegrádi országok középmezőnyébe tartozunk. 
Vannak persze nálunk dinamikusabban növekvő országok is, én ezt egy percig nem 
mondom, van, amikor nekünk sikerült ez, 2013-14-ben, amikor mi vezettük a 
visegrádi országokat, most más országok állnak jobban. A szlovákok például most 
gyengébben növekednek, mint mi, de ezzel nincsen baj, mert a térség egészét kell 
nézni és a térség egésze pedig jól teljesít, ma az Európai Unión belül a növekedés 
motorját adja. Furcsa arány, de igaz, hogy a német gazdaság és a visegrádi négyek 
közötti gazdasági kapcsolatok 52 százalékkal haladják meg a német gazdaság és a 
francia gazdaság közötti kapcsolatot. Ezzel nem azt mondom, hogy az Európai Unió 
politikai tengelye továbbra is ne a francia-német együttműködés lenne, de gazdasági 
értelemben új helyzet van, amihez szerintem föl kell nekünk is nőni.  

Elnök úr is említette itt a román gazdaság növekedését, hogy 8,8 százalékkal 
növekedett a román gazdaság. Nézzék meg, hogyan növekszik a román gazdaság. 
Ikerdeficittel növekszik, úgy, hogy az államháztartás deficitje miatt túlzottdeficit-
eljárás alatt áll jelenleg a román költségvetés, és úgy, hogy a folyó fizetési mérlege, 
tehát a külkereskedelmi mérlege negatív a román gazdaságnak. Ez azt jelenti 
magyarra lefordítva, hogy olyan növekedési pályán vannak, ami fenntarthatatlan, és 
amiből előbb-utóbb nem mondom, hogy fejre állás lesz, de egy jelentős kiigazító 
lépés nélkül nyilván Romániában ezt nem lehet majd megúszni. 

A további kérdésekre válaszolnék. Vantara képviselő úr, építőipari 
ciklikusság: problémának érzem én magam is, ezért is kezdeményeztem az 
építőipari csúcstalálkozót erre a hétre. A problémánk az, hogy túlságosan gyorsan 
növekszik a magyar építőipar. Bármilyen furcsa, ez is lehet egyébként gond. 
40 ezerrel nőtt az ágazatban dolgozók létszáma, és itt is szakemberhiány van 
bizonyos területeken. Talán ez még nem is annyira probléma, hiszen a megkötött 
szerződések állománya is magas, ami folytatódni fog, és a most megkötött 
szerződéseket pedig teljesíti az építőipar, de mi van akkor, ha ez a beruházási ciklus, 
ahogy önök is mondták, lassulni fog, és nekünk erre a helyzetre is föl kell készülni. 

Szerencsére az ágazat is elkészítette a maga javaslatait, és az Építőipari 
Vállalkozók Országos Szövetségének egri fóruma után megkaptuk a javaslatokat, 
ezekről fogunk pénteken beszélni. Fontosnak érzem, hogy olyan technológiai-
technikai megújítást indítsunk el az építőipari ágazatban, amely kiváltja a munkaerő 
egy részét. Tehát igyekszünk technológiai váltással pótolni a munkaerő egy részét, 
de igyekszünk abban is segítéségére lenni az ágazatnak, hogy lehetőség szerint a 
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szakképzési rendszerben sokkal célzottabban tudjunk az ágazat hiányszakmáira 
koncentrálni és olyan szakmákat további támogatásban részesíteni, szakmai 
képzéseket, ahol jelenleg ma hiány van. 

Szerencsére azért egy nagyon óvatos, nagyon lassú visszaáramlás megindult 
az elmúlt hónapokban, köszönhetően a magas, növekvő bérek szintjének. Pont az 
építőipari ágazat az, ahol az első jeleket megkaptuk arról, hogy a külföldi 
munkavállalók visszajönnek Magyarországra. Nyilván ez nem mindenkire igaz még, 
ismerjük mi is például a németországi építőipari béreket, ezek felette vannak a 
magyar építőipari béreknek, de egy olyan munkás, szakmunkás esetében, ahol 
mondjunk, 1800 eurós havi fizetés van, amelyből durván 400-450 euró elmegy az 
életszínvonal vagy az élet fenntartására, ott azért lassan egy családos ember 
számára, pláne, ahol gyermek van, és szeretne esténként a családjával együtt lenni, 
ott már van reális esélye annak, hogy ezek a visszaáramlások megtörténjenek. Több 
ilyen jelzést is kaptunk az elmúlt hónapokban. A héten az építőipari megbeszélésen 
a szakszervezettel, az ágazati érdekképviselettel, valamint az 20 legnagyobb építő 
cég vezetőjével erről fogunk tanácskozni. 

További kérdésekre válaszolva. Szűcs Lajos képviselőtársam kérdései, 
kiszámíthatóság, és ehhez kapcsolódnak más kérdések is. Én azt gondolom, hogy 
erre törekednünk kell. Semmi értelme a kapkodásnak, hiszen egy növekedő pályán 
vagyunk, és mi tudjuk meghatározni azt az ütemet, ahol a további kedvezmények, 
adócsökkentések, bérintézkedések meg tudnak valósulni. Ezért tartom fontosnak 
azt, hogy átálltunk arra a megoldásra, hogy amennyiben többletbevételek 
keletkeznek a költségvetésben, már az év során módosítjuk magát a költségvetést. 
Tehát örülök annak, hogy erre itt egy utalás történt. Igen, egy alkalommal mindig 
szoktuk módosítani, de pontosan azért, mert vagy, mondjuk, a migrációs kiadások 
növekedtek és erre pluszforrásokat akarunk biztosítani, tehát rendkívül helyzet van, 
vagy pedig azért, mert olyan támogatásokat tudunk biztosítani, amelyekre korábban 
a költségvetési elfogadási időszakban még nem volt lehetőség.  

Elhangzott alelnök úrtól kérdésként, hogy Magyarország helye, szerepe, 
uniós források kérdése. Tegnap pont olvastam egy érdekes cikket, egy interjút, a 
Népszava című országos napilapban jelent meg, Vértes Andrással készült az interjú. 
Ugye Vértes Andrást és magát a Népszavát sem lehet talán azzal vádolni, hogy 
kormány iránti elfogultság van, Vértes András, ha jól emlékszem, a Horn-
kormánynak, a Medgyessy-kormánynak és a Gyurcsány-kormánynak volt gazdasági 
tanácsadója. Ő beszél arról ebben az interjúban - javaslom önöknek is, hogy 
olvassák el -, hogy a magyar gazdaság szerinte, tehát még egyszer mondom, a 
kormányhoz egyáltalán nem közel álló szakértő szerint is, alapból, uniós források 
nélkül is legalább 2-2,5 százalékkal tud növekedni. Az én becslésem ennél 
magasabb, de nyilván én kormánytagként elfogult vagyok ebben a kérdésben, én 
úgy érzem, hogy a magyar gazdaság most már azon a pályán van, hogy uniós 
források nélkül is képes a növekedésre, ebben Vértes Andrással egyetértek. 
Természetesen ennek a forrásnak a lehetőségével a magyar gazdaságnak élnie kell, 
bolondok volnánk, ha nem ezt tennénk, ha ezt az Unió biztosítja minden tagország 
számára, akkor ezt Magyarországnak is használnia kell. De emlékezzenek vissza, ’98 
és 2002 között nem voltunk még európai uniós tagország, volt olyan időszak, 
amikor 6,6 százalékkal növekedett a magyar gazdaság, uniós források nélkül is. 
Tehát senki ne essen kétségbe az uniós források hullámzó folyósításától, ezek nélkül 
is növekedési pályán vagyunk, és képesek vagyunk arra, hogy ez a növekedés 
tartósabb alapokra és szélesebb bázisra épüljön. 

Béremelésekről beszéltem, nyilván ezeket folytatni kell.  
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Itt egy kérdésről kevesebbet szóltunk, de ezt is hadd említsem meg, ez a 
lakossági megtakarítások növekedése. A béremelések nemcsak a fogyasztásban 
csapódnak ki, hanem a megtakarításokban is. Az a célunk, hogy ezek a 
megtakarítások növekedjenek. Azt a jó hírt tudom önöknek elmondani, hogy amíg 
2010-ben ezek a lakossági megtakarítások olyan 6 és 700 milliárd forint körül 
voltak, addig az év végére ezek meg fogják haladni bőven a 2 ezer milliárd forintot. 
Tehát a magyar lakosság is egyre inkább egy megtakarítói pozícióba került, és képes 
fölhalmozni, azaz képes a rendkívüli helyzetekben a megtakarításait is használni, és 
ez mindenképpen, azt gondolom, egy jó, egy pozitív folyamat.  

További kérdések. Demeter képviselő hölgy kérdezte tőlem az egyéni 
számlákat. Szeretnék arra mindenképpen emlékeztetni, hogy a magyar állami 
nyugdíjrendszer nem tőkefedezeti alapú, hanem felosztó-kirovó rendszerben 
működik. Egyéni számláknak a követésére ma is van egyébként lehetőség, több 
tízezer honfitársunk él is naponta ezzel a lehetőségével, hiszen aki az Ügyfélkapu-
rendszerben regisztrál, az képes a belépés után rátekinteni a nyugdíjszámlája 
alakulására. Tehát ebből a szempontból részben már működik egyéni számla.  

Ha a képviselő asszony arra gondol, hogy hogyan lehet ezt minden egyes 
munkavállaló számára kiterjeszteni: ez nyilván egy jelentős fejlesztést igényel, azt 
javaslom, hogy ebben az ügyben az ágazatért, a területért felelős Emberi 
Erőforrások Minisztériumát kérdezzék majd meg, ez nem hozzánk tartozik. Nyilván 
ebben a munkában mi is részt veszünk, szeretnénk ebben segíteni. Az ágazatért, a 
területért ebben a tekintetben nem én vagyok a felelős. 

A hazai nagyvállalatok támogatása. Két éve kezdtük el ezt a programot, több 
mint 60, alapvetően magyar tulajdonban lévő hazai nagyvállalat kapott már 
támogatást ebből a körből. Ezt azért tartom fontosnak, mert európai uniós 
forrásokhoz ezek a cégek már nem tudnak hozzájutni, olyan cégekről van szó, 
amelyek egy jelentős árbevételt tudnak produkálni, több éve működnek a magyar 
piacon, ezért éreztük fontosnak, hogy egy külön kiemelt területként a gazdasági 
tárcánál legyen ezekre is figyelem.  

Minden év január-februárjában ezeket a pályázatokat meghirdetjük, ezekre 
pályáznak. Ez egy olyan keret, amit meg tudunk év közben emelni, hogyha erre 
szükség van. Ha jól emlékszem a pontos számra, de ezt meg kell néznem, képviselő 
úr, akkor az elmúlt két és fél évben olyan 70 milliárd forint körül tudtunk 
támogatást biztosítani megvalósuló beruházásokhoz. Ugye itt maximum, ha jól 
emlékszem, 50 százalékot tudunk adni segítségként, általában 30 százalék körüli 
támogatást tudunk biztosítani a cégeknek. Több száz olyan munkahely jött létre, 
amely e nélkül a támogatás nélkül nem tudott volna megvalósulni és ezek a 
fejlesztések elmaradtak volna.  

További kérdések. Itt a növekedésre már kitértem. 
Versenyképesség tekintetében, úgy érzem, hogy a magyar gazdaság 

versenyképessége jelentősen javult, hiszen több munkahelyet biztosít ma a magyar 
munkavállalóknak, nagyobb bruttó hazai terméket állít elő. Az export is növekedett 
ebben a tekintetben. Ugye az idei év lesz az első olyan évünk, amikor a százmilliárd 
eurós exportbevételt meghaladja az ország. Az a cél, hogy ebbe kisvállalkozókat is 
minél inkább be tudjunk vonni. Ezért indítottuk el azt a beszállítói programot, 
amelynek az a célja, hogy a nagyvállalkozások, amelyek Magyarországon működnek, 
azok képesek legyenek állami segítséggel, támogatással is akár közepes vagy kis 
cégeket ebbe a beszállítói körbe bevonni. Vannak nagyon jó példák, ahol ez 
önállóan, önmagától is megtörténik, köszönhetően a menedzsmentnek, de van 
olyan példa, ahol nincs vagy eddig nem volt fogadókészség. A Knorr-Bremsével, a 
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General Electrickel és ha jól emlékszem, talán még a Boschsal írtunk alá már ilyen 
megállapodást. Az a célunk, hogy a következő éveken ezek a beszállítói programok 
szélesebbek legyenek és több magyar cég tudjon ebbe bekerülni. 

A szakképzésről beszéltem. 
Devizahitelesek ügye. A devizahitelek aránya egészen elképesztő és súlyos 

volt 2010-ben, három lakossági hitelből kettő devizaalapú, a lakossági hitelállomány 
67 százaléka, több mint kétharmada devizahitel volt. Ez az arány - az elmúlt 
években hozott intézkedéseinknek köszönhetően, amiért szeretnék köszönetet 
mondani minden parlamenti képviselőnek, aki ezeket támogatta – 1 százalékra 
csökkent. Azt gondolom, hogy ez nagyon komoly segítség volt a lakosságnak, egy 
nagyon komoly támogatás. Emlékezzünk, mennyi vitánk volt a végtörlesztés 
ügyében, mennyi vitánk volt azzal, hogy forintosítottuk ezeket a devizahiteleket, de 
jó pályára került ezzel a lakossági megtakarítások és hitelek jelentős része, hiszen 
ahogy mondtam, ma már csak 1 százalék ez az arány.  

Továbbra is működtetjük a Nemzeti Eszközkezelőt. Ebben az évben 
25 milliárd forintért segítünk még olyan devizahitellel rendelkezőn, aki nehéz 
helyzetben van és a lakását kívánja értékesíteni. Ezt a támogatási formát 
fönntartjuk. Egyébként pedig a Bankszövetséggel is egy folyamatos egyeztetésben 
vagyunk, és igyekszünk a Bankszövetségen keresztül a bankokat abba az irányba 
elmozdítani, hogy egyezzenek meg az ügyfelekkel, hiszen ez a banknak is egy 
kockázat, erre tartalékot kell képezni, ha megegyezik az ügyféllel, jobban járhat az 
ügyfél, jobban járhat egyébként a pénzintézet is.  

Az Exim ügye. Az Exim ügyéről egyelőre sokat nem tudok mondani, hiszen 
vitában vagyunk az Eruostattal, az Eurostat szeretné bevonni az államháztartási 
elszámolási körbe az Eximbankot. Természetesen, amennyiben az Eurostat ezt a 
döntést meghozza, akkor nem fogunk vitatkozni, akkor ezt az elszámolást 
megtesszük. Szeretném jelezni azért, hogy jó néhány olyan európai ország van, 
amelyik nem tartozik ebbe a körbe, holott szerintünk az ottani exportfejlesztési, 
hitelezési bankoknak a működése nagyjából hasonló a magyar Eximbankhoz. Sőt 
olyan külföldi példák is vannak, ahol az Eurostat visszamódosította az elszámolását, 
tehát ahol az állami elszámolásból kivette az eximbankokat. Mi el fogjuk fogadni ezt 
a döntést. Ez azt jelenti, ha az Eximbank mérlegfőösszegét megnézem, hogy ha és 
amennyiben ezt be kell vonni az elszámolási körbe, akkor egy 1,9-2,0 százalékos 
államadósság-növekedés történhet meg. Még egyszer mondom, az egyeztetések még 
nem zárultak le, ezeket folytatjuk, és egyébként nemcsak mi, hanem a magyar 
Statisztikai Hivatal és a jegybank is, hiszen ez a három szervezet, az NGM a 
kormány részéről, a magyar Statisztikai Hivatal és a jegybank végzi ezeket az 
egyeztetéseket. 

A korrupció kérdése minden évben elő szokott kerülni. Azt gondolom, hogy 
jelentős lépéseket tettünk ennek a szűkítésére: új közbeszerzési törvényt fogadtunk 
el, amely szigorúbb az európai uniós gyakorlatnál; közbeszerzéseink jelentős részét 
meghirdetjük az Európai Unióban is, kötelesek vagyunk ezt megtenni, tehát azt 
gondolom, hogy ez is csökkenti ennek a kérdésnek a súlyát. Az elmúlt hónapokban 
több olyan ügy került elő - itt összekapcsolom a kérdést az offshore kérdéssel is -, 
ami az offshore számlákat érintette. Ebben szeretném azt mindenképpen 
hangsúlyozni, hogy Magyarország több olyan nemzetközi egyezménynek is a 
részese, amelyek segítenek abban, hogy naprakészen tudjunk adatokat cserélni más 
országokkal az offshore cégek működésére vonatkozóan. Magyarország adóügyi 
információcsere-partnereinek száma meghaladja a százat. 2017-től több mint 70 
országból, köztük számos adóparadicsomból is kapunk adatokat arra vonatkozóan 
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az automatikus információcsere részeként, hogy milyen offshore mozgások vannak, 
amelyek érinthetik a magyar gazdaságot vagy a magyar gazdaság szereplőit. 
Ezeknek a feldolgozása folyamatos.  

Legutóbb éppen a Panama Papers vagy a Paradise Papers ügyek kapcsán volt 
értelme annak, hogy az adóhivatalon belül létrehoztunk egy olyan testületet, egy 
olyan szakértői munkacsoportot, amelyik ezeknek az ügyeknek a felgöngyölítésével, 
a magyar vonatkozású információk elemzésével foglalkozik. Tehát azt tudom 
önöknek mondani, hogy ezzel a kérdéssel folyamatosan foglalkoznunk kell. Nyilván 
mindig újabb és újabb eszközök, elemek kerülhetnek elő, ezekre igyekszünk fényt 
deríteni és nyilvánosságra hozni.  

A Tállai Andrásra vonatkozó kérdésre vonatkozóan azt tudom mondani, hogy 
a nyilvánosság előtt már mindent elmondtunk. Valamennyien képviselők vagyunk, 
akik ha lakossági fórumot, fogadóórát tartunk, akkor a képviselőink szavát meg kell 
hogy halljuk. Nyilván ebben a kérdésben talán az volt a speciális, hogy Tállai András 
a minisztérium államtitkára, miniszterhelyettes, aki a NAV-ot is vezeti. Ebben a 
kérdésben személyesen elmondtam neki az álláspontomat, nyilván, ha ezt akarja, 
megosztja, ha akarja, nem, de azt gondolom, hogy ezzel válaszoltam erre a kérdésre 
is.  

A nyugdíjak ügye: újra el tudom mondani, hogy a nyugdíjak is növekednek, 
ebben az évben is növekednek. Az elmúlt években jelentős korrekciót tudtunk 
végrehajtani, és nemcsak az értékét őriztük meg a nyugdíjaknak, hanem jelentősen 
emeltük az összegét is. Ahogy mondtam a bevezetőmben, 2017-ben a 
nyugdíjprémium kifizetése jelentősen segíteni fogja a nyugdíjasok helyzetét, a 
nyugdíjas háztartások helyzetét. Az inflációs korrekciót kamatos kamattal 
biztosítjuk számukra, és év végén pedig lehetőség lesz Erzsébet-utalvány 
formájában további kiegészítésre is.  

A versenyképességet érintő kérdések: versenyképességben - talán ezt 
érintettem a V4-ek és a közép-európai országok tekintetében -, hadd mondjam el, 
hogy nem vagyunk elégedettek a mostani versenyképességgel, további jelentős 
hatékonyság- és versenyképesség-javulást céloztunk meg. Ennek az egyik 
formalizált testülete lett a Nemzeti Versenyképességi Tanács. Ez a tanács megkezdte 
idén a munkáját, önök már találkozhattak májusban-júniusban olyan 
intézkedésekkel, javaslatokkal, amiket a tanács ülésén fogadtunk el. Ezeket a 
döntéseket támogatták, és köszönöm szépen, hogy ezt megtették. Attól függően, 
hogy milyen versenyképességi listáról beszélünk, eltérő pozícióváltozásról tudok 
beszámolni. Van, ahol, a tavalyi évben előrébb soroltak bennünket, van, ahol idén 
sorolnak előrébb. Most ezeknek a szakmai tartalmába nem kívánok belemenni, de 
az a cél, hogy ezektől a listáktól függetlenül a magyar kormány továbbra is 
törekedjen arra, hogy a magyar gazdaság versenyképessége erősödjön és javuljon. 

A letelepedési kötvény ügyében szinte hasonló kérdéseket kaptam több 
bizottsági tagtól, ezekre is hadd válaszoljak néhány mondatban. Először is 
szeretném azt felidézni, hogy rendszeresen kapunk ezekben az ügyekben olyan 
írásbeli kérdéseket, amelyeket megválaszolunk. Nagyon bízom benne, hogy a 
képviselők elolvassák ezeket a válaszokat, nemcsak fölteszik a kérdéseket, mert az 
itt elhangzott kérdések egy részét is, úgy érzem, hogy megválaszoltuk korábban. 
Elhoztam magammal azokat az írásbeli kérdéseket, amelyekre válaszoltunk az 
elmúlt hónapokban, de hadd térjek ki a kapott kérdésekre is. 

Az egyik kérdés az, hogy mi ebben a mi szerepünk, hiszen kifogásként 
hangzott el, hogy vannak olyan kérdések, amelyekről az Országgyűlés elnöke úgy 
ítélte meg, hogy nem tartoznak a kormány kompetenciájába. Ez valóban így van. Az 
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Alaptörvény Alapvetés című része C) cikkének (1) bekezdése kimondja, hogy a 
magyar állam működése a hatalom megosztásának elvén alapszik. Az Alaptörvény 
VII. cikk (2) bekezdése szerint az országgyűlési képviselő kérdést intézhet a 
kormányhoz és a kormány tagjához a feladatkörébe tartozó bármely ügyben, 
amelyet az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) országgyűlési 
határozat bekezdése is megerősít: az Országgyűlés maga a törvényhozói hatalom 
gyakorlója, tevékenységének felügyelete nem tartozik és a hatalommegosztás elve 
miatt nem is tartozhat a végrehajtói hatalom feladatai közé, a Gazdasági bizottság 
pedig a törvényhozói hatalomhoz tartozik. 

Miért is idéztem ide ezt a korábbi válaszunkat, amit éppen elnök úrnak is 
korábban megküldtünk? Azért idéztem ide, mert a harmadik országbeli 
állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvényben - a 
továbbiakban Harm. törvény - a 2012. évi CCXX. törvény 1. §-a iktatta be, hogy a 
jogszabályban meghatározott szerződés megkötésére az Országgyűlés gazdasági 
ügyekért felelős állandó bizottsága által jóváhagyott, a törvényben meghatározott 
feltételeket teljesítő vállalkozás volt jogosult. Tehát ezt nem a kormány határozza 
meg, nem egy minisztérium vagy egy miniszter határozza meg, ezt az 
Országgyűlésnek ezen testülete határozza meg. Ez a törvény rendelkezik a 
kötvényforgalmazásnál meghatározott kamat mértékéről, amely irányadó minden 
kötvényforgalmazásban érintett szervre nézve. Itt akár be is fejezhetném a 
válaszadást, de nem szeretném, hiszen szeretnék még néhány információt adni a 
bizottságnak arra vonatkozóan, hogy ez a letelepedési kötvény milyen eredményeket 
ért el.  

Az első, amit szeretnék hangsúlyozni, és amivel önök is egyetértettek, hogy 
olyan időszakban tudtuk elindítani ezt a kötvényforgalmazást, amikor 
Magyarországnak igen-igen kitett pozíciója volt az államkötvénypiacon, kevesebb 
forrást tudtunk kapni, jelentős kamatfelárral tudtunk csak forrásokat szerezni és így 
tovább. Azt gondolom, hogy abban itt egyetértés van, hogy ez egy hasznos 
kezdeményezés volt. Szeretném azt is ideidézni, hogy ez nem egyedülálló 
Európában, Ausztria, Ciprus, Egyesült Királyság, Görögország, Málta, Portugália, 
tehát jó néhány más európai uniós tagország használja ezt az eszközt. Ez az eszköz 
hasznosan tudta kiegészíteni egyébként az Államadósság-kezelő Központnál 
azoknak a forrásoknak a begyűjtését, amelyből az államadósságunkat megújítjuk, 
vagy éppen törlesztjük. 

Egy korábbi kérdésre válaszolva azt is el tudom mondani, szeretném ezt újra 
ideidézni, hogy az ebből származó bevételből 575 milliárd forint össznévértékben 
bocsátottunk ki ilyen államkötvényt 2013-17 között, és 2017. március 31-től már 
nem fogadunk be ilyen igényeket. Tehát azt gondolom, hogy ez az államadósság 
finanszírozásában nem egy jelentős tétel, hiszen évente több mint 6 ezer milliárd 
forintnyi adósságot újítunk meg vagy törlesztünk, és ebből négy év alatt 575 milliárd 
forintnyi bevétele volt az államnak, ami természetesen jelentős és meghatározó 
összeg, hiszen attól függ, hogy mihez viszonyítjuk.  

Amit hozzá kell még tennem, hogy az a fajta logika, ami itt a kérdések 
mentén elhangzik, teljesen téves, egy fiktív számhoz viszonyítanak ugyanis 
kamatszinteket. Itt hadd mondjam el, hogy azért nem helyes egy ilyen módon 
történő összehasonlítás, mert a 2015-2016-os években semmiféle devizakötvényt 
nem bocsátott ki a magyar állam, tehát nem is tudom, hogy a kollégák, a bizottság 
egyes tagjai mihez viszonyítanak mit, almát a körtéhez, uborkát a répához, vagy 
fogalmam sincs, hogy mit, hiszen ezek a kamatszintek nem voltak realizálva, nem 
bocsátottunk ki devizakötvényt. Amit devizakötvényben kibocsátottunk egyébként, 
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az a Prémium Euró Magyar Államkötvény, annak a kamata meg kedvezőbb volt még 
ezekben az években is, és mégis működtetjük, most is működtetjük egyébként.  

Szeretném elmondani, hogy ennek a prémium államkötvénynek a 
kibocsátása jelenleg is zajlik 2,3 százalékon, jelentős bevételt realizálunk ebből is. 
De pont azért tesszük, mert az államadósság finanszírozásával nemcsak az a célunk, 
hogy alacsony kamatok legyenek, ez egy fontos cél, de nem kizárólagos szempont, 
szeretnénk azt is, hogy a magyar állampolgárok is, hogyha úgy gondolják, akkor 
ilyen jellegű megtakarítást el tudjanak érni, és ez egy fontos cél. Én azt gondolom, 
hogy ezzel a lehetőséggel jelentősen tudtak élni a magyar állampolgárok is, hiszen 
nem véletlen, utaltam már arra, hogy 2 ezer milliárd forint fölött van már a 
lakossági megtakarítás a korábbi, 2010-es 600 milliárd forinthoz képest.  

A hitelminősítők pedig szintén úgy ítélték meg, hogy ez egy hasznos eszköz, 
hiszen jól látható, hogy a felminősítések során megyünk keresztül. Ebből a 
szempontból tehát, azt gondolom, helyes módon jártunk el ennek a kibocsátásával. 
És most helyen módon szüneteltetjük a forgalmazását, nem bocsátunk ki március 
óta ilyet, mert azt gondoljuk, hogy most erre nincsen szükség, ebben az évben 
ugyanis egy devizakötvény-cserét hajtottunk végre, ami abból állt, hogy a korábban, 
még 2010 előtt felvett magasabb kamatozású hiteleket kiváltottuk alacsonyabb 
kamatozású hitelekre. Ennek a kamatszintje egyébként, ennek a tízéves futamidejű 
eurókötvénynek 1,9 százalék volt, tehát ehhez lehet bármit is viszonyítani. 
Szeretném azt is hozzátenni, hogy ezt idén ősszel bocsátottuk ki és nem március 
előtt, mielőtt a kötvények forgalmazása megszűnt volna. 

Tisztelt Képviselőtársaim! Remélem, hogy sikerült minden kérdésre 
válaszolni. Még egy kérdés maradt itt, ez a kínai kérdés. Kínával egy nagyon fontos 
partneri kapcsolatba kerültünk az elmúlt években, fontos fejlesztések valósultak 
meg és valósulnak meg, nem véletlen, hogy a kínai valutának az egyik elszámoló 
központja itt van Közép-Európában, Magyarországon. Fontos tartalmi 
együttműködést írtunk alá a Budapest-Belgrád vasútvonal fejlesztéséről. Hétvégén 
éppen itt, Budapesten lesz az a csúcstalálkozó, ahol a kínai miniszterelnök és 16 
közép-kelet-európai ország vezetője fog találkozni, ha jól emlékszem, vasárnap és 
hétfőn lesz ez a találkozó. Én azt hiszem, hogy ez egy fontos partneri 
együttműködés, és arra van szükség, hogy a jövőben is éljünk azokkal a gazdasági 
lehetőségekkel, amiket az igen jelentős mértékben növekvő kínai gazdaság és a kínai 
piac számunkra kínál.  

 
ELNÖK: Köszönöm, miniszter úr. Egy kérdésemre nem válaszolt még, a 13. 

havi nyugdíj és a svájci indexálás. Az volt egy konkrét felvetés, hogy tervezi-e a 
kormány, hogy elfogadja, bevezeti valamilyen formában a 13. havi nyugdíjat a 
nyugdíjprémium helyett. Hogyha - ahogy ön is fogalmazott - ennyire jól áll a 
gazdaság, ennyire jó a költségvetés, fenntartható növekedési pályán van az ország, 
amely EU-s források nélkül is 2,5 százalék fölött, tehát EU-s átlag fölött tud 
növekedni, akkor ön mikor lát arra lehetőséget, ebben az évben, jövő évben, arra, 
hogy behoznak egy törvényt az Országgyűlésbe, hogy bevezetik a 13. havi nyugdíjat, 
és a svájci indexálást is esetleg tervezik-e visszaállítani? Köszönöm szépen.  

 
VARGA MIHÁLY nemzetgazdasági miniszter: Az elmúlt egy évről kell 

beszámolnom, így azt tudom mondani, hogy semmiféle változást sem a 
nyugdíjrendszerben, sem máshol jelenleg a kormány nem tervez. 

 
ELNÖK: Köszönöm, tehát akkor nem tervezi. Köszönöm az információt.  



35 

És esetleg, hogy Tállai úrnak mit mondott, azt nekünk is elmondja-e, vagy azt 
Tállai úrtól kell megkérdeznünk, mert említette, hogy elmondta a személyes 
véleményét. Erről valami közelebbit? Mert miniszterelnök úr megdicsérte, ha ön 
most nem mondja el, akkor azt kell feltételeznem, hogy ön nem dicsérte meg, ami 
számomra egy pozitív dolog, de hátha önnek ebből gondja lesz.  

 
VARGA MIHÁLY nemzetgazdasági miniszter: Elmondtam mindent a 

kérdésre válaszolva. Köszönöm.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Alelnök asszony! 
 
DEMETER MÁRTA (LMP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Több 

kérdésre sem kaptam választ, de látom, hogy nem fogok, tehát ezt akkor egy 
legközelebbi alkalommal. Viszont arra azért emlékeztetném miniszter urat, hogy a 
magyar családoknak a 76 százaléka nem tud finanszírozni egy váratlan kiadást. 
Tehát ennyit arról, hogy milyen helyzetben vannak és hogy milyenek a 
megtakarítások.  

A letelepedési kötvénnyel kapcsolatban. Látom, hogy nagyon próbálják 
jogszabályi alapokkal megtámogatni azt az elképesztően abszurd ötletet, hogy a 
kormánynak semmilyen köze nincsen ehhez a letelepedésikötvény-konstrukcióhoz, 
lassan már majd ott tartunk, hogy soha nem is létezett. Nem tudom, mi lesz a 
következő lépcsőfok, de azért egy dolgot tisztázzunk: az egész konstrukciót az 
Államadósság Kezelő Központ hajtja végre. És akkor idéznék: a nemzetgazdasági 
miniszter államkötvényeket bocsát ki, tehát ilyen formán ön. Ezt egy 2013-as NGM-
rendelet alapján az Államadósság Kezelő Központ útján látja el. Erre ön azt mondja, 
hogy semmi köze nincs a kormányzati feladathoz? Nem kormányzati hatáskör? Hát 
miről beszélünk? Legalább ne próbáljanak meg mindenkit hülyének nézni! Ez az 
egyik. 

A másik, hogy amit 2013-ban és ’14-ben forgalmaztak, azok a kötvények az 
egynegyedét sem teszik ki a teljes kötvénycsomag-darabszámnak, amit utána 
sikerült eladni. Tehát a veszteségre én továbbra is kíváncsi vagyok, hogy ön ezt 
pontosan hogyan számítja ki. És egyébként törvényben van rögzítve, hogy a 
másodpiaci hozamhoz köti a törvény ezt a konstrukciót, tehát nem máshoz. 
Úgyhogy azt látom, hogy próbálkozik miniszter úr itt a PEMÁP-pal, ami egyébként 
hároméves futamidő, nem pedig ötéves, annak a kamatából 15 százalékos 
kamatadót kell fizetni, 6 százalékos ehót kell fizetni. Tehát bruttó a kamat és nem 
pedig nettó, és egyébként a hároméves futamidőt sem lehet összehasonlítani az 
ötéves futamidővel. Tehát ne menjen itt a terelés, hanem pontosan akkor a 
másodpiaci hozamokkal történjen meg az összehasonlítás, ez alapján akkor mondja 
meg, hogy mekkora az állam vesztesége, vagy ezek szerint betarthatatlan a törvény? 
És ha betarthatatlan a törvény akkor miért nem módosíttatja a törvényt? Tehát 
amiről itt szó volt az elején, hogy itt a hivatali visszaélés szintén felmerül, azt 
gondolom, hogy ez egyre inkább megalapozott lehet. Úgyhogy ennek fényében 
várom akkor a válaszait a kérdésekre.  

 
ELNÖK: Miniszter úr! 
 
VARGA MIHÁLY nemzetgazdasági miniszter: Mielőtt képviselő asszony azt 

is megmondaná, hogy mit mondhatok vagy mit kell válaszolnom, hadd rögzítsek egy 
tényt: a magyar államot semmiféle veszteség nem érte. Elmondtam az előbb azt a 
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jogi keretet, amiben maga a törvény született, elmondtam azt a jogi keretet, 
amelyben a szereplők kiválasztásra kerülnek. Elmondtam azt, hogy ebből mennyi 
bevétele volt az államnak, mennyi ilyen értékű papírt bocsátottunk ki. Minden 
információ a képviselő asszony rendelkezésére áll.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Miniszter úr, abban azért én is vélek némi 

ellentmondást felfedezni, miközben megköszönöm az előterjesztését és a válaszait, 
hogy egyik mondatában azt mondja, hogy ez egy nagyon jelentős lépés volt és 
mennyire fontos volt a magyar költségvetés számára, utána pedig arról beszél, hogy 
nem egy jelentős tétel, mert négy év alatt lett 571 milliárd forint. Tehát akkor most 
el kellene dönteni, hogy ez egy jelentéktelen lépés volt, vagy az országot mentettük 
meg ezzel a letelepedésikötvény-biznisszel. Mint ahogy az is érdekes, hogy a 
kormány azt mondja, hogy a parlamentnek a felelőssége kizárólag az, hogyha olyan 
döntéseket hoz, amelyek érintik az ön munkaterületét is és adott esetben károsak a 
gazdaságnak és a költségvetésnek. De ez valószínűleg majd a jogászokra is tartozik. 
Az tény és való, hogy nem egyedülálló ez az eszköz, de hogy egyedülálló módon 
csinálják itt Magyarországon, az egészen biztos.  

És az ellenzéki képviselőknek pedig annyi joga hadd legyen, mint amennyi a 
miniszternek is van, hogy adott helyzeteket, adott kérdéseket másképpen ítéljenek 
meg és adott esetben más véleményeket fogalmazzanak meg, mint azt a 
kormányzati politikusok vagy éppen maga a miniszter a kormány tagjaként teszi. 
Valószínűleg ezért sem vagyunk egy pártban, mert nem ugyanúgy látjuk a 
társadalmi és gazdasági és egyéb más folyamatokat. (Dr. Tilki Attila: Ez egészen 
bizonyos.) És ez oda-vissza igaz egészen biztosan, helyesen mondja az alelnök úr, 
csak még mielőtt azt is megkérdőjeleznék, hogy mi is mondhassunk véleményt 
bizottsági üléseken. 

Miniszter úr, nagyon szépen köszönöm a válaszokat és az idejét is. További 
szép napot kívánok! 

Egyebek 

Mi meg áttérnénk a 2. napirendi pontra, az egyebekre. Nekem lenne egy 
tájékoztatás, amit meg kell hogy adjak a mai vitánk kapcsán, csak közben nem 
akartam a miniszter úr idejét ezzel tovább húzni, Hargitai képviselő úrnak. (Varga 
Mihály, Banai Péter Benő és munkatársaik távoznak az ülésről.) A házszabály 
12. pontja - ezt csak a jegyzőkönyv miatt mondom - úgy fogalmaz, a 21. §, tárgyalási 
szünet elrendelése: „Az ülést vezető elnök saját döntése alapján, továbbá a Kormány 
képviselőjének vagy bármely képviselőcsoport vezetőjének kérésére a napirendi 
pont tárgyalása közben vagy az önálló indítvány határozathozatala során egy-egy 
alkalommal tárgyalási szünetet rendelhet el. A szünet időtartama az ülést vezető 
elnök döntésétől függően” - tehát nem az ön, nem a mások, az én döntésemtől 
függően – „legfeljebb két óra lehet.” Innentől kezdve a másik értelmezés pedig az, 
hogy a házszabályi rendelkezések értelmezésével kapcsolatban, ha vitás kérdés 
merül fel, akkor az országgyűlési bizottság elnöke dönt, vagy a házszabályi 
rendelkezések értelmezéséért felelős bizottsághoz fordul. Tehát ha önöknek ez nem 
tetszik, akkor nyugodtan fordulhatnak a házszabályi rendelkezéseket értelmező 
bizottsághoz a történetben. Én pusztán annyit kívántam… (Dr. Hargitai János: 
Hozzászólhatunk?) Persze, természetesen, befejezem a mondatomat és utána 
nyugodtam.  

Tehát én pusztán csak arra szerettem volna fölhívni a figyelmet, hogyha egy 
bizottság 9 órakor elkezdi a működését, akkor a miniszternek illik itt lenni 9 órakor, 
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különösen akkor… (Dr. Hargitai János: A bizottság elnökének is!) Én a bizottság 
elnökeként itt voltam. (Dr. Szűcs Lajos: Nem volt itt. - Boldog István: Ön 9 óra 
2 perckor érkezett!) 9 órakor itt voltam, 9 óra 1 perckor léptem be a terembe, de ha 
kéri a képviselő úr, akkor tudom a bizottsági időpontokat úgy illeszteni, hogy az a 
lehető legnehezebben megoldható legyen az önök számára is. Ebben én mindig 
próbáltam önökkel együttműködni. (Boldog István: Tessék megpróbálni! - 
Dr. Hargitai János: Akkor nem lesz ülés.) Akkor nem lesz ülés, semmi gond, ettől 
én még eltölthetem az időmet ezzel.  

Azt gondolom, hogy én mindig pontosan kezdem el ezeket a bizottsági 
üléseket, és volt rá példa több alkalommal, hogy önökre vártunk, hogy egyáltalán 
ideérjenek, úgyhogy kérem, azzal engem ne vádoljanak, hogy nem kezdem időben a 
bizottsági üléseket. Mindig időben kezdem a bizottsági üléseket, pontosan azért, 
mert önök kimondottan kérték, hogy ebben ne legyen csúszás. Én ehhez 
alkalmazkodva vezetem az ülést, tudomásul véve azt, hogy kisebbségben vagyunk. 
Annyit kérek, annyi flexibilitás pedig igenis kell hogy legyen egy bizottságnál, hogy 
amikor az elnök elkezdi az ülést, szünetet rendel el, utána akkor az elnök folytatja a 
bizottsági ülésezést, nem pedig átlépünk ezeken a kereteken. Amikor a miniszter úr 
vezette ezt a bizottsági ülést, és hasonló történt volna, akkor egészen biztosan 
világégést követeltek volna, ha nem várják meg a bizottság elnökét a történetben. 

(Jelzésre:) Alelnök úr, parancsoljon, öné a szó.  
 
DR. TILKI ATTILA (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen a szót, 

elnök úr. Én úgy gondolom… (Boldog István közbeszól.)  
 
ELNÖK: Mit froclizol te engem? Ne viccelj már! Többet éltél a 

kommunizmusban, mint én. 
 
DR. TILKI ATTILA (Fidesz), a bizottság alelnöke: Elnök úr, egy kicsit több 

higgadtságot kérek. Elnök úr, én azt szeretném kérni öntől, hogy ne jogászkodjunk 
itt a végén. 

 
ELNÖK: Nem én jogászkodtam. 
 
DR. TILKI ATTILA (Fidesz), a bizottság alelnöke: Biztos, hogy korai időpont 

volt, sokan korán keltünk, hogy ideérjünk pontosan 9 órára. 
 
ELNÖK: Nem én határoztam meg az időpontot.  
 
DR. TILKI ATTILA (Fidesz), a bizottság alelnöke: Volt már olyan, hogy az 

elnök úr késett, de én úgy gondolom, rangon aluli egy Költségvetési bizottság 
elnökétől, hogy a bizottsági ülés vége ilyen fordulatot vegyen. Arra kérem, hosszú 
még a hét, ne hergelje föl magát, egy kicsit több nyugalom. 

 
ELNÖK: Ez az én dolgom. 
 
DR. TILKI ATTILA (Fidesz), a bizottság alelnöke: Megteheti nyugodtan, de 

nem sok értelme van. Jobb a békesség, én ezt szerettem volna javasolni az egyebek 
végén. Nem volt ez olyan horderejű kérdés, de ha azt akarja, hogy erről szóljon a 
dolog, hogy ki, mikor érkezett, mi már öreg emberek vagyunk, ahogy az előbb 
említette... 
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ELNÖK: Így van. 
 
DR. TILKI ATTILA (Fidesz), a bizottság alelnöke: Ha olyan forgatókönyvet 

akar, mint a Stirlitzben volt, hogy ki, mikor jött, mikor lépett be az ajtón, korábban 
vagy nem, akkor megteheti, csak semmi értelme és rangon aluli. 

 
ELNÖK: Szerintem sincsen ennek értelme, nem is én kezdtem. (Jelzésre:) 

Parancsoljon, alelnök úr. 
 
DR. SZŰCS LAJOS (Fidesz), a bizottság alelnöke: Én is egy picit - nyilván 

nem a sajtó nyilvánosságát és a kamerák kereszttüzét kihasználva - arra szeretném 
kérni, hogy a házszabályi rendelkezéseket lehetőség szerint tartsa be. Ön is 
pontosan tudja, hogy az, ami… 

 
ELNÖK: Kimentem egy percre. Ne vicceljen már! 
 
DR. SZŰCS LAJOS (Fidesz), a bizottság alelnöke: Ha megengedi, befejezem. 

A házszabályi rendelkezések, amit ön…  
 
ELNÖK: Kimentem ide a sarokra egy percre, erre a bizottság elkezdi a 

működését. Ne vicceljen már! (Boldog István: Bolsevik!)  

Az ülés berekesztése 

Ha további észrevétel nincs ezzel kapcsolatban, akkor mindenkinek 
köszönöm szépen a jelenlétet. További szép napot kívánok! 

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 24 perc) 

 Mesterházy Attila 
 a bizottság elnöke  

Jegyzőkönyvvezetők: Bihariné Zsebők Erika, Podmaniczki Ildikó és Szűcs Dóra 
 
 


