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(Az ülés kezdetének időpontja: 8 óra 28 perc) 

Elnöki bevezető 

VOLNER JÁNOS (Jobbik), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelettel köszöntök mindenkit. A Vállalkozásfejlesztési bizottság első alakuló ülését 
tartjuk a mai napon. Ha megengedik a tisztelt egybegyűltek, néhány fontos dolgot 
először is szeretnék tisztázni. A képviseleti megbízást kapó kollégák személyét. Van-e 
még valaki, aki nem volt jelen? (Megérkezik az ülésre dr. Varga László.) Most már 
megérkezett Varga képviselő úr is, tehát erre már nem is lesz szükség.  

Elektronikus úton megküldtem képviselőtársaimnak a mai napirendi 
javaslatot. Kérdezem, hogy elfogadják-e. (Szavazás.)  

Úgy látom, hogy egyhangúlag elfogadtuk, tehát a napirend érvényes. 
A tárgyalási időkeretet kell, hogy meghatározzuk. Mivel miniszter urakkal a 

bizottság adminisztrációja egyeztetett a meghallgatás lehetséges időhosszáról, ezért 
három órában határozzuk meg a két miniszter együttes meghallgatásának hosszát. 
Javaslom azt, hogy azonos időtartam illesse meg a miniszter urakat, hogy kifejthessék 
a véleményüket, illetve válaszolhassanak a kérdésekre, felváltva, egymást követően 
kerüljön sor a kérdések feltételére a kormánypárti és az ellenzéki frakciók között úgy, 
ahogy egyébként az Országgyűlésben eddig is szokás volt.  

Tájékoztató az állandó bizottságokat érintő házszabályi 
rendelkezésekről  

Rögtön az első napirendi pontban szeretnék egy rövid tájékoztatást mondani 
nagyon tömören az új házszabályi rendelkezésekről, hiszen más bizottsági tárgyalási 
rend lett érvényes ebben a ciklusban. A Vállalkozásfejlesztési bizottságunk 11 fővel 
alakult meg: vállalkozásszabályozás, vállalkozásfejlesztés, munkahelyteremtés és a 
munkahelyvédelem, különös tekintettel a fiatalokra, a veszélyeztetett korosztályokra, 
illetve a nőkre, tartozik a bizottság elsőrendű feladatai körébe.  

A bizottsági alelnöki helyettesítési sorrend meghatározása  

A bizottságot úgy alakítottuk meg, hogy 11 fős a bizottságunk, két fideszes 
alelnök, Kara Ákos, illetve a tegnapi naptól Szatmáry Kristóf, valamint az MSZP 
részéről Varga László képviselő urak alkotják a bizottság alelnöki gárdáját. Velük 
fogjuk a bizottságot a jövőben vezetni. Fontos elmondani azt, hogy Schiffer András, az 
LMP képviselőcsoportjának a vezetője, tanácskozási joggal Szél Bernadett képviselő 
asszonyt delegálta a bizottságunkba. Képviselő asszony remélhetőleg állandó vendége 
lesz a bizottságnak, és rendszeresen részt fog venni a vitákban. Tisztelettel köszöntjük 
őt is természetesen.  

Szeretném bemutatni a bizottság főmunkatársát, főtanácsadónkat, Farkasné 
dr. Molnár Valériát, illetve a titkársági feladatok felelősét, Csengeriné Török Györgyit, 
amennyiben találkoztak vele a kollégák. Azt kérném, hogy bárki, akinek valamilyen 
szakmai segítségre volna szüksége, vagy egyéb módon segíthetünk a bizottság 
munkájának a végzésében a képviselőtársaknak, az forduljon a bizottság 
munkatársaihoz, hiszen egyrészt azért dolgoznak itt, hogy ezeket a segítségeket 
megadják mindenkinek, másrészt pedig olyan nagy, több évtizedes gyakorlattal 
rendelkező kollégákat kaptunk itt, a bizottság munkáját segítendő, akikhez bátran 
lehet minden szakmai és egyéb kérdésben fordulni.  

Egyúttal jelzem, hogy a bizottság ügyrendjének kialakításához egy új irat fog 
készülni. Tehát egyelőre azt kérem, hogy legyünk türelemmel addig, amíg ezt a Ház el 
nem fogja készíteni. Az új ügyrend kialakítását képviselőtársaink természetesen meg 
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fogják kapni majd írásban is, és az ezzel kapcsolatos ülést is meg fogjuk tartani a 
közeljövőben, amint erre sor kerül. Egyelőre annyit kérek a képviselőtársaktól, illetve 
a képviselőcsoportok vezető szakpolitikusaitól, hogy a bizottság későbbi ülésezésének 
időpontjára tegyenek majd, legyenek kedvesek állandó javaslatot. Amit figyelembe 
kell vennünk ezen a területen, az az, hogy lehetőség szerint ne a plenáris ülés idejére 
essenek a bizottsági ülések. Ezt a házelnök úr kifejezetten kérte, illetve csak az ő 
engedélyével lehet ilyen időpontban tartani. Én arra teszek javaslatot, hogy lehetőség 
szerint a plenáris üléseket követő napon tartsuk meg az üléseket. Itt abban 
igyekszünk nagyfokú rugalmasságot tanúsítani, hogy a különböző képviselői 
igényeket összehangoljuk. Én azt kérem, hogy párton belül legyenek kedvesek az urak 
és hölgyek egyeztetni egymással annak érdekében, hogy zökkenőmentes lehessen a 
bizottság későbbi ülésezése. 

A bizottsági alelnöki helyettesítési sorrendet is meg kell a mai bizottságunkon 
határozni. Arra teszek javaslatot, hogy ha távollétemben vezetni kell a bizottságot, 
illetve át kell hogy adjam különböző okokból az elnöklést, akkor az első körben Kara 
Ákos fideszes képviselő urat, alelnök urat érintse, második körben dr. Varga László, 
MSZP-s képviselő urat, illetve Szatmáry Kristóf, Fidesz, alelnök urat érintse.  

Javaslom a kollégáknak, hogy ezt a sorrendet legyenek kedvesek elfogadni, és 
meg szeretném kérdezni, hogy ezzel az ügyrendi jellegű felvetéssel kapcsolatban van-e 
valamilyen kérdés, észrevétel, változtatási szándék esetleg. (Nincs jelzés.) Ha nincs és 
elfogadható mindenki számára - úgy látom, hogy teljes az egyetértés a bizottságon 
belül -, akkor azt szeretném kérni, hogy szavazzunk erről a bizottsági helyettesítési 
sorrendről. Meg szeretném kérdezni, hogy ki az, aki ezzel egyetért. (Szavazás.) Úgy 
látom, hogy egyhangúlag támogattuk. Köszönöm szépen. 

Amíg miniszter úrra várakozunk, addig hadd fűzzek néhány szót bizottsági 
elnökként azokhoz a várakozásokhoz, amivel úgy gondolom, hogy a társadalom tekint 
ennek a bizottságnak a működésére. 

Azt láthattuk az elmúlt időszakban, hogy a politikai vagdalkozás, az, amire 
gyakorlatilag a parlamenten belül és parlamenten kívül egyaránt a politikai élet 
szereplői hajlamosak, kevésbé lett népszerű a választópolgárok között, talán már meg 
is unták az emberek ezt a fajta, nagyon sokszor érvek és egyéb híján folyó vagdalkozó 
csatározásokat. Ezért arra teszek javaslatot és azt kérem mindenkitől, hogy a 
bizottságot a későbbiekben a szakmaiság jellemezze, a felvetések elsősorban a 
szakmaiságról szóljanak. Nyilván minden képviselőnek joga, sőt pártja által elvárt 
kötelessége is, hogy kifejtse a pártja nézeteit, és adott esetben politikai 
állásfoglalásokat tegyen, de nagyon fontosnak tartom azt, hogy szakbizottságként 
működjünk. 

Szintén egy nagyon fontos észrevételnek tartom, hogy több tapasztalt politikus 
vesz részt a bizottság munkájában képviselőként, illetve a bizottság vezetésében 
alelnökként is. Fontos az, hogy nemcsak foglalkoztatás-politikával foglalkozunk, mint 
a korábbi ciklusokban, hanem vállalkozásfejlesztéssel is, azaz különösen nagy 
hangsúlyt kell arra tenni, hogy milyen módon tudunk új munkahelyeket teremteni, 
milyen módon tudjuk a meglévő munkahelyeket megvédeni, a vállalkozások 
versenyképességét javítani. Azt kérem mindenkitől, ez félig-meddig magánemberként 
is kérésem, hogy minden bizottsági ülés után tegyük fel magunknak a kérdést, hogy 
mit tettünk a mai bizottsági ülésen annak érdekében, hogy az ország 
versenyképességét javítsuk? Mit tettünk annak érdekében, hogy megszilárduljon a 
vállalkozások jelenlegi helyzete, sőt lehetőség szerint javuljon, és még több embert, 
még magasabb béren tudjanak foglalkoztatni? Mit teszünk azért, hogy nemzetközileg 
versenyképesebb lehessen ez az ország? 
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Nagyon bízom benne, hogy ezeknek a kérdéseknek a megválaszolása és állandó 
napirenden tartása segít minket majd abban, hogy lehetőség szerint egy szebb, 
boldogabb országot tudjunk ezen a bizottságon belül is a jövőben építeni. 

Meg szeretném kérdezni, hogy amíg miniszter úr nem érkezik meg, addig 
esetleg van-e bármilyen felvetés, észrevétel, amit képviselő urak el szeretnének 
mondani. Bányai úr! 

 
BÁNYAI GÁBOR (Fidesz): Ha kihelyezett bizottsági ülést kíván az elnök úr 

szervezni, akkor én szívesen vállalom ennek az első alkalomnak a megszervezését, 
lent a kies Bács-Kiskunban szívesen látjuk önöket. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Szeretnék is élni természetesen a kihelyezett 

bizottsági ülések lehetőségével, hiszen ez alkalmat ad arra, hogy adott esetben 
terepen tájékozódjunk, közvetlen forrásból arról, hogy milyen problémák vannak a 
munkahelyteremtésben, illetve a munkahelyvédelemben, mit kellene annak 
érdekében tenni, hogy versenyképesebb lehessen az ország. Tehát erre vonatkozó 
javaslatokat is örömmel várok a képviselőtársaktól, illetve azt is szeretném kérni, 
hogy ha van valami tematikus elképzelés arra, hogy a jövőben a törvényjavaslatokon, 
határozati javaslatokon kívül milyen egyéb témákkal szeretne a bizottság tagsága 
foglalkozni, akkor ezeket a javaslatokat is örömmel várom. Illetve ezt már egyeztettük 
a képviselőcsoportok vezető képviselőivel, hogy az albizottságok megalakítására 
vonatkozóan is szeretnék javaslatokat várni, és ezekben is természetesen nagyfokú 
rugalmasságot igyekszünk tanúsítani. Lehetőség szerint úgy igyekszünk majd az 
albizottságok munkáját is kialakítani, hogy ne csak formailag alakuljanak meg az 
albizottságok, hanem ténylegesen is ülésezzenek, töltsük meg őket tartalommal, és 
lehetőség szerint használjuk fel ezeket az albizottságokat is arra, hogy minél több 
problémára megoldást tudjunk kínálni, illetve minél több problémát fel tudjunk tárni 
és meg tudjunk világítani. Úgy gondolom, nagyon fontos ez is. 

Más egyéb észrevétel esetleg? (Nincs jelzés.) Ha nincs, akkor köszönöm 
szépen, várjuk türelemmel miniszter urat. (Rövid szünet.) 

Tisztelettel köszöntöm Varga Mihály miniszterjelölt urat. Varga Mihály 
miniszterjelölt úr tevékenységét eddig már volt alkalma a nyilvánosságnak 
megismerni. Miniszter úr miniszterként végezte eddig is a munkáját. Arra kérjük 
bizottsági tagjainkat, hogy miniszter úr beszámolóját követően tegyék majd föl neki a 
kérdéseket. Az előbb említett sorrendben kormánypárti és ellenzéki képviselőknek 
egyaránt lehetőségük lesz a képviselő úr, illetve jelölt úr részére a kérdéseiket feltenni. 
Most pedig miniszterjelölt urat arra szeretném megkérni, hogy lehetőség szerint 10-
15 percben legyen kedves elképzeléseit összefoglalni. A meghallgatás idejére egyórás 
időkeretet határoztunk meg, ebbe bele kellene, hogy férjünk, hiszen miniszter úrnak 
még más bizottságokban is szerepelnie kell. Megadom a szót miniszter úr részére. 
(Gúr Nándor: Hogy jön ki a három óra?)  

Varga Mihály nemzetgazdasági miniszterjelölt kinevezés előtti 
meghallgatása 

VARGA MIHÁLY nemzetgazdasági miniszterjelölt: Tisztelt Bizottság! 
Igyekszem a rendelkezésemre álló időt optimálisan kihasználni, és egyben 
tájékoztatni önöket az elképzeléseimről. Ezt annál is inkább tehetem így, mert 
valóban, ahogy az elnök úr is mondta, az elmúlt több mint egy évben is 
nemzetgazdasági miniszterként végeztem a munkámat, tehát önöknek lehet 
elképzelése arról, hogy mit gondolok, a gazdaságpolitikáról és arról, hogy milyen 
teendők előtt áll az ország. Ami a következő időszak teendőit illeti, talán három 
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szóban tudom összefoglalni: növekedés, munkahelyteremtés, versenyképesség. Ez a 
három terület kell, hogy a magyar gazdaságpolitikának a következő egy-másfél évét 
legalább meghatározza. Azért nem mondok hosszú időtávot, mert tisztában vagyok 
azzal, hogy egy európai uniós tagországnak, egy olyan országnak, amelynek a 
külkereskedelme igen mélyen és igen széles körben alkalmazkodott és beletagozódott 
az európai gazdaság vérkeringésébe, és amelyre elég sok külső világpiaci körülmény 
hat, annak az országnak azért elég nehéz megbecsülni azt, hogy a következő években, 
mondjuk 4-5 évre milyen fejlődési pályát lehet megjelölni.  

A külső hatások nagyon sokszor befolyásolnak bennünket, elég az ukrán-orosz 
válságra utalnom, vagy éppen egy közép-európai árfolyamgyengülés, ha érinti 
Magyarországot, akkor nyilvánvalóan egy nagyobb hatás még inkább teheti ezt. 

Amit a következő időszakban biztosan láthatunk, egy stabilizációs időszak után 
vagyunk, 2010-ben ugye Magyarországot még a tíz, éppen csőd előtt álló ország 
között emlegették Görögországgal együtt. Hát ettől azért az elmúlt négy évben messze 
kerültünk, az államadósságunk durva, rapid növekedése megállt, elkezdtük 
stabilizálni az államháztartás különböző alrendszereit, ennek mindenféle átalakításait 
önök is végigélhették, megtapasztalhatták. Sikerült elérnünk azt, hogy a magyar 
államháztartás most már egy enyhe, de mindenképpen bíztató irányú 
adósságcsökkentési pályára állt, a deficit 3 százalék alá került, ennek az eredménye 
volt az, hogy 2013 júniusában Magyarország felállhatott a szégyenpadról, és kilenc év 
után megszüntették velünk szemben a túlzott deficiteljárást.  

Ezek mindenképpen azt mutatják, hogy egy pénzügyi stabilizáció következett 
be. A következő időszak feladata tehát most már nem az, hogy a stabilizáció ilyen 
mélységben folytatódjon, hanem, hogy a növekedés megteremtődjön, és minél 
erőteljesebb legyen ez a növekedés. 3,5 százalék volt az első negyedévben, ez az 
Európai Unió 28 tagországa közül a harmadik legjobb eredmény, hogyha a 
negyedéves összevetést nézem, akkor holtversenyben elsők vagyunk 
Lengyelországgal. Az a cél, hogy ez a 3,5 százalék egy magasabb növekedésű ütem 
legyen, és a magyar gazdaság potenciális növekedési üteme is magasabb legyen, 
hiszen akkor van esélyünk arra, hogy azt a súlyos adósságterhet, amit az ország 
20+40, mondjuk 60 év alatt felhalmozott, azt megpróbáljuk csökkenteni. 

Kedvező irányú folyamatok indultak el 2013 második felében. Részben az a két 
fő irány, amelyet az előző ciklusban meghatároztunk, hogy adósságcsökkentés és 
munkahelyteremtés, adósságcsökkentésről beszéltem, de a munkahelyteremtés 
tekintetében is pozitív visszajelzések vannak. Ugye 4 millió fölé ment a munkavállalók 
száma. 4 millió 107 ezer a legutóbbi statisztika szerint. Ez azt jelenti, hogy a 
munkanélküliségi ráta most már bőven 9 százalék alá került, 8,3 százalék, 10,5 
százalék az európai uniós munkanélküliségi ráta, tehát ebben a tekintetben jó irányú 
folyamatok bontakoztak ki, és öröm számunkra, hogy a versenyszférában 
foglalkoztatottak száma 2010-2014 első negyedéve között 187 ezer fővel nőtt. Tehát 
nemcsak pusztán arról van szó, hogy a közfoglalkoztatásban növekszik a 
munkavállalók száma, hanem arról van szó, hogy a versenyszféra is kezd a gazdasági 
növekedéssel párhuzamosan erősödni, és egyre több munkavállalót foglalkoztatni. 

Beruházási tekintetben épp az első negyedéves számok jöttek ki néhány nappal 
ezelőtt, 22,9 százalékos növekedés volt. 2013 egészében pedig több mint 10 
százalékkal növekedtek a beruházások. Biztos lehet ennél jobb számokat is elérni, és 
lehet panaszkodni, hogy miért csak ennyi. Ugye ismerjük azt a régi játékot, hogy 
mondj egy számot! Öt. Hat! Én nyertem. Tehát ebből a tekintetből a vitának soha 
nem lesz vége valószínűleg. De azt tudom önöknek mondani, hogy 2010-hez képest, a 
kiindulási ponthoz képest egy sokkal pozitívabb talajról tudunk elrugaszkodni. 
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Öröm számunkra az is, hogy a kiskereskedelmi forgalom most már ’13 áprilisa 
óta folyamatosan tartósan nő. Ez azt jelenti, hogy a járműipari export, a 
feldolgozóipari export, az elektronikai export mellett most már egyre erőteljesebb a 
belső kereslet. A kormányzati intézkedések meghozták a kedvező hatásukat, 
pedagógus-béremelés 2013 őszétől, a szociális, egészségügyi ágazatban dolgozók 
bérrendezése, rezsicsökkentés. Ugye pénzt hagyott az embereknél jelentős 
mértékben. A családi adókedvezmény elindult, ez is 30-40 ezer forinttal is tudta 
segíteni egy családnak a kasszáját. Ezeken keresztül a kiskereskedelmi forgalom is 
erősödni tudott. Nőttek a megtakarítások is, és a kiskereskedelmi forgalom pedig 
segíti, hogy a hazai kis- és középvállalkozások, amelyek elsősorban a belső piacról 
élnek, növelni tudják a beruházásaikat és ők is növekvő forgalomról adhassanak 
számot.  

Ezeket a folyamatokat kell a következő időszakban erősíteni, és arra 
koncentrálni, hogy lehetőség szerint a növekedés erőteljesebb legyen. Hogyan tudjuk 
ezt elérni? 

A rendelkezésünkre álló forrásokat kell még hatékonyabban felhasználni. 
Ennek az egyik alapdöntése volt az a kormány részéről, hogy 2014-2020 között az 
uniós forrásoknak a 60 százalékát használjuk fel gazdaságfejlesztésre. 

Összehasonlításként mondom, hogy 2007-2013 között csak a 16 százalékát 
használtuk fel gazdaságfejlesztésre. Tehát nekünk 1 forintból vagy 1 euróból minél 
többet kell hozzáadott értékben kihoznunk, és olyan ágazatokra kell koncentrálnunk, 
ahol a magyar gazdaságnak még növekedési potenciáljai vannak, tehát igen, a 
járműipar fontos, fontos az ehhez kapcsolódó elektronikai ipar is, de nekünk azokat 
az ágazatokat is meg kell célozni, ahol nagy a magyar hozzáadott érték, és lehetőség 
szerint a magyar tulajdon aránya is magasabb. 

Na most, a kis- és középvállalkozói szektor részben erről szól. Tehát arra 
szeretnénk koncentrálni, hogy ebben a 7 éves időszakban azért a forrásoknak egy 
jelentős részét a hazai kis- és középvállalkozások kapják meg, akár visszatérítendő, 
akár vissza nem térítendő lehetőségként. 

Ehhez nyilván hozzá tudnak segíteni bennünket, ezekhez a fejlesztésekhez 
majd azok a hitelprogramok, amelyeket már korábban elkezdtünk. Az Eximbanknak a 
kis- és középvállalkozókat exportra vagy importkiváltásra ösztönző programjai 
nagyon sikeresen működnek, a Magyar Fejlesztési Bankban a kis- és 
középvállalkozókat támogató program fut 120 milliárd forintos értékben. A 
jegybanknak az elindított növekedési hitelprogramja szintén ezt segíti. Ugyan ennek 
most a második üteme egy picit lassabban halad, de december 31-ig lehet igénybe 
venni azt a keretet, amit a jegybank meghatározott, tehát mi arra számítunk, hogy az 
év második felében itt is majd több forrást hívnak le a kis- és középvállalkozások. 

És nagyon sikeresen fut a Széchenyi-kártya program. Itt most már több mint 
50 milliárd forintot helyeztünk ki. Ez arról szól, hogy azok a kis- és 
középvállalkozások, akiknek valamilyen készpénz-, vagy cash flow problémája van, 
ezen a kártyán keresztül nagyon kedvezményesen és gyorsan tudnak 
hitellehetőséghez jutni. Ennek a kártyának most már többféle variációja is fut, az 
agrárszektorban is elindult egy ilyen hitelezési lehetőség. Ezeket nyilván a jövőben 
szeretnénk még inkább kiterjeszteni. 

Ami a szabályozói részt illeti, nyilván erre is koncentrálni kell vagy ezzel is 
foglalkozni kell. Magyarországon még mindig túlságosan bürokratikus egy 
vállalkozásnak az elindítása, bár ebben a tekintetben az elmúlt négy évben előre 
tudtunk lépni mindenféle országlistákon meg rangsorokon, de ezt szeretnénk még 
egyszerűbbé tenni. Ahhoz, hogy Magyarországon több ember barátkozzon meg a 
vállalkozásindítás lehetőségével, vagy vágjon bele abba az ötletbe, amit ő magának 
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gondol, ahhoz nyilván egy vállalkozói kultúrát is kell erősíteni. Ebben partnerünk a 
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. Az elmúlt években, 2011-től kezdve 
elindítottunk egy duális szakképzési programot, tehát szeretnénk, hogy ha nem egy 
minisztériumi hivatalban határoznák meg, hogy a magyar gazdaságnak milyen 
szakképzésre van szüksége, hanem ez egyre inkább a gazdaságból jönne. 

Most az a feladatunk, hogy ez most már teljesen végigfusson a rendszeren, azaz 
arra törekszem, hogy a következő időszakban az alapfokú, a középfokú és a felsőfokú 
képzésben is a szakképzés az egyértelműen a Gazdasági Minisztériumhoz tartozzon, a 
Gazdasági Minisztérium pedig a Kamarával együtt hadd tudja meghatározni, hogy 
akár a szakképzésben, akár a felnőttképzésben is milyen irányú képzésekre van 
szükség. 

Egy picit látszólag ehhez nem tartozó kérdés, de azért ideillőnek érzem, hogy a 
közfoglalkoztatásban megmozdított körülbelül 200 ezer fő egy része is el tud jutni 
vagy eljuthat akár adott esetben oda, hogy majd valamikor vállalkozó legyen, de 
ehhez először meg kell őket mozdítani. Tehát az ott elindított képzések szintén 
nagyon fontosak a számunkra. Részben visszaintegrálni a munkakultúrába, elindítani 
megint a munkaerőpiac felé, lehetővé tenni azt, hogy a gyerekeik úgy nőjenek fel, 
hogy azt látják, hogy apuka, anyuka elmegy reggelente dolgozni. Ez egy nagyon 
fontos, szociokulturális indíttatású program is, másrészt pedig aki aztán vissza tud 
kerülni a munkaerőpiacra, abból majd a későbbiekben akár még valamilyen 
vállalkozó is válhat, bár ettől nyilván az adott pillanatban az illető messze lehet, sem 
anyagi, sem más eszközök tekintetében forrásokkal nem feltétlenül rendelkezik. 

A 2014-2020-as uniós fejlesztési programoknál 480 milliárd forintot fogunk 
közvetlenül a kis- és középvállalkozások támogatására fordítani, és körülbelül olyan 
720 milliárd forint lesz az, amelyet közvetve tudnak, akár más program keretében is 
elérni. Itt gondolok arra, hogy akár területfejlesztési programok részeként is el 
tudunk képzelni majd olyan pályázati kiírásokat, ahol kis- és középvállalkozók 
juthatnak támogatáshoz. 

Tovább fogjuk vinni a munkahelyvédelmi akciót. Most már nem akciótervről 
beszélek, mert ez működik 2013. január 1-je óta. Eddig olyan 800 ezer embernek 
tudtunk segíteni abban, hogy a munkahelye megmaradjon, ehhez vették igénybe a 
munkaadók a különböző járulékkedvezményeket, 25 év alattiak, 55 év fölöttiek, 
gyermeket nevelők vagy éppen kismamák, akik visszajönnek a munka világába. 
Ezeknek tudtunk segíteni, a fiatalkori munkanélküliség kezelésében is ez egy jelentős 
eszköz volt a kezünkben. Úgyhogy ennek a programnak a futását a következő 
időszakban mindenképpen szeretnénk megtartani. 

Az adóban nagyon új elképzeléseket nem fontolgatunk, a kis- és 
középvállalkozók számára a társasági adónak van egy 10 százalékos adókulcsa, 500 
millió forint árbevétel alatt lehet ezt igénybe venni. Ez mindenképpen kedvező a 
számukra, és van a katának és a kivának rövidített két kisvállalkozói adó, ezeknek a 
felfutása lassabb annál, mint amit vártunk, de egyre többen veszik ezt is igénybe. 
Ebben az évben egyfajta ilyen kisebb áttörést is érzékelünk, tehát a 2013-as évhez 
képest 2014-ben ezzel a lehetőséggel már sokkal többen élnek. Nyilván ezzel meg kell 
barátkozni, és nagyon sok múlik egyébként azokon a könyvelőkön, könyvelő cégeken, 
akik a kisvállalkozóknak jelentős részben a vállalkozási, könyvelési részét, számvitelét 
intézik, ha ezektől egy kicsit több segítséget kaptunk volna, akkor valószínűleg már 
2013-ban is ezek a vállalkozók jobban tudtak volna járni, mert ha az eva hatálya alatt 
maradnak, akkor szerintem többet fizetnek be a központi költségvetésbe. Ennek 
persze mi nem voltunk ellene, de nem azért hoztunk be két ilyen kis adót, hogy ezt ne 
vehessék vagy ne vegyék igénybe, hanem reményeink szerint majd ezzel azért többen 
fognak élni. 
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Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Még tudnám folytatni, de azt gondolom, 
hogy nyilván van észrevétel vagy vélemény, úgyhogy várom a kérdéseiket vagy az 
észrevételeiket. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, miniszterjelölt úr szavait. Meg szeretném kérdezni 

képviselőtársaimat, kinek van kérdése miniszterjelölt úrhoz. Szél Bernadett képviselő 
asszony! 

Kérdések, hozzászólások 

DR. SZÉL BERNADETT (LMP): Köszönöm a szót, elnök úr, és köszönöm 
miniszterjelölt úrnak a beszámolóját. Hét kérdésem lenne az egyes konkrét 
területekhez kapcsolódóan. 

Az első az kifejezetten a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódik. Miniszterjelölt úr is 
említette, hogy ez a program folytatódni fog, méghozzá én úgy látom - legalábbis a 
Lázár János úr szavaiból arra tudok következtetni -, hogy egy kiterjesztett működési 
módba fog ez a program átlépni. Konkrétan kiszámoltuk, hogy amit Lázár úr 
kijelentett, ha azok a számok megvalósulnak, akkor itt egy 1000 milliárdos 
költségvetésű közmunkaprogrammal állunk szemben a várható közeljövőben, amely 
7-800 ezres közmunkalétszámot jelent, mert azt mondta Lázár úr, hogy ő 2015 
januárjától minden egyes munkanélküli embernek biztosítani szeretné a közmunkát. 

Én szeretném kérdezni miniszterjelölt urat, hogy ez valóban így van-e, tehát 
hogy ez szerepel-e az ön terveiben, vagy van némi ellentmondás a kormány két 
képviselője között e tekintetben. 

Azt is szeretném kérdezni, hogy hogyan reagál miniszterjelölt úr az Európai 
Bizottság azon kritikájára, hogy célszerű lenne Magyarországon egy olyan irányba 
elvinni a munkahelyteremtést, amely fenntarthatóan növeli a foglalkoztatottságot, és 
a Bizottságnak a véleménye szerint a közmunkaprogram nem tartozik ebbe a körbe. 
Megjegyzem, hogy amikor a Belügyminisztériumnál tettem látogatást, akkor arról 
értesültem, hogy a közmunkásoknak mindössze 7 százaléka tér vissza nyílt 
munkaerőpiacra. Kérdezem én, hogy van-e esetleg az ön tervei között bármi olyan 
eszköz, amelynek segítségével ezt a számot növelni tudják, vagy be kell arra tartósan 
rendezkednünk, hogy ez egy ilyen 7 százalékos arányként fog szerepelni a következő 
négy évben is? 

A másik terület, amivel kapcsolatban kérdésem van, az kifejezetten a fiatalok 
munkanélküliségére vonatkozik. Ami nagyon tragikus természetesen egész 
Európában is, de inkább hadd fókuszáljak inkább Magyarországra, ahol két és 
félszerese a fiatalok munkanélküliségi rátája a teljes népességnek. Én azt látom, hogy 
nőtt azon fiatalok száma az elmúlt években is minden évben egy százalékponttal, akik 
se nem dolgoznak, se nem tanulnak. Tény, hogy vannak olyan parciális programok, 
amik ezt a helyzetet próbálják kezelni, de ezek nagyon szűk körűek. Kérdezem, hogy 
van-e a kormánynak vagy önnek olyan stratégiája, amellyel ezt a helyzetet kezelni 
szeretné.  

Az ifjúsági garanciaprogrammal kapcsolatban lenne konkrét kérdésem is, mert 
hogy meglehetősen nehezen tudok információhoz jutni e programról. Beadtam egy 
közérdekű adatkérést, úgyhogy remélem, hogy meg fogom kapni. De önök nagyon 
halkan kommunikálnak erről a programról, még nem indult el, tudom, hogy 
szándékaik szerint el fog indulni, de hogy miért nem látszik ebből még semmi, és a 
közmunkának lesz-e esetleg szerepe a program megvalósításában.  

Szintén a fiatalokhoz tartozik a nyári diákmunka kérdése. Tavaly volt egy 
sikeres program, abból a szempontból volt sikeres, hogy fiataloknak munkát adott a 
nyári időszakra azon a településen, ahol élnek. Ombudsmani kritikát kapott, de a 
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kritika nem azt jelenti, hogy akkor a rendszert kell úgymond eltörölni, hanem hogy 
javítani kell rajta. Én kérdezem miniszter urat, ugye ön már akkor miniszter lesz, 
mikor eljön a nyár, és a diákok mehetnének dolgozni, vélhetően, és hogy szándékozik-
e újraindítani ezt a programot, vagy az államtitkárság szándékozik-e újraindítani. 
Tehát nyári diákmunka révén fognak tudni a diákok idén nyáron munkához jutni 
vagy nem? Ha nem, akkor pedig miért nem?  

Szintén a diákokra vonatkozik - a szakmai gyakorlat rendszere – egy kérdésem. 
A szakszervezeti konföderáció ifjúsági tagozatai kiadtak egy közleményt arra 
vonatkozóan, hogy célszerű lenne valami olyan módon megváltoztatni ezt a rendszert, 
hogy ne zsákmányolják ki annyira a diákokat. Most tényleg az a gyakorlat, hogyha hat 
hétnél kevesebbet dolgoznak a diákok, akkor akár fizetés nélkül is lehetnek szakmai 
gyakorlaton. Ha hat héten túl, akkor meg a minimálbér 15 százalékát kapják meg. 
Miniszterjelölt úr szándékozik-e ezt a rendszert úgy megváltoztatni, hogy ne 
zsákmányolják ki a diákokat? Tehát úgy megváltoztatni a rendszert, illetve úgy, hogy 
a munkáltatók ösztönözve legyenek arra, hogy a diákokat foglalkoztatják. Én azt 
kérdezem ezt ilyen hangsúlyosan, mert itt tipikusan ez az egyik legnagyobb probléma 
a munkaügyön belül, hogy a fiataljaink azért mennek el itthonról ebből az országból, 
mert nincsen munkájuk. És ezért kérdezem, hogy parciálisan e három problémán 
túlmenően milyen stratégiával indul ön a miniszterségnek, hogy a fiatalok 
munkanélküliségének aggasztó helyzetét kezelje.  

A harmadik terület, amiről szeretnék információkat kapni miniszter úrtól, az a 
nők foglalkoztatására vonatkozik, és egyáltalán a nőknek a nemzetgazdaságban 
betöltött pozíciójára. Egyrészt szeretném kérdezni, hogy szándékozik-e a kormány 
újabb miniszteri megbízotti pozíciót adni a nők foglalkoztatásának a növelésére. 
Illetve szeretném kérdezni, hogy lesz-e komplex program arra, hogy a nők 
foglalkoztatását elősegítsék, illetve azt a nagyon komoly bérhátrányt, amelyben a nők 
vannak, ugye 17 százalékos a férfiakéhoz képest, ezt milyen módon szeretnék a 
következő négy évben megváltoztatni. Nyilván egyszerűbb lenne a helyzetem, hogyha 
lenne kormányprogram, de hát nincsen, így muszáj önnek feltennem ezeket a 
kérdéseket.  

Rogán Antal úrtól kaptunk információt arról, hogy ez a bizottság fog 
foglalkozni a szülő nők munkába való visszatérésével, de nagyon remélem, hogy a 
Fidesz-kormány, amely családbarátnak mondja magát, az nemcsak erre a parciális 
területre fogja leszűkíteni a nők foglalkoztatása kérdését. Ezért szeretnénk erről 
információt kapni.  

Az utolsó előtti terület, amelyről kérdezni szeretném, az kifejezetten a paksi 
beruházás munkahelyteremtő beruházásai. Azt az információt kapjuk 
kormányoldalról most már hónapok óta, hogy 40 százalékos magyar beszállítói 
aránnyal fog Paks megépülni. Én szeretném kérdezni a miniszter urat, hogy vannak-e 
olyan számításai, amelyek ezt alá tudják támasztani, és hogyha vannak, akkor ezek 
hozzáférhetőek-e, mert amíg nem hozzáférhetőek, vagy öntől most nem kapok egy 
olyan szakmai indoklást, amely ezt megalapozza, akkor azt kell hogy gondoljam, hogy 
ez csak egy kívánság, amelyet megfogalmazott a magyar kormány, tekintve, hogy az a 
szerződés, amit februárban megszavazott a magyar parlament, már aki megszavazta, 
az szintén kívánságként fogalmazza meg ezt a 40 százalékot, holott most már 
kormányoldalon ezt hajlamosak tényként kezelni.  

Az utolsó kérdésem pedig a feketefoglalkoztatásra és a munkaügyi 
jogsértésekre kérdez rá. Ugye 2014 első negyedévében aggasztó helyzetet tártak fel a 
hatóságok, méghozzá azt, hogy a foglalkoztatók közel 60 százalékánál jogsértések 
fordulnak elő, tehát a magyar munkavállaló 50 százaléka érintett valamilyen fajta 
jogsértésben.  
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Nyilván a munka törvénykönyvének ebben szerepe van, de annak is, hogy a 
munkaügyi felügyelők számát drasztikusan lecsökkentették, a felügyelőséget a 
munkaügyi központokba integrálták, és ezáltal gyakorlatilag ellehetetlenültek azok a 
szervezetek, amelyek képesek ezeket a jogsértéseket feltárni. Szeretném kérdezni, 
hogy önnek van-e olyan elképzelése vagy olyan stratégiája, ami azt segítené elő, hogy 
ezek a jogsértések csökkenhessenek, és a magyar munkavállalók nagyobb 
megbecsültségben tudják a munkájukat végezni. Köszönöm szépen a lehetőséget.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A következő kérdező Gúr Nándor képviselő úr.  
 
GÚR NÁNDOR (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Miniszterjelölt úr nagyon 

szép ívű felvezetőjét nem fogom darabokra szedni és cáfolni, bár tudnám. Nem 
fogom, mert a szavazás végeredményét valószínűleg nem fogja megváltoztatni az 
érvrendszerem sem. De azért annyit szeretnék hozzátenni, hogy akkor, amikor ön 
növekedésről, munkahelyteremtésről, versenyképesség megerősítéséről szól – mint 
kívánalmak – akkor azért az elmúlt négy esztendő dolgával is érdemes szembenézni. 
Ugye emlékszik arra, amikor az adósság csökkentéséről, a foglalkoztatás mértékadó 
növekedéséről, 400 ezer új munkahelyről a gazdaságban volt szó, Fidesz-program 17. 
oldal, kisvállalkozókon keresztül. Azt gondolom, hogy ehhez nem kell hozzátennem 
különösebbet még akkor sem, ha ön használ egy számot, mintha a gazdaságban 187 
ezer fővel növekedett volna az elmúlt négy esztendőben a foglalkoztatottak száma, 
miközben mindnyájan tudjuk, ön is, hogy a foglalkoztatás vonatkozásában alapvetően 
a statisztika - hogy mondjam? – szép képpé festése valósult meg a 
közfoglalkoztatottak számának dinamikus növekedésével, ami valójában nem is 
mindig valós közfoglalkoztatást jelentett. Ismeri ön is a téli közfoglalkoztatás 
időszakában a fogyatékos gyermekek számára készített tanórák rendszerén keresztüli 
képzésekben való részvételt és sok minden egyéb mást. Ismeri azt is, hogy a külföldön 
– hogy mondjam? – gazdasági kényszerhelyzetből elhelyezkedők százezrei hogyan 
befolyásolják a folyamatokat. És azt is, hogy a részmunkaidőben történő 
foglalkoztatás hogyan nőtt meg az elmúlt időszakban, és a statisztikában ugyanúgy 
egyként jelenik meg, mintha 8 órás foglalkoztatott valaki, és akkor még számtalan 
ilyen példát tudnék mondani.  

Ezekkel a torzításokkal együtt van az a helyzetkép, amiről ön beszél. De inkább 
kérdezni szeretnék. Adósságcsökkentésről szól. Lehet, hogy én nem jó számokat 
ismerek, de akkor cáfoljon meg, vagy ön is így tudja, hogy most itt májusban 24 ezer 
904 milliárd forint az állandósság nagyságrendje. Ha én jól tudom, akkor ez 84,5 
százalékos nagyságrendet képvisel. Én azt gondolom, hogy ez nem 
adósságcsökkentés, ez adósságnövekedés. Azt mondja, hogy beruházásnövekedésre 
törekszenek. Biztos tudja számszerűleg is, ha nem, Czomba Sándor el tudja önnek 
mondani, hogy hány ezer-tízezer mikro-, kisvállalkozás szűnt meg ebben az 
országban, kényszeredett módon zárta be a kapuit. Azok, akikről most úgy beszél, 
hogy jelentős támogatásban kell részesíteni őket, és ezt tették az elmúlt időszakban is.  

Beszél a családi adókedvezményről, sok minden egyéb másról, ami az utolsó 
négy hónapban jelent meg ebben a kormányban, és közben ezek az emberek havonta 
több tízezer forintot vesztettek nettóban. A nem számít, az a 3,5 év, csak az az utolsó 4 
hónap.  

Miniszterjelölt úr, azt gondolom, hogy ezeket is bele kell számítolni azokba a 
gondolatokba, amelyeket ön a felvezetőjében elmondott. Az egymillió új munkahely 
megteremtése, igen, tudom, tíz év, de hát egy kormány gondolkodjon ciklusokban. 
Hogyan gondolja ön azt, hogy a gazdaságban, még ha igaz is lenne az a mértékű 
növekedés, amiről ön beszél az elmúlt négy évet érintően, akkor majd ebben a 
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ciklusban meg még utána két évig, bárki is kormányoz, egymillió új munkahely 
megszületne. Az önök konvergenciaprogramja cáfolja önmagában ezt a történetet. 
Hiszen azt sejteti, hogy ezt nem lehet életre hívni, majd az utolsó két évre abból a 
vágyott, remélt, ígért, hazudott, mindegy milyen jelzőket használunk, egymillió új 
munkahelyből 600 ezret kellene megteremteni, hogyha a prognózisaik jók, és 
megcsinálják mindazt, amiről beszéltek.  

Ismeri azt is, hogy a foglalkoztatáson kívül, nem szólt róla, de segítek, a 
munkanélküliek számának a csökkenése hogyan és miképpen következik be, ha még 
csökkenne, nagyjából stagnálása. Úgy, hogy mindenkit kilöknek a rendszerből, akit 
csak ki lehet, úgy, hogy 9 hónapos álláskeresési támogatás helyett 3 hónapot 
biztosítanak, miközben persze, a beszedés oldaláról nem csökkentik a terheket a 
munkaadók és a munkavállalók részéről sem. Csak a biztonság csökkentését teszik 
meg. 

És hogy ha foglalkoztatásról, munkanélküliségről esik szó, akkor nyilván ehhez 
kapcsolódóan a bérről is szónak kell esnie. Azt is tudja, ugye, hogy lehet arról 
beszélni, hogy a bruttó bérek nőnek. Lehet. Csak meg kell nézni, hogy a nettó bérek 
alakulása hogyan néz ki, és a keresők milyen hányada vesztese ennek a történetnek. 
Annak a durván 4 millió embernek a többsége nem nyertese sajnos, hanem vesztese. 
Ezt is hozzá kell tudni tenni a kérdéshez. 

És ismétlésekbe nem bocsátkozva, de azért ki kell emelnem: az nem jó példa a 
jövőre nézve, hogy a munkaügyi vagy a munkabiztonsági felügyelettel foglalkozó 
kollégák azzal kell hogy szembesüljenek, hogy a cégek esetében jelen első három 
hónapban 58 százalékos volt az az érintettségi nagyságrend, ahol akár fekete 
foglalkoztatásban, akár bértípusú kérdésekben vagy a munkaidőt érintő kérdésekben 
szabálysértésekre vagy ettől súlyosabb jogsértésekre került sor. 

Nyilvánvaló, hogy ennek oka van, hogy ez miért következik be. Azért, mert a 
felügyeletet ellátó kollégák száma vagy szűkült, mozgástere korlátok közé lett szorítva, 
és gyakorlatilag az emberek kiszolgáltatottsága ezen keresztül nő. 

Mondhatnám kérdésként azt is, miniszterjelölt úr, hogy azt a munka 
törvénykönyvét, amely a kiszolgáltatottságot egyértelműen megerősítette a 
munkavállalók szemszögéből nézve, azt kívánják-e módosítani; azt a sztrájktörvényt, 
ami gyakorlatilag az érdekképviseletek számára az utolsó lehetőséget vette el, ezt az 
ellehetetlenítést meg akarják-e változtatni, fel akarják-e oldani? Sok minden egyéb 
mást kérdezhetnék, de nem teszek már fel sok kérdést, csak kettőt. Az egyik az, hogy 
hangzatosan mindig beszélnek arról, öntől is szoktam hallani, hogy fontosnak tartja 
és fontosnak tartják kormányzati tekintetben is, összkormányzati szinten is, hogy a 
hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű térségek tekintetében mértékadó 
előremozdulások következzenek be. Én meg azt tapasztalom, hogy azokban a 
térségekben, ahol egyébként is nagy hátrányok vannak, akár gazdasági értelemben 
vetten, akár a munkaerőpiac oldaláról nézve, az adottságok tekintetében, ott igazából 
mértékadó segítségek nincsenek, és az olló nem zárul, hanem nyílik. 

Akar-e, képes-e bármit tenni azért, hogy ez a helyzet megváltozzon? Hogy ez ne 
az legyen, mint ami az elmúlt négy esztendőben volt?  

És az utolsó mondatom, nem is kérdésem, az igazából az lenne, hogy képes-e, 
hajlandó-e adott esetben mérlegelni, néhány helyzetben megfogadni azt, amit nem a 
kormányzati oldal képviselői mondanak el, hanem a parlament falai között mondjuk 
más képviselők, ellenzéki képviselők mondanak? Mert eddig azt láttam, hogy ez nem 
így működik. Köszönöm szépen, elnök úr. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kara Ákos képviselő úr! 
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KARA ÁKOS (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Miniszterjelölt Úr, 
Miniszter Úr! Kedves Bizottsági Tagok! Tisztelettel és szeretettel köszöntöm önöket 
magam is. Bevezetőnek annyit hadd mondjak, hogy lévén, hogy ennek a bizottságnak 
részben tevékenységben, részben a tagjain keresztül tulajdonképpen van folytatása a 
foglalkoztatás tekintetében, azért emlékezhetünk arra, hogy az elmúlt ciklus kezdetén, 
amikor foglalkoztatásról beszéltünk, akkor egészen más körülmények között vágtunk 
neki a munkának, a feladatoknak. Egészen más helyzetet, egy tragikusan rossz 
helyzetet örököltünk, és most is azt mondom, mindig azt mondtuk, és ezt fogjuk 
mondani, hogy rengeteg feladatunk és teendőnk van, de kétségtelen, hogy azokat a jól 
megkezdett irányokat, a jól megfogalmazott és a jól célzott intézkedéseket folytatni 
kell. 

Ilyen értelemben, ilyen tekintetben már kérdésként nem fogom feltenni, de 
nyilván örömteli, hogy beszéltünk a munkahelyvédelmi akciótervről. Ez egy jól célzott 
és jól irányzott intézkedés. Ráadásul nem tudom, hogy tudják-e a képviselőtársaim, 
hogy bizonyos megyékben örömteli módon még az elmúlt esztendőhöz képest is nőtt 
azoknak a száma az első három hónapban, akik támogatást kapnak, támogatást 
kaptak a munkaadókon keresztül ahhoz, hogy megmaradhasson a munkahelyük. 
Tehát ilyen szempontból kérdésfeltevés is, de el is hangzott erre a miniszterjelölt úrtól 
a mondandó, hogy a munkahelyvédelmi akcióterv céljait, illetve eredményeit, 
struktúráját folytatni kell, intézkedéseit folytatni kell. 

Ha szabad egy konkrét kérdést feltenni, ami fontos volna, hiszen az elmúlt 
esztendőkben célul tűztük ki és több intézkedést is hoztunk a vállalkozások 
tekintetében, a pályázatok tekintetében, a bürokráciacsökkentés tekintetében. 
Folytatódik-e, folytatjuk-e az elmúlt esztendőkben megtett lépéseket? És ha szabad 
mondani, bár nyilván ennek a bizottsági ülésnek a tartalma és a témája azt kéri, 
illetve azt irányozza elő, hogy kormánypárt és ellenzék itt disputába ne kezdjen 
egymással, hiszen lesz rá mód és alkalom, amikor ezt meg tudjuk ennek a bizottsági 
ülésnek a keretein belül, illetve a bizottság üléseinek a keretein belül tenni, de azért 
hadd fejezzem ki azt a gondolatomat, hogy itt elnök úr mondandójával, indítójával 
szemben úgy tűnik, hogy talán ismét a régi viták fognak előkerülni. Tehát ismét azok 
a viták fognak, remélem, hogy nem így lesz, de úgy tűnik, hogy ismét azok a viták 
fognak előkerülni, amelyek nem sok eredményt hoztak az elmúlt négy esztendőben. 
Ráadásul erre egy nagyon határozott és egy nagyon komoly, egy nagyon karakteres 
választói válasz is született, és szerintem nagyon fontos egy szakmai típusú vita 
folytatása egy ilyen szakmai típusú bizottságban, ahol nagyon fontos dolgokról 
beszélünk, vállalkozásfejlesztésről és foglalkoztatásról, munkahelyteremtésről, 
hátrányos helyzetű emberekről a munkaerőpiacon, hogy miként lehet az ő helyzetüket 
javítani. De azért ezeknek a vitáknak úgy érdemes nekiszaladni, kedves ellenzéki 
képviselőtársaink, hogy azt figyelembe vesszük, hogy olyan állítások, hogy az olló az 
elmúlt négy esztendőben nyílt ki, az olló nem az elmúlt négy esztendőben nyílt ki, 
már ami a társadalmi különbségeket jelenti. Az elmúlt négy esztendőnek nagyon sok 
olyan erőfeszítése volt, ami próbált a szétnyílt olló, tehát a még hátrányosabb 
helyzetbe került embereknek a helyzetén, sorsán javítást eszközölni. 

A 60 százalékos gazdaságfejlesztésre fordított összeget az uniós fejlesztések 
tekintetében mindenféleképpen üdvözlendőnek és fontosnak tartjuk, és valójában ez 
a direkt vállalkozástámogatás, vállalkozásösztönzés jelentheti valóban azt a közösségi, 
egyéni, a családok boldogulása, a vállalkozások jó működése szempontjából a 
bürokráciacsökkentéssel együtt a következő időszakban az egyik legfontosabb 
lehetőséget. Köszönöm szépen a figyelmüket. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Varga László képviselő úr! 
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DR. VARGA LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Miniszter 

Úr! Néhány kérdésem maradt, hiszen nagyon sok mindent, amit meg akartam 
kérdezni, már megkérdezték előttem. Az első az, hogy május 15-én egy 
televízióműsorban ön arról nyilatkozott, hogy költségvetésibevétel-csökkenéssel 
érdemben foglalkoznia kell majd a kormánynak. Nyilván ennek egyik oka az infláció 
alakulása, és vannak egyéb okai is. Milyen intézkedéseket terveznek? És csak 
reményemet tudom kifejezni, hogy a munkavállalók helyzete nem romlik majd 
tovább. 

Hallhattunk az aktuális hiányadatokról is az utóbbi napokban híreket. Az első 
négy hónapban 951 milliárd forint volt a deficit. Ez az éves tervnek 96,8 százaléka. 
Tudom, hogy ez nem arányosan szokott alakulni, ezt mindig halljuk, tehát nyilván 
bizonyos szakaszában az évnek magasabban szokott állni, azonban ez rekord. Tehát 
négy hónapos adatnak ez rekord az elmúlt 25 évben, ha jók az információim, nem volt 
ilyen magas. 

Lehet-e így garantálni az éves hiánycél tartását?  
A harmadik kérdésem a 25 év alatti fiatalokra vonatkozik. Van egy ifjúsági 

garanciaprogram, a magyar kormány még ebből nem hívott le egy fillért sem, pedig 15 
milliárd forint áll rendelkezésre. Különösen látva a 25 év alatti fiatalok munkaerő-
piaci lehetőségeit, mi ennek az oka, milyen változásokat terveznek ebben a 
tekintetben? Ez szerintem luxus, hogy nem él a kormány ezzel a lehetőséggel. 

A negyedik kérdés röviden, bár utalás már volt erre is: példátlan módon 
Európában 9-ről 3 hónapra csökkentették az álláskeresési járadéknak a folyósítási 
idejét. Nincs erre példa ebben a formában, nyilván kevéssé szolidáris ez a megoldás, 
de mikor és milyen módon terveznek, terveznek-e egyáltalán változtatni ezen? Az a 
gyakorlati tapasztalat, hogy ez méltatlan helyzeteket is okoz.  

Egy másik döntésük ötödikként és végül, ami nem váltotta be szerintem az 
önök által hozzáfűzött reményeket: 18-ról 16 évre csökkentették a tankötelezettség 
korhatárát. Nagyon sok negatív és rossz hatása van ennek, ez már látható. Sok 
kevésbé versenyképes fiatal jön ki tulajdonképpen idejekorán a közoktatásból. Ez 
nyilván nem lehet érdeke senkinek, hiszen ők versenyképtelenek lesznek majd a 
munkaerőpiacon. Terveznek-e e tekintetben változást. Azt hiszem, a többit, amit 
kérdezni akartam, feltette más. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Más kérdés? Képviselő úr!  
 
KISS LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm szépen a szót. A szakképzésből induló 

tanáremberként leginkább a szakképzés kérdése izgat engem, és ezt a fonalat venném 
fel, amit Varga képviselőtársam már elkezdett. 

Az első dolog, amit miniszterjelölt úr szavai alapján gondoltam, egy régi vicc 
jutott eszembe, amit most nem ismertetnék önökkel, hogy én is nagyon szeretnék 
abban az országban élni, amiről Varga Mihály úr beszélt, meg szerintem nagyon 
sokan szeretnének ebben az országban élni. Sajnos nem adatott meg nekik ez a dolog, 
Gúr képviselőtársam elmondta, hogy miért nem.  

Nézzük a szakképzést meg néhány járulékos lábát ennek! Volt egy sokat 
vitatott, a közmunkások részvételével tartott őszi-téli képzés, ami nagyon vegyes 
visszhangot váltott ki több ok miatt is. Az egyik maga a képzés tartalma, az semmilyen 
európai pedagógiai normának nem felelt meg. Erről órákig tudnék beszélni, de 
megkímélem önöket ettől. Nem volt világos az, hogy pontosan mi ennek a képzésnek 
a célja, és pontosan milyen eszközök azok, amelyek ezt, az egyébként nagyon világos 
célt szolgálják. Végül ennek a képzéssorozatnak a zárása is méltó volt a 
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képzéssorozathoz, több megyében hónapos késéssel kapták meg a bérüket azokat a 
pedagóguskollégák, akik ebben a képzésben részt vettek. Levonják-e a megfelelő 
tapasztalatokat ebből a kudarcsorozatból? Például, ha lesz még ilyen, akkor meg 
tudja-e ugorni a kormányzat azt a két alapvetést, ami szerintem egy képzéssel 
szemben elvárható: a) pontosan ismert képzési célok és módszertan legyen, b) 
megkapják időben a pénzüket azok az emberek, akik ezt a dolgot vállalták és 
csinálják?  

A másik fontos dolog, a szakképzésre rátérve az, hogy mi is történik a magyar 
szakképzésben. Ilyen fogalmakat, hogy duális szakképzés persze mindenki ismer, 
azért nézzük a történet valódiságát. A mostani PISA-felmérés egyértelműen kimutatta 
azt, hogy sem a szakképzésben részt vevő 9-es gyerekek, sem az azt elhagyó gyerekek 
kompetenciái – akár szövegértésben, akár matematikában – nem elégségesek, mélyen 
alatta vannak még a felső tagozatos gyerekekéhez képest is. Ennek csak apró 
problémája, hogy azért mindenki el tudja azt képzelni – gondolom -, hogy egy olyan 
lakatos, aki nem ismeri a fizika alapvető szabályait vagy egy olyan pincér, aki 
egyébként nem rendelkezik olyan szövegértéssel, hogy bármilyen nyelvet meg tudjon 
tanulni, vagy egy olyan burkoló, aki nem tud felületet számolni, az milyen hatalmas 
hátrányokkal rendelkezik a magyar munkaerőpiacon. Azt gondolom, hogy az 
mindenkinek a szeme előtt van, hogy egy ilyen mesteremberre bízná-e a háza 
építését. Ez a magyar gyakorlat. 

Aztán a magyar gyakorlat az is, hogy a szakképzés volt az a terület, amelynek a 
legkésőbb készültek el a kerettantervi követelményei. Ennek borzasztó egyszerű volt 
az oka, az ezért felelős minisztérium olyan követelményeket állított fel, ahol 
gyakorlatilag az írni-olvasni tudás sem nagyon volt követelmény a szakképzésben. 
Kimeneti követelmény se nagyon volt egyébként. Ezt a silányságot a minisztérium 
azzal pótolta, hogy visszavonta a javaslatát, majd egy újat, egy ennél alig jobbat 
fogadott el a kerettantervek közé.  

Ebből mindenképpen jól látszik, hogy a szakképzés, akármennyire is 
beszélgetünk itt arról, hogy milyen előrelépés van, mostohagyermeke a 
kormányzatnak. Én örülnék annak, hogyha ebből elmozdulás látszódna, és én 
támogatok minden olyan irányt, ami ezt az elmozdulást lehetővé teszi.  

Folytathatnám a sort a milyen gyermekeket képzünk, a kik képeznek és hogyan 
képeznek kérdéssel. Jól látható, hogy a szakképzetlen pedagógusok aránya a 
szakképzésben a legmagasabb. Szakoktatót néhány területen lasszóval kell fogni, 
számos olyan képzési terület van, például a közgazdasági képzési terület, ahol egész 
egyszerűen nem nagyon vannak olyan szakoktatók, akik megfelelően képeznék a 
gyermekeket. Ez egy abszolút hiányszakmának számít, hogyha lehet ezzel a 
fogalommal élni, hiszen mindenki, aki megfelelő közgazdasági kompetenciával bír, a 
versenypiacon lényegesen jobban érvényesül, mintha elmenne egy szakközépiskolába 
oktatni közgazdaságtant. Ez könnyen belátható problémákhoz vezet. De akár, ha 
megnézzük az egyéb szakmákat, azt tapasztaljuk, hogy egyáltalán nem sikerül 
érvényesíteni azt az irányelvet, hogy fiatal pedagógus kollégákat vonjanak be a 
szakképzésbe, merthogy egész egyszerűen szinte semelyik szakközépiskola nem 
engedheti meg magának, hogy elengedje nyugdíjba azokat a kollégákat, akik már 
nyugdíjba szeretnének menni, tekintve, hogy semmiféle utánpótlás nincs a szakmai 
tanárképzésben.  

A szakképzési törvény anomáliájára is szeretném felhívni a figyelmet. Ez azért 
mindenképpen érdekes, mert ennek a törvénynek a passzusát nem hajtották végre a 
mai napig sem, hála a jó istennek. Ez arról szól, hogy e törvény 8. §-a rendelkezik 
arról, hogy szakközépiskolának mit is lehet hívni, és azt mondja egyébként, hogy 
abban az esetben, hogyha egy megyei, fővárosi hatáskörű szervezeti egység esetén 



-  - 18

meghaladja a tízezret a tanulói létszám, akkor már lehet kettő szakképző intézmény 
is. De engedékeny a törvény, mert azt mondja, hogyha már az ötezret meghaladja, 
akkor is lehet kettő. (Közbeszólás a Fidesz oldaláról.) Most olvastam az 5. §-t, akkor 
nem így van, akkor az önök által elfogadott törvényből talán hibásan idéz az ember… 
Ezeket a rendelkezéseket nem sikerült végrehajtani a kormányzatnak, hála istennek, 
mert ez a szakképzés összevonását jelentené intézményi és megyei szinten is.  

Egyébként, ha ezt a szakképzési részét a törvénynek valaki figyelmesen olvassa, 
akkor rájöhet arra, hogy a szakképzési törvény számtalan olyan rendelkezést 
tartalmaz, amely életidegen módon szabályozza ezt a képzési területet. A kamarákkal 
való együttműködés kérdései, a szakképző helyek kérdései, azok a kérdések, amelyek 
a nyári gyakorlat, illetve általában a gyerekek gyakorlatára vonatkoznak, ezek mind-
mind olyan területek, ahol azt gondolom, hogy fontos szabályozási lehetőségek állnak 
előttünk. Az volna a kérdésem, hogy ezen a területen tervezi-e a kormány 
felülvizsgálni a korábbi, kicsit kaotikus gyakorlatát, és elindul-e egy modernebb 
irányba.  

A konszenzuskeresés abszolút megvan bennem, mindenképpen, de bennünk is 
mindenképpen abban, hogy ne mostohagyermek legyen a szakképzés végre az oktatás 
a kormány politikájában, és ha azt látjuk, hogy modern európai irányok tudnak 
megvalósulni akár egyébként a kormány stratégiai tervet képező duális szakképzés 
kiépítése és normális működtetése mentén, akkor biztos, hogy nem azon fog múlni, 
hogy a javaslatainkkal nem tudjuk segíteni ezt a munkát. Köszönöm szépen, hogy 
meghallgattak.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Képviselőtársaimnak hadd hívjam fel gyorsan és 

röviden a figyelmét arra, hogy ha az időkeretet úgy használjuk fel, hogy politikai 
nyilatkozatokat teszünk, és adott esetben hosszan fejtjük ki a gondolatainkat, akkor 
miniszterjelölt úrnak megadjuk azt a kiváló lehetőséget, hogy tapasztalt politikusként 
azt a megmaradt kurta időkeretet, amit a válaszadásra szán, azt a kedve szerint töltse 
ki, és adott esetben szelektáljon a számára kellemetlen kérdések között. 

Tehát azt kérem, hogy ebből vonjuk le a tanulságokat, és lehetőség szerint 
pörgősebb, tényszerűbb módon vezessük le a következő miniszterjelölti 
meghallgatást.  

Ha megengedi, miniszterjelölt úr, én is intéznék önhöz a végén néhány kérdést. 
A növekedési hitelprogram első két pillérjében 701 milliárd forinttal igyekezett a 
jegybank serkenteni a hazai hitelpiacot, gyakorlatilag állami pénzből, pontosabban az 
adófizetők pénzéből, hiszen a jegybank gazdálkodásából eredő esetleges veszteségeket 
a költségvetés téríti meg. Kamattámogatott hitel folyt vállalkozásokhoz, azonban azt 
láttuk, hogy a hasonló hitelprogramokhoz képest rendkívül alacsony volt az új hitelek 
aránya, és elsősorban hitelkiváltásra használták fel a vállalkozások ezt a kedvező 
kamatforrást, és kevés volt az új hitel. 

A mikrovállalkozásoknál, a maximum 10 főt foglalkoztató vállalkozásoknál 
ebben a 701 milliárd forintos hitelcsomagban csupán 18 milliárd forint jutott ezekhez 
a cégekhez új hitelként. Tehát látható, hogy rendkívül alacsony volt a ténylegesen 
kisvállalkozások aránya azok közül, akik hitelhez jutottak, holott a kormány 
egyébként kétkezi munkát végző szakmunkásokkal, kisvállalkozókkal népszerűsítette 
ezt a hitelcsomagot. 

Tervez-e miniszterként annak érdekében intézkedéseket tenni, hogy a kisebb 
cégek, amelyek egyébként a foglalkoztatottak jelentős hányadát foglalkoztatják 
Magyarországon, ők jussanak ténylegesen hitelhez? Tervez-e olyan változtatásokat 
tenni a kormány, hogy ne a fedezet döntsön arról, hogy valaki hitelhez jut-e, hiszen 
most a bankok csak fedezetszámítást végeztek, hanem az üzleti terv alapján legyenek 
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elbírálva ezek a hitelek, illetve az állam adott esetben egyes hiteltípusok mögé 
garanciavállalóként is állhat, és ezzel is hozzájárulhat ahhoz, hogy létrejöjjön új 
munkahelyek teremtése és a meglévők megvédése. 

A következő nagyon fontos kérdés: Magyarország az Európai Unióhoz 
kapcsolódik ezer szállal, a kormány annak érdekében - megjegyzem: több évvel a 
Jobbik szorgalmazott politikája után - lépéseket tett, hogy keletre nyisson a magyar 
gazdaság. Ha azonban megnéztük a Központi Statisztikai Hivatal adatait, azt 
láthattuk, hogy egy év alatt az ázsiai országokba irányuló magyar export 15 
százalékkal visszaesett, tehát ez a keletre nyitás nevű folyamat aligha mondható 
eredményesnek. 

Milyen változásokat tervez miniszterjelölt úr ezen a területen? 
A következő fontos terület: miniszterjelölt úr említette a közfoglalkoztatás 

szerepét. Azt láttuk, hogy az elsődleges munkaerőpiacra körülbelül 5 százaléka jut 
vissza a közfoglalkoztatottaknak vagy jut be, hiszen nagyon sokaknak nem is volt 
korábban munkahelye. Milyen módon szeretne ezen a területen javítani a kormány? 
Hiszen látható az, hogy azok az oktatási programok, amelyek ezen a területen 
elindultak, nem voltak túl gyakorlatiasak, és nem biztosították a közfoglalkoztatottak 
elsődleges munkaerőpiacra történő beilleszkedését. 

Miniszter úr említette pozitív példaként a 10 százalékos társasági adót, ami 
valóban egy pozitív példa a régión belül, azonban mindketten tisztában vagyunk vele, 
hogy a cégek az effektív adóterhelést vizsgálják, és a társasági adón kívül például egy 
magyar vállalkozást jó néhány adónem sújt. Összesen, ha jól emlékszem az aktuális 
számra, 42 különböző adót fizetnek a hazai gazdasági szereplők. Értelemszerű, hogy 
az effektív adókulcs csökkentése és a foglalkoztatottak munkavégzésének 
hatékonysága, a magasabb hozzáadott értékű termelés megteremtése nélkül a magyar 
gazdaság aligha lesz versenyképesebb, és aligha érhető az el, hogy a bérek reálértéke 
tartósan, kiegyensúlyozottan növekedni tudjon. 

Kérdésem miniszter úrhoz, hogy terveznek-e az adónemek körében ezzel 
kapcsolatos változtatásokat? Köszönöm szépen. 

Megadom a szót miniszterjelölt úrnak. 
 
VARGA MIHÁLY nemzetgazdasági miniszterjelölt: Köszönöm szépen. Nem 

tudom, mennyi ideje van a bizottságnak… 
 
ELNÖK: Mi ráérünk. 

Varga Mihály nemzetgazdasági miniszterjelölt válaszai 

VARGA MIHÁLY nemzetgazdasági miniszterjelölt:… mert - hogy mondjam - 
kérdésből, észrevételből kaptam rendesen. Tehát valószínű, hogy ha itt tételesen 
mennék végig minden kérdésen, akkor azt hiszem, a két másik meghallgatásomat 
késném le. Úgyhogy tekintettel arra, hogy itt átfedések is vannak a kérdések között, 
engedjék meg, hogy egy-kettőt összevonjak. Nyilván annak a csalóka reményében, 
hogy hátha meg tudom győzni még azokat a kétkedő képviselőtársaimat is, akik már 
eleve megjósolták a végeredményét a bizottsági meghallgatásnak. Gúr képviselő úr, 
én reménykedem még, hátha ön is megfontolja az érveimet, meghallgatja a 
válaszomat és elgondolkodik azon, hogy esetleg támogat, mint lehetséges minisztert. 
(Gúr Nándor: A remény hal meg utoljára!) 

Először is engedjék meg, hogy néhány olyan adatot ismertessek, amelyik már 
részben válaszol itt a felvetésekre, hiszen - hogy mondjam - itt elhangzott az, hogy ki, 
milyen országban szeretne élni. Április 6-án a választók elég egyértelműen 
megmondták, hogy milyen országban szeretnének élni. Nem mindenkinek tetszett ez 
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a válasz természetesen, de azt gondolom, hogy az irányokban a válaszadók és a 
választók döntő többsége azért egyetértett. Tehát ebből a szempontból a kormánynak 
egyáltalán nincs miért szégyenkeznie. Négy év válságokkal jelentősen teletűzdelt 
időszaka után azért azt gondolom, hogy mindenképpen ígéretes az, hogy ha a 
választók azt mondják, hogy egy politikai csoport, egy politikai erő kétharmados 
arányban képviselje őket továbbra is a magyar parlamentben. 

Ezt csak arra vonatkozóan, hogy vajon, mennyire megalapozott az, amit mi az 
elmúlt négy évben mondtunk. A választók erre április 6-án válaszoltak. 

Ami a megtett intézkedéseket illeti. Szeretném itt felidézni, hogy a közvetlen 
munkahelyteremtés forrását az elmúlt években jelentős mértékben növeltük. Négy év 
alatt - 2 milliárd forintos összeget vettünk át 2010-ben - most már 13 milliárd forintot 
költünk erre, a munkahelyteremtés céljára. Ezzel körülbelül 20 ezer új munkahely 
létesítéséhez tudtunk közvetlenül hozzájárulni a kis- és középvállalkozói szektorban.  

Az első munkahely garanciaprogram keretében 17 ezer pályakezdő 
elhelyezkedését tudtuk elősegíteni két év alatt, az elmúlt két évben; nem négy évről 
beszélek, csak két évről. A 18-35 év közötti fiatalok támogatásával 1500 vállalkozás 
indult el. Tehát mielőtt arról beszélnénk, hogy a fiatalokat nem hagyjuk lehetőséghez 
jutni, épp az ellenkezőjéről van szó. Pont ezeket a programokat hiányoltuk 2010 előtt, 
és azt gondolom, hogy az első lépéseket megtettük annak érdekében, hogy fiatalokat 
minél nagyobb számban tudjunk bevonni ilyen jellegű képzésekbe és ilyen jellegű 
programokba. 

Hozzáteszem azt is, hogy el tudtuk indítani azt a nyelvi képzési programot, 
amely úgymond diplomamentő programként megpróbál segíteni azoknak a 
diákoknak, akiknek az elmúlt időszakban azért nem lett végül diplomájuk, mert a 
nyelvvizsgát nem sikerült letenni. Ennek keretében 120 ezer fő idegen nyelvi és 
informatikai kompetenciáját tudtuk fejleszteni az elmúlt időszakban, és ezen belül is 
3000 fiatal üzleti készségfejlesztését tudtuk megvalósítani. 

Természetesen tudom, hogy itt is lehetne még több, de szeretném ide is 
hozzátenni, hogy 2010-et megelőzően nem voltak ilyen jellegű programok.  

Tehát itt is a nulláról kellett elindulnunk. Elindultunk, elkezdtünk ilyen 
programokat megvalósítani, nagyon bízom benne, hogy ezt majd folytatni tudjuk. 

Itt többször elhangzott az, hogy a közfoglalkoztatás keretében miért indulnak 
el képzési programok és miért olyan képzési programok indulnak el. Hozhatnék 
konkrét példákat is, hogy milyen jellegű élettapasztalatok valósulnak meg egy ilyen 
képzési program keretében. Egyrészt mindjárt hadd tegyem hozzá, hogy nyilvánvaló, 
hogy főleg a téli hónapok folyamán ilyen jellegű tömegét közfoglalkoztatásban tartani 
az embereknek nem lehet. Tehát igenis, szükség van képzési programokra, mert ezek 
megadják az esélyét annak, hogy közfoglalkoztatásba, aztán a munkaerőpiacra valaki 
vissza tudjon kerülni. 

Különböző számok hangzottak el, Szél képviselő asszony 7 százalékot mondott 
a BM-re hivatkozva, az előbb itt valaki 5 százalékot, azt hiszem, elnök úr mondott 5 
százalékot, én a BM-től 8 százalékot tudok. Mindegy, ezen nem veszünk össze, de azt 
gondolom, hogy ez a százalék is több a nullánál. Tehát ezeknek az embereknek 
legalább az esélyt meg tudjuk adni arra a képzésen keresztül, hogy a munkaerőpiacra 
valamilyen módon vissza tudjanak kerülni, és a 7 százalék, az 5 százalék vagy a 8 
százalék is - még egyszer mondom - sokkal több a nullánál. 

Zárójeles megjegyzést nyitok: szívesen elkísérek egy-két képviselő kollégát 
ilyen képzési programokra, mert amikor az gondot jelent egy ilyen képzésben részt 
vevőnek, hogy a papírt a műanyagtól megkülönböztesse, akkor azt gondolom, hogy 
alapvető problémákkal kell szembesülnünk, alapvető képzési problémákkal kell 
szembesülnünk. 
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Tehát egyáltalán nem a földtől elrugaszkodott az, hogy sajnos itt az alapoktól 
kell bizonyos képzéseket elkezdeni. Tehát mielőtt a szelektívhulladék-gyűjtés 
nagyszerűségéről beszélnénk, azért néhány embernek azt is el kell magyarázni, hogy 
mi a különbség a papír, meg a műanyag között. És erre konkrét tapasztalatok sajnos 
vannak.  

Továbbmegyek. Közfoglalkoztatás, teljes foglalkoztatás. Képviselő asszony 
kérdezte. Igen, ennek a kormánynak az a célja – nem most deklaráltuk ezt, már jóval 
korábban ezt mondtuk -, hogy aki Magyarországon állást, munkalehetőséget keres, az 
el tudjon helyezkedni. E felé kell vinni a foglalkoztatási rendszerünket. Hogy ezt 
mikor érjük el pontosan, erre nem tudok válaszolni, de a célnak ennek kell lennie, 
abban biztos vagyok. Jelentős lépéseket tettünk e felé. Gúr képviselő úr ugye azt 
kifogásolta, hogy munkanélküliség növekedése, egyebek. Képviselő úr, 2002-ben 5,9 
százalék volt a munkanélküliség, mikor önöktől a kormányzást visszavettük 2010-ben 
11,8. Akkor nem fájt önnek a munkanélküliség ilyen mértékű növekedése? 
Megduplázódott. (Gúr Nándor: Közben volt egy gazdasági válság.) Hát… 2008-tól 
indult ez a gazdasági válság, és miközben minden környékbeli ország szárnyalt 
mondjuk 2002 és 2008 között, aközben mi már akkor is csak ilyen 2-3 százalékos 
maximális növekedést tudtunk felmutatni a szomszéd országok 8-10 százalékos 
növekedéséhez képest. Amit fel tudtunk mutatni, az a munkanélküliség növekedése 
volt, és ebben önnek oroszlánrésze volt. (Gúr Nándor: Hogyne!) Ön ezzel a területtel 
foglalkozott, és akkor egyetlenegy olyan interpellációját nem hallottam, ami arra 
vonatkozott volna, hogy bocsánat, de a Fidesz-kormánytól 2002-ben 5,9-cel vettük át, 
most meg már 6-7-8-9 vagy 10 százalék a munkanélküliség. Hol voltak azok a 
programok, amelyekkel a konjunktúra időszakában ezt a növekedést fékezni tudtuk 
volna. Statisztikai bűvészmutatványok voltak. A statisztikai elszámolását változtatták 
meg ennek a rendszernek, és próbálták ezzel csökkenteni ezt a növekedést. 

Tehát képviselő asszony, az ön kérdésére válaszolva, igen, ez a célunk. Én így 
értelmezem államtitkár úr szavait, és azért fogunk dolgozni, hogy lehetőség szerint 
minél hamarabb ez a kívánatos helyzet beálljon. Magyarországon is egy munka alapú 
gazdaságot építünk, a munkán keresztül lehet ezt az országot előrevinni és egyről a 
kettőre juttatni.  

Fiatalok képzési programja. Itt részben már mondtam önnek adatokat. A 
duális szakképzést folytatni fogjuk, a KLIK-től a szakképzési intézmények átkerülnek 
a Gazdasági Minisztériumhoz. Miniszterként arra készülök, hogy a munkaügyi 
hivatalokat a mostani formában megszüntetem, átalakítom jelentős mértékben. 
Szeretném, hogyha a munkaügyi hivatalok sokkal piacbarátabb módon tudnának 
működni. Ma az a szomorú tapasztalat van, hogy mondjuk egy diplomás 
munkanélkülinek csak kismértékben tudnak segíteni az elhelyezkedésben. Tehát az 
alacsonyan szakképzettek vagy szakképzetlenek területén tudnak segíteni a 
hivataljaink, a magasan képzetteknél sajnos nem. Tehát szeretném, hogyha ez az 
intézmény úgy alakulna át, hogy ezzel sokkal operatívabban foglalkozik, és szeretném 
leválasztani egyébként a pályázatok elbírálását a munkaügyi szervezetekről, mert ez 
nem az ő feladatuk kell hogy legyen. Erre ott vannak azok a háttérintézmények, 
amelyek most bekerültek a tárcákhoz, a minisztériumokhoz, ezeknek lesz a dolga az, 
hogy ezeket a pályázatokat majd megítéljék.  

Nők foglalkoztatása, bérkülönbség. Hát nézze, engem az is zavar, hogyha férfi 
és férfi között bérkülönbség van. Tudom, hogy önt ez kevésbé zavarja talán, de higgye 
el, ez is egy probléma. Az ország területi különbözőségéből fakadóan mondjuk Nógrád 
megye, Hajdú-Bihar vagy éppen Somogy megyében, Bács-Kiskunban teljesen eltérő 
béreket adnak ugyanazért a munkáért. Ez valamennyiünket zavar, de a versenyszféra, 
a piacgazdaság így működik. Ön nyilván arra gondol, csak feltételezem, vagy 
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próbálom kitalálni a kérdését, hogy mondjuk az átlagos különbséget egy női és egy 
férfi foglalkoztatott között hogyan lehet csökkenteni. Erre a kormány tett lépéseket, a 
női foglalkoztatással foglalkozó miniszteri biztosunk, Szalai Piroska kitűnő munkát 
végzett. Jelentős mértékben tudtuk segíteni azt, hogy a szabályozórendszer úgy 
változzon, hogy a különbség eltűnjön. Megjegyzem egyébként, hogy a közszférában 
már ilyen különbség nincsen. Tehát a közszféra bértáblája nem tesz különbséget férfi 
és nő foglalkoztatása között. Nekünk amivel foglalkozni kell, az a versenyszféra, 
gondolom, ön is erre gondolt. Nem tudom, csak feltételezem. Szeretnénk, hogyha itt 
is megvalósulna az az egyenlőség vagy egyenlő irányba elmozdulás, amit Európa más 
országa sokkal hatékonyabban tudott végrehajtani. Ezen dolgozunk mi is. Évtizedes 
lemaradásokat sajnos nem lehet behozni egy-két pillanat alatt. Ön sem akarja, azt 
gondolom, hogy kis- és középvállalkozások tömegei menjenek tönkre amiatt, mert 
egy olyan szabályt kényszerítenénk rá, amely pillanatok alatt hajtja őket bele egy 
jelentős költségbe.  

Úgyhogy itt a fokozatosság elvét valljuk, az a célunk, hogy ezek a különbségek 
megszűnjenek, de még egyszer mondom, piacgazdaságban nemhogy férfi-nő között, 
de férfi és férfi vagy nő és nő között is léteznek különböző bérek. 

Paks. Szívemhez közel álló kérdés. Nagyon büszke vagyok arra, hogy egy 
kitűnő pénzügyi szerződést tudtunk kötni Oroszországgal, és azon vagyunk, hogy 
nemcsak a pénzügyi szerződés, a pénzügyi megállapodás, hanem a beruházási 
megállapodás minden pontját is meg tudjuk valósítani. Igen, az oroszokkal abban 
állapodtunk meg, hogy 40 százalék lesz a hazai beszállítói arány. Tekintettel arra, 
hogy a magyar, erre a célra létrehozott projektcégnek vétójoga lesz, ezért közvetlen 
beleszólásunk lesz és lehet abba, hogy a meghirdetett különböző tenderek, beruházási 
programokban milyen arányban vehetnek majd részt magyar vállalkozások. A 40 
százalékos arányt elfogadta az orosz fél is, tehát arra fogunk törekedni, hogy lehetőség 
szerint itt a beszállítóknál ez az arány teljes egészében meg is valósuljon. Itt egy kis 
bizalmatlanságot érzek az ön részéről. Bízzon bennünk, azon vagyunk, hogy a magyar 
beszállítói arány elérje ezt a részt.  

Feketemunka. Az ön szavaiból is az derült ki, hogy itt a hatóságok derítették ki, 
hogy 60 százalék a feketefoglalkoztatás aránya. Tehát ebből a szempontból bízzon a 
hatóságokban, hogyha egy ilyen hatósági célvizsgálat történt, akkor ez nyilván 
következmények nélkül nem maradhat. Tehát azon vagyunk, hogy a feketemunka, 
feketefoglalkoztatás ebből a szempontból szűküljön, csökkenjen. Az elmúlt években 
elég sok vita kísérte például, mondjuk az online pénztárgépeknek a bevezetését. Hát 
ezzel jelentős mértékben tudtunk hozzájárulni ahhoz, hogy a feketegazdaság aránya a 
kiskereskedelemben csökkenjen. A következő cél az kell hogy legyen, hogy a 
feketefoglalkoztatás aránya is csökkenjen. A munkaügyi hivatalok szervezetének az 
átalakítása pont arról szól, hogy a munkahelyvédelem, a feketefoglalkoztatás új 
szabályozási lehetőségeket kapjon, és sokkal hatékonyabban tudjuk majd ezeket a 
területeket ellenőrizni.  

Adósságcsökkentésről én beszéltem. Gúr képviselő úr, itt is, hogy mondjam, 
mennyi volt 2002-ben? 53 százalék. Mennyivel vettük át? 85-tel. Tehát ugyanazt 
tudom mondani önnek, mint a munkanélküliségre, hogy akkor valahogy nem 
hallottam az ön hangját, akkor olyan visszafogott volt 2002 és 2010 között. Tehát 
most ezt a drámai mértékű adósságnövekedést meg tudtuk állítani. Ez elkezdett 
enyhe mértékben csökkenni. Amire ön utalt, ugye 84 százalék volt egy hónappal 
ezelőtt. De most mennyi? 82,5. Talán ez a szám elkerülte a figyelmét. Ha az 
Államadósság-kezelő Központ honlapjára rámegy, akkor ott a jobb fölső sarokban 
mindig az aktuális államadósságszámot közöljük, és ebből nagyon könnyű 
visszaszámolni, hogy hol is tartunk igazából. Az elmúlt hónapokban hárommilliárd 



-  - 23

dollár értékben bocsátottunk ki devizakötvényeket, ezt annak érdekében tettük meg, 
hogy az év további részében lejáró adósságainkat ebből törlesszük. Most nyilván ez 
átmenetileg megemelte az adósság szintjét, júniusban lesz egy egymilliárd eurós 
törlesztésünk a nagyobb összegek közül. Novemberben lesz egy kétmilliárd eurós. 
Tehát az adósságszint szépen csökkenni fog az év vége felé. Ugyanez a helyzet - Varga 
képviselő úrnak mondom – az államháztartás hiányának a tekintetében is. A magyar 
költségvetés mindig az év első hónapjaiban gyűjti össze a hiány jelentős részét, ahogy 
szoktuk mondani „fejnehéz” a költségvetésünk, de ez a következő hónapokban 
csökkenni fog. Itt azért hadd tegyem hozzá azt is, hogy a hiánynak a megugrása olyan 
okok miatt is bekövetkezett, hogy mondjuk a május elejei többnapos munkaszünetnél 
nem akartuk azt, hogy a munkaszüneti napok után kapják meg az emberek a 
fizetésüket, ezért már április végén ezt a pénzt átutaltuk, hogy a fizetéseket április 
végén ki lehessen fizetni. Ugye 130 milliárd forintot jelentett ez az államkasszának. 
Plusz volt egy 170 milliárdos hiányunk amiatt, mert az Európai Unió ezt a pénzt nem 
utalta át időben. 

Furcsa módon nemcsak a tagországok, hanem időnként az Európai Unió is 
pénzzavarba kerül. Az Unió ezt nem tudta nekünk utalni, azóta az utalások elindultak, 
májusban már kaptunk ebből pénzt, tehát azt vélelmezem, hogy már május végén a 
június elejei számokban egy sokkal pozitívabb képet fogunk kapni az államháztartás 
helyzetének az alakulásáról. 

A további felvetések: Kiss képviselő úrnak azt tudom mondani, hogy konkrétan 
fogalmazza meg, hogy ha a szakképzéssel gondja, problémája van. Az elmúlt három 
évben jelentős lépéseket tettünk annak érdekében, hogy a szakképzés sokkal 
gazdaságra orientáltabb legyen. Az Országos Képzési Jegyzék 2012-es átalakításában 
1200-ről 600-ra csökkent a szakmáknak a száma. Kétségtelen tény, hogy vannak 
olyan szakmák még mindig, ahol oktatói gondok vannak. Ezek az oktatói gondok az 
elmúlt években is megvoltak, ezeket nem könnyű egyik napról a másikra pótolni. 
Azon leszünk, hogy itt emiatt fennakadás ne álljon be. 

Mondok önöknek egy példát. A kormány ígéretet tett arra, hogy két helyen, 
Komlón és Ózdon a vájárképzést újra fogja indítani. Itt is ugyanezzel szembesülünk, 
hogy időközben a vájárképzésben megvolt egykori szakképző kollégák eltűntek, és 
ezeket most kell újra kinyomozni, felderíteni vagy előteremteni ahhoz, hogy 
egyáltalán a képzéseket el tudjuk minimális szinten indítani. Úgyhogy ezzel 
mindenképpen foglalkozik a kormány, és ezeknek a képzéseknek a következő 
időszakban tág tere lesz. 

A PISA-felmérésről csak annyit, hogy a PISA-felmérés egy bizonyos 
korcsoportban lévő gyerekeknek a képzettségi állapotát tükrözi vissza. Pont ezért 
nyúltunk hozzá az oktatás, a köznevelés egészéhez. Ezt a lemaradást akarjuk behozni. 
Itt azért nem 1-2 éves gyerekekről van szó, nem hiszen, hogy ön is arra gondolt, hogy 
az elmúlt négy év kormányzati tevékenysége járult hozzá a PISA-felmérésben lévő 
lemaradásunkhoz. Itt 10-20 éves problémák gyűltek szépen össze, ezért kellett 
hozzányúlnunk az oktatás egészéhez. 

Ami elnök úrnak a kérdéseit illeti. A jegybank növekedési hitelprogramjának 
az első programcsomagja valóban új hitelekről és hitelkiváltásról szólt, de a második 
része, ami 2013 szeptemberétől fut és 2014. december 31-ig fog menni, ez már csak új 
hitelekre ad lehetőséget. Tehát itt azt szeretnénk ösztönözni, hogy új beruházások 
induljanak el a gazdaságban. Talán ez az egyik oka annak is, hogy emiatt sokkal 
kisebb mértékben veszik eddig igénybe a vállalkozások ezt a 2013 szeptembere óta 
meglévő hitelkeretet. A 2000 milliárdból - ha most jól emlékszem a számra - olyan 
170-180 milliárdot hívtak le eddig a vállalkozások. 
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Ezért mondtam azt a bevezetőmben, hogy abban bízunk, hogy majd az év 
második felében, a zárás előtt azért jóval nagyobb lesz az igénybevétel. A vállalkozók 
is kényelmesebbek ebből a szempontból, úgy viselkednek, mint az adóbevallások 
elkészítői, mert az utolsó héten körülbelül az adóbevallók fele adja be az 
adóbevallását. Itt is arra számítunk, hogy a hiteligények majd az év második felében 
lesznek számosabbak. 

A keleti nyitás. Itt hadd jegyezzem meg azt, hogy pont ez a problémánk, hogy a 
magyar exportnak egy jelentős részét multinacionális cégek dominálják, és ha egy 
multinacionális cég kiesik az exportból, akkor látszólag a magyar export esik vissza, 
holott mögötte csak egy cégnek mondjuk a termelés-visszaesése áll. Ebben az esetben 
például Ázsiában tételesen végignéztük, hogy Szaúd-Arábiába 40 százalékkal esett 
vissza a magyar export, de Közép-Ázsiában is egy jó 15-20 százalékkal csökkent. Egy 
cég van mögötte, egy Komárom-Esztergom megyei cég, aki leállította a termelését, és 
azok az elektronikai eszközök, amiket ő kiszállított, azok most már nem mennek ki a 
magyar export részeként. Pont ezért mondom én azt, hogy inkább száz 1 millió eurós 
export, mint egy 100 milliós, persze, ha van, az se rossz egyébként, de emiatt kell 
nekünk arra törekedni, hogy a kis- és középvállalkozásainkat és a közepes méretű 
cégeinket sokkal nagyobb arányban kapcsoljuk be az exportba, mert ezeket a 
kilengéseket sokkal inkább tudjuk ezen keresztül csökkenteni. 

Ami a cégek közterheire vonatkozik, itt teljesen egyetértek elnök úrral, az a cél, 
hogy ezek a terhek csökkenjenek. A magyar kormány olyan adó-forgatókönyvet vázolt 
fel az elmúlt évben, ahol a jövedelmet és a munkát terhelő adók és járulékok aránya 
csökkent, a fogyasztási típusúaké pedig nőtt. A következő négy évre is ezt tudom 
adópolitikai iránynak elképzelni. Csökkentenünk kell a munkát terhelő adókat, és 
értékké, egyre megbecsültebb értékké kell tenni azoknak az embereknek a munkáját, 
akik ezen keresztül a munkán keresztül szereznek jövedelmet. Köszönöm szépen. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen, miniszterjelölt úr válaszait. Tisztelt 
Képviselőtársaim! Határozathozatal következik. Miniszterjelölt úr alkalmasságáról 
fogunk dönteni. Először kérném az igen szavazatokat! (Szavazás.) 6 igen. A nem 
szavazatokat kérném! (Szavazás.) 4 nem. Tartózkodó szavazat akkor ebből adódóan 
nem volt. 

Akkor ki kell hogy mondjuk a határozatot: a Vállalkozásfejlesztési bizottság 6 
igen, 4 nem szavazattal miniszterjelölt úr alkalmasságát támogatta. A házelnök úr felé 
értelemszerűen továbbítani fogom ezt a határozatot. 

Köszönöm szépen, miniszterjelölt úr. 
 
VARGA MIHÁLY nemzetgazdasági miniszterjelölt: Köszönöm a bizottság 

támogatását. (Rövid szünet.) 
 (Varga Mihály távozik a tanácsteremből és dr. Seszták Miklós helyet foglal 

az asztalnál.)  

Dr. Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszterjelölt kinevezés 
előtti meghallgatása  

ELNÖK: Következő napirendi pontunk dr. Seszták Miklós nemzeti fejlesztési 
miniszterjelölt úr meghallgatása. Miniszterjelölt úr, öné a szó.  

 
DR. SESZTÁK MIKLÓS nemzeti fejlesztési miniszterjelölt: Köszönöm szépen. 

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Jelenlévők! Bár nem önök az elsők, most jöttem a 
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Fenntartható fejlődés bizottsága meghallgatásáról, így már picit rutinosabban, de 
azért önökre figyelve tisztelettel bemutatkoznék.  

Engedjék meg nekem, hogy picit az életemről, a munkásságomról szóljak, 
miért gondolom azt, vagy miért gondoljuk azt, hogy talán azoknak 
figyelembevételével alkalmas lehetek ennek a posztnak a betöltésére. Nem titkolom a 
korom, ugye mi férfiak így szoktuk mondani, 1968. október 31-én születtem. Az 
esztergomi Ferences Gimnáziumba jártam, ott is érettségiztem, majd ’89-től ’94-ig az 
ELTE Állam- és Jogtudományi Karára jártam, és ott végeztem jogászként. Majd ’94-
ben, mikor lediplomáztam, elkezdtem járni az ügyvédek rögös életét. Ügyvédjelölt 
voltam, majd 1996-tól saját ügyvédi irodában egyéni ügyvédként dolgoztam egészen 
2014. május 1-jéig, az összeférhetetlenség hatálybalépésével pedig szüneteltetem az 
ügyvédi tevékenységemet.  

Az ügyvédi pályám ilyen szinten elég egységes, és mindenféle szegmenshez volt 
közöm, ugyanúgy az energetikához, a közbeszerzéshez és a fejlesztés különösebb 
ágaihoz. Még egy dolgot engedjenek meg nekem, hogy ismertessek önökkel: hogy 
hogyan kerültem bele a politika világába, és hogy jártam végig azt a szamárlétrát, 
amit, azt gondolom, nagyon sokan végigjártunk. 1994-ben lett az első ilyen 
megbízatásom. Akkor a kisvárdai képviselőtestület jogi, ügyrendi bizottságának 
voltam külsős tagja, majd ’98-tól mind a mai napig a Kisvárda város 
képviselőtestületének a tagja vagyok, és azóta folyamatosan a jogi, ügyrendi és 
fejlesztési bizottságnak kisebb részt tagja, legtöbb részt elnöke is vagyok. Majd 2002 
és 2010 között a szamárlétra következő lépcsőjeként a Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megyei közgyűlés tagjaként a gazdasági és vagyonbizottság tagja, majd elnöke voltam. 
Az országos politikai szerepvállalásom 2010-ben történt, amikor az Országgyűlésbe 
bekerültem egyéni mandátumot szerezve, és ott a gazdasági bizottság keretein belül 
tevékenykedtünk, és így került sor erre a felkérésre.  

Azon gondolkodtam, amikor jöttem erre a meghallgatásra, hogy kiosszam-e az 
önéletrajzomat, hiszen nagyjából úgyis látható, de engedjék meg nekem, hogy egy 
dologra még mindenképpen felhívjam a figyelmet. Az ember sokat szerepel a 
sajtóban, nem mindig pozitív, hanem sokszor negatív dologban is, és ezért csak 
elkerülendő azt a kérdést, hogy offshore-lovag vagyok-e, van-e offshore cégem, van-e 
bármilyen ilyen jellegű identitásom vagy tulajdoni hányadom, elmondom. 
Természetesen nyugodtan rá lehet kérdezni, akkor is ezt fogom mondani: nem, 
nincsen. Tehát soha, mióta, 18 éves koromtól olyan szinten tudok gazdasági 
társaságokat alakítani, összesen volt egy ügyvédi irodám, az van most is, csak most 
már szüneteltetem, meg van egy kft., aminek jelenleg száz százalékos tulajdonosa 
vagyok. Ez egy magyar kft. Ezt meghaladóan, ezen kívül se a múltban, se a jelenben, 
és nem tervezem, a jövőben se tervezem, hogy külföldi érdekeltségű gazdasági 
társaságban tulajdont szerezzek. 

Tehát azt szoktam erre mondani, ha valaki ettől eltérőt tud, akkor szóljon, mert 
most állítólag, a népszabadságos kollégával beszéltem, hogy én valami Balogh és Tóth 
Bt.-nek kültagja is vagyok. Mondtam, hogy örömmel veszem, mert én még erről nem 
tudok. Olyan már történt velem, hogy egyszer eljáró ügyvédként - ennyit hadd 
mondjak el, igyekszem visszatérni a témára, csak hogy milyen sok nem valós 
információ van - jön az ügyfél sírva, hogy eladták a lakását. Mondom, mi történt? 
Kikérte az új vevő a tulajdonlapot és nem ő az eladó. És ki a tulajdonos? Hát kiderült, 
hogy a Földhivatal tévedésből a jogi képviselő nevére íratta rá a 70 milliós lakást. 
Mondta, hogy féláron visszaadom neked. Természetesen rendeztük ennek a dolgát. 

Tehát elképzelhető, hogy valamilyen szinten ebben a kültagságban az én 
nevem szerepel, de szándékos tulajdonszerzésem nincs. Az offshore, ciprusi, külföldi 
cég vonatkozásában meg pláne nem. Tehát e vonatkozásban ezt le is zárhatjuk, 
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nyugodtan megkérdezhetik, csak ezt tudom mondani. Akinek bármilyen ettől eltérő 
okirata van, szívesen látom, nyugodtan, legalább megtudom, hátha van. 

Na, de hogy igazából egy picit beszéljek a Vállalkozásfejlesztési bizottság jelen 
lévő tagjainak, hogy én hogy látom, amennyiben a parlament bizalmat szavaz nekem 
és nemzeti fejlesztési miniszterként tudok tevékenykedni a következő kormányban, 
azokat a kérdéseket, amelyeket a vállalkozásfejlesztés, a vállalkozásszabályozás 
bizottság hatáskörébe tartozhat. Egy pár dolgot szeretnék ebből kiemelni, és 
természetesen gondolom, majd inkább a kérdések vonatkozásában egy 5-8 percben 
összefoglalnám ezt, és utána szedjenek szét, várom a kérdéseket, a legjobb tudásom 
szerint fogok válaszolni. 

Természetesen azt vegyék figyelembe, és mindig el szoktam mondani, vagy 
elmondtam az előző bizottsági ülésen is, hogy én a gazdasági életből jövök, tehát 
értelemszerűen a legjobb tudásom szerint fogok válaszolni, igyekeztem is felkészülni a 
meghallgatásra. Minden olyan kérdésre, amire tudok, szívesen válaszolok. 

Nagyon fontos, hogy a tárca által felügyelt szakterületek közül van két olyan 
szituáció, aminek mindenképpen előnyt kell élveznie, és főleg itt, a 
Vállalkozásfejlesztési bizottságnál. Ez a vállalkozások bővülését segítő és a 
munkahelyteremtést elősegítő fogalmazzunk így, hogy gazdasági háttérnek vagy jogi 
háttérnek a megteremtése. Hiszen ez nagyon fontos, e nélkül nehéz a piaci versenyt 
előteremteni. Ennek megfelelően nagyon fontos a szektoron jelentősen túlmutató 
kulcskérdés: a megfizethető áru, a lehetőség szerint egyre olcsóbb energia biztosítása 
nemcsak a családok, hanem az ipar számára, és rögtön eljutottunk a mai hírhez is, 
hogy ma olvastam az egyik hírportálon, hogy vajon, lesz-e az ipar számára 
energiacsökkenés vagy nem. Azt gondolom, hogy ez mindenképpen a következő 
kormányzati ciklus egyik fontos feladata lesz, megfelelő szintű szabályzók 
beiktatásával. Ennek a mértékéről még korai lenne beszélni. 

A másik nagyon fontos kérdés, hogy hogyan tudja az én leendő tárcám majd 
ezt az úgynevezett vállalkozásfejlesztést segíteni vagy mivel? A jelenlegi szabályozás 
szerint még a Magyar Fejlesztési Bank idetartozik. Én azt gondolom, hogy erről egy 
pár mondatot engedjenek meg nekem, hogy mondjak. Itt jelenleg hétféle vállalkozási 
hitelprogramot visz ez a bank. Ezek közül van egy agrárfejlesztési és építőipari 
programja is, és ugyanígy az MFB növekedési hitelprogram alapján is nyújt 
finanszírozást vállalkozásoknak. Értelemszerűen itt inkább megtérülő beruházások 
előmozdítására, de nem kizárt és van lehetőség beruházási vagy forgóeszközhitelek 
kiváltására is. Azt tudjuk, hogy ez mennyire szükséges. 

Szintén a tárcához tartozik az úgynevezett Széchenyi-kártya program 
működtetése. Ez is a vállalkozásfejlesztés, vállalkozásszabályozás egyik lehetősége. Itt 
engedjék meg nekem, hogy egy pár számadattal is terheljem önöket, hogy a 2013. év 
végéig kiadott Széchenyi-kártya meghaladta a 192 ezret, tehát ennyi ilyen kártyát 
osztottak ki, és az ügyfelek ezzel 1 milliárd 246 millió forint összegű hitelkeretet 
vettek igénybe. Tehát ezt tették be a vállalkozásukba. 

Ezen kívül van még egy folyószámlahitel konstrukció, amit szintén ez a bank 
nyújtott. Ezt 19 ezer vállalkozás igényelte, és 130 milliárd forintnyi hitel került be így 
a gazdaságba. Azt gondolom, hogy ez is megfelelő módon, ha nem is elégségesen, de a 
vállalkozásfejlesztés céljait szolgálta. 

Ugyanígy a 2010 őszén bevezetett Széchenyi forgóeszközhitel vonatkozásában 
is jelentős érdeklődés volt tapasztalható. Természetesen ennek a bővítését is 
szükséges még szabályzókkal növelni. 

Megint még egy kis adat önöknek, hogy az elmúlt három évben a Magyar 
Fejlesztési Banknál 1100 hitelügylet történt, és ehhez 13 milliárd forintnyi 
hitelállomány kapcsolódott. 
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Amit még fontos kiemelni és szintén jelentős eredmény, hogy a Széchenyi-
kártya program keretében fellépő ügyfelek közül több mint kétharmada 
mikrovállalkozás, tehát értelemszerűen ez kifejezetten az ő fejlődésüket tudja 
szolgálni, és ami még nagyon fontos, hogy a tárca, illetve a kormány az elektronikus 
ügyintézési szolgáltatások kialakításával is próbálja a vállalkozók terheit csökkenteni. 

Mint a jogi szférából jövő személy, sokszor találkoztam olyan kisvállalkozókkal, 
akik akár a cégalapítás, akár a vállalkozásműködtetés rögös útvesztőiben sínylődtek. 
Értelemszerűen fontos, hogy azokat a jogszabályokat, amelyek nem szükségesek, nem 
jelentősek, és csak adminisztratív, bürokratikus elemekkel nehezítik egy-egy 
vállalkozás működését, azt megfelelő szinten tudjuk csökkenteni, és tényleg csak 
azokat kelljen, olyan bejelentési, olyan nyilvántartási kötelezettsége legyen egy-egy 
vállalkozónak, amelyik ezt megfelelő szinten tudja biztosítani a működést és nem 
terheli túl az adminisztrációt. 

Egy picit a vagyongazdálkodásról, ha még megengednek és utána a 
közbeszerzésről. Nagyon fontos a vagyongazdálkodás körében, hogy a kormány 
elkötelezett híve annak, hogy amennyiben egy állami vagyont értékesít, az abból folyó 
bevétel ne működésre menjen, hanem abból igenis, a köz javára szolgáló, szintén 
vagyontárggyal gyarapodjanak. 

Tehát ez nagyon fontos, hogy ezt a jövőben is esetlegesen ilyen értékesítésnél 
szem előtt tartsuk. A másik nagyon fontos kérdés az úgynevezett rezsicsökkentési 
intézkedés folytatásaként a monopolhelyzetben lévő közszolgáltatók vonatkozásában 
a törvényi háttér kialakítása. Természetesen itt nem lehet ezt túlszabályozni, 
megfelelő, inkább piaci alapon kell megpróbálni ezt a szabályozást. Itt felvetődik, 
több helyen is felvetették már a nonprofit közműszolgáltatók helyzetét, természetesen 
ennek a szabályozása is csak piaci alapon történhet. Nem lehet erőfölénnyel, nem 
lehet törvényi túlszabályozással ezt rákényszeríteni a magyar piacra. Akinek ilyen 
igénye van, azt létre kell hozni, és majd a piac eldönti, hogy ezt a szolgáltatást hol és 
mint fogják igénybe venni az erre jogosultak.  

Nagyon fontos még a modern ingatlangazdálkodás jogi és szervezeti 
feltételrendszerének a kialakítása. Ez is olyan stratégiai cél, amit mindenképp az 
elkövetkező kormánynak meg kell oldani. Itt fontos azon vagyonelemek, amelyek 
inkább viszik a pénzt, mint hozzák, tehát olyan vagyontárgyaknak egyháznak, 
egyesületeknek vagy önkormányzatoknak való átadása, amellyel az önkormányzat 
megfelelő szinten tudja ezeket hasznosítani. Ezzel értéket tud teremteni, és ezzel 
szemben az államnak nem lesz költsége. Tehát ezt mindenképp át kell tekinteni, és 
amennyiben úgy ítéli meg a kormány, hogy ezt nem is tulajdonba, hanem 
működtetésbe, akár haszonélvezeti jog biztosítása mellett át tudja adni, akkor erre 
legyen lehetősége is az önkormányzatoknak, akár egyházaknak, olyan nonprofit 
egyesületeknek, akik ezt tudják hasznosítani.  

Itt a vállalkozásfejlesztés vonatkozásában mindenképp szükséges beszélni a 
közbeszerzés és a vállalkozásfejlesztés kapcsolatáról. Itt a kkv-k támogatása 
mindenképp egy érdekes kérdés e témakörben. Nagyon fontos, hogy azt tudjuk, hogy 
a magyar gazdaságban a kis- és középvállalkozások nagyon jelentős, kiemelkedő 
munkahelyteremtő szerepet játszanak, ennek megfelelően fontos, hogy az új 
közbeszerzési törvény, mert ugye az Európai Unió irányelvének megfelelően a 
közbeszerzési törvényhez hozzá kell nyúlnunk, át kell alakítanunk. Ez nagyon fontos 
lesz azért, hogy ebben a szabályozási rendszerben a kis- és középvállalkozásoknak a 
megfelelő szintű bevonása megtörténjen, tehát ne legyenek semmilyen szinten 
hátrányt szenvedőek. Ez nem lesz egyszerű folyamat. Ugye említettem a közbeszerzési 
rendszer megújítását, tudjuk, hogy 2010-ben már indult egy folyamat, de a 2014-es új 
uniós szabályozásnak megfelelően szükséges ennek átalakítása. Három új 
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közbeszerzési irányelv átültetése szükséges a magyar joggyakorlatba. A két 
hagyományos közbeszerzési irányelven túl nagyon fontos a koncessziós irányelv 
jogszabályszintű bevezetése. Ennek átültetése körülbelül 2016 év elejére meg kell 
hogy történjen.  

Ilyen kérdés még az e-közbeszerzés kérdése. Többen megkérdezték már tőlem, 
holott még nem léptem hivatalba, hogy én hogy gondolom az e-közbeszerzés 
rendszerét. Nem egyszerű helyzet, azt gondolom, hogy 2018 év eleje előtt reális esélye 
nincsen. Jelenleg a központosított közbeszerzés vonatkozásában a KEF-portál 
fejlesztése, ennek első etapja megtörtént. Ezt is tovább kell vinni, hiszen a további 
fejlesztések, az ezzel kapcsolatos lépések megtétele szükséges ahhoz, hogy a 
közbeszerzésnek az olcsóbbá tétele, hatékonyabbá tétele megtörténjen.  

A következő fontos lépés a specifikus szabályozása a zöld, illetve a szociális 
célokat szolgáló közbeszerzések vonatkozásában a stratégiai szemlélet előmozdítása, 
hiszen vannak olyan specifikus szabályozási szükségszerűségek az említett, mondjuk 
zöld- vagy szociális célú szolgáltatóknál vagy innovációs partnereknél, amelyeknek 
eltérő szabályozást kell hogy biztosítsunk. 

Pár mondatot még az energetikáról. Nem biztos, hogy direkt célja ennek a 
bizottságnak, de biztos a bizottság tagjai is érdeklődéssel hallgatják, hogy mi az én 
véleményem az atomenergia, Paks kérdésekről. Bár nézem az órát, és igyekszem a 
kérdésekre lehetőséget adni, ezt nehéz 12 vagy 8 percben, amikor heteket lehetne 
arról vitatkozni, hogy kell-e Paks, nem kell az atomenergia vagy igen. Azt gondolom, 
hogy azt látni kell, hogy az új energiastratégiai program vonatkozásában az atom-
szén-zöld mixnek a fenntartása szerintem indokolt lehet. Mindent hallunk, pro és 
kontra, hogy az energiahatékonyság, a gázfüggőség miatt szükséges Paks, 
természetesen tudjuk az ellenzők véleményét is, hogy már az Európai Unióban is 
ezzel kapcsolatban ellentmondásos joggyakorlat van, látjuk Németországot vagy a 
többieket. Azt gondolom, hogy a kormányzatnak ez egy nagyon határozott, de nem 
könnyű döntési pozíciója az, hogy mit csináljon Pakssal. Most a jelenben, úgy 
gondolom, hogy ezt tovább kell vinnünk. Ennek a megfelelő szintű kezelése majd 
várható. 

Mindenképp kell még beszélni az energetikai infrastrukturális fejlesztésekről, 
itt ugye a Déli Áramlat vonatkozásában most az Európai Bizottság vizsgálatot indított. 
Azt gondolom, hogy ezt megfelelő szintű kormányzati válaszokkal tovább lehet 
folytatni. Azt gondolom, hogy az ellátásbiztonság növeléséhez szükséges az, hogy ne 
csak Ukrajna felől tudjunk kapni gázt. Ennek az egyik fontos lépése a Déli Áramlat, de 
a magyar-horvát határátkelő kétirányúsításának a kérdése is nagyon fontos lépés, 
amit meg kell csinálni. Ugyanígy ez a kérdés felvetődik a magyar-román 
határkereszteződési földgázvezeték kapacitásának a bővítésénél.  

Ezen kívül fontos még a stratégiai földgáztárolók helyzete. Erre is megfelelő 
szintű programmal rendelkezik a kormány. Most szükséges a megcsappant tárolt gáz 
mennyiségének a növelése.  

A közlekedés. Itt az IPOP program folytatása nagyon fontos. Ennek a kerete a 
2014 és 2020-as év vonatkozásában 1400 milliárd forint, fontos, hogy ezt megfelelő 
szinten és módon tudjuk kihasználni, hiszen vállalkozásfejlesztés vonatkozásában is 
jelentős lépéseket tesz. 

Még egyetlenegy fontosnak tűnő részt engedjen meg elnök úr, hogy kiemeljek 
az infokommunikáció vonatkozásában. Ez a digitális nemzeti fejlesztési program, 
amely már Miskolcon megvalósult, és a következő ilyen állomás Salgótarján lesz. Azt 
gondolom, hogy ez is nagyon fontos, hogy azokat az elmaradott térségeket ezzel is 
helyzetbe tudjuk hozni. Természetesen beszélhetnénk még az iparág vonatkozásában 
munkahelyteremtő beruházások ösztönzéséről, akár a Samsung, Lenovo vagy Huawei 
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vonatkozásában, de ha megengedik, inkább itt befejezem, és várom a kérdéseket. 
Szedjenek szét! Amennyire tudom, megadom a válaszokat. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, miniszterjelölt úr. Biztosíthatom róla, hogy az 

ellenzéki képviselők élni is fognak majd ezzel a kínálkozó lehetőséggel. (Dr. Seszták 
Miklós: Örömmel, örömmel!) Az eddigi gyakorlathoz hasonlóan most is az ellenzéki 
képviselőknek szeretném megadni először a szót. Szél Bernadett képviselő asszony! 

Kérdések, észrevételek 

DR. SZÉL BERNADETT (LMP): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Köszönjük 
miniszterjelölt úrnak a felvezetését. Én szeretném ott kezdeni, ami vélhetően kínos 
egy szakbizottsági ülésen vagy bárhol, ahol önnek felteszik ezt a kérdést, de azt 
gondolom, hogy Magyarországon ma a politikának és a politikusoknak olyan szintű 
bizalmi válsága van, egész egyszerűen katasztrofális, ha olyan emberek kerülnek 
kinevezésre, akiknek az előélete nem feddhetetlen. És ön ezek közé a politikusok közé 
tartozik. Ugye 2013-ig információink szerint az Oxygen Wellness megbízta még 
mindig azzal, hogy a ciprusi Clarement Investments Ltd. és a Raiffeisen közötti 
zárószerződést intézze. De sorolhatnám még, finoman szólva is nem elfogadhatóak 
egy olyan pozícióra jelölt embertől, mint ön. A Ramiris Holdings, a BestByte, az 
Enternet 2001, Stonehill, és mondhatnám tovább. Szerintem miniszterjelölt úr, 
minden tiszteletem, de ön nem intézheti el ezt a kérdést annyival, hogy önnek 
ezekhez a cégekhez nincsen köze. Ön fejlesztési források, közpénzek fölött fog 
diszponálni.  

Mivel tud engem, illetve minden más politikust, illetve magát a magyar 
társadalmat, a magyar embereket meggyőzni arról, hogy ön ezt a pozíciót el tudja 
látni olyan szinten, ahogy egy politikustól elvárható a XXI. században Európában?  

Mivel indokolja az ön alkalmasságát? Nyilván miniszterelnök úr önt 
alkalmasnak tartja, hiszen nem jelölte volna, hogy ha nem tartaná alkalmasnak, de 
önnek ezt el kell fogadnia. Mivel tudja ezt indokolni, hogy ön alkalmas erre a 
pozícióra. 

A következő kérdésem az, hogy egyáltalán… 
 
DR. SESZTÁK MIKLÓS nemzeti fejlesztési miniszterjelölt: Mivel a 

személyemet érinti, hadd válaszoljak erre konkrétan, jó? 
 
DR. SZÉL BERNADETT (LMP): Bocsánat, elmondom az összeset, mert lehet, 

hogy összefügg. 
 
DR. SESZTÁK MIKLÓS nemzeti fejlesztési miniszterjelölt: Az összes a 

személyemet érinti? 
 
DR. SZÉL BERNADETT (LMP): Nem. A másik az, hogy van-e információja 

arról, hogy ön mennyi forrás fölött fog diszponálni? A Miniszterelnökség a 
forrásoknak egy jelentős részét megkapja, ott Lázár János lesz az, aki a források fölött 
diszponálni fog, de ez nem az ő meghallgatása, hanem az öné, úgyhogy öntől most 
csak annyit kérdeznék, hogy információja szerint az ön jövendőbeli minisztériumának 
milyen forrásai lesznek? 

Ez összefügg az előző kérdéssel is. 
És itt jönnének a szakmai kérdések. Nem tudom, elnök úr, mehetek tovább? 
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ELNÖK: Az a kérésem, hogy inkább kérdések formájában hangozzék el, és 
ilyen módon azért rugalmasabbak tudunk lenni. 

 
DR. SZÉL BERNADETT (LMP): Jó, igyekszem. Rendben van. Akkor most 

jönnek azok a kérdések, amelyek kifejezetten a foglalkoztatáshoz kapcsolódnak, 
merthogy ez a bizottság még a megboldogult foglalkoztatási bizottság, most 
Vállalkozásfejlesztési bizottság. De továbbra is a munkahelyteremtés, mint olyan 
szerepel a portfóliójában. 

Az én pártom a munkahelyteremtést tartja ennek az országnak az egyik 
legfontosabb problémájának vagy lehetőségének. Számos olyan lehetőség van, ahol 
munkahelyet lehet teremteni. Azt szeretném kérdezni öntől, hogy az ön fejlesztési 
elképzeléseiben vagy stratégiájában szerepel-e a családi házak 
energiahatékonyságának a növelése? 

A lakótelepekkel kapcsolatban már volt némi előremozdulás, bár 
hangsúlyozom, azért önök az előző ciklus elején leállították, aztán a választásokhoz 
közeledve újraindították. De vannak ebben az országban családi házak, méghozzá 60-
70 százalék közötti arányban a lakóépületek 60-70 százaléka családi ház, ezek 
jellemzően régiek, kifűtetlenek, emberek kerülnek veszélybe azért, mert nincsenek 
leszigetelve, télen ilyen kihűléses halálesetek vannak.  

Emellett pedig egy nagyon fontos munkahelyteremtési lehetőség is az, hogy ha 
ezeket a házakat leszigeteljük. Ön ezzel kíván-e foglalkozni a következő négy évben? 

Ön említette proaktívan a paksi beruházásnak a kérdését. Én most hadd 
közelítsem ezt meg az ellenkező irányból. A tárcához tartozó államtitkárokkal már 
voltak buzgó összecsapásaim azzal kapcsolatban, hogy egyszerre fejleszthető-e a paksi 
atomberuházás, illetve a megújuló energiák. Mi azt valljuk és a szakirodalom is ezt 
támasztja alá, hogy a kettő egyszerre nem fejleszthető. Ön hogyan kívánja 
összeegyeztetni ezt a kettőt? Tehát hogy ne vérezzen el Magyarországon teljesen a 
megújuló energiaforrások ügye.  

Itt szeretném konkrétan is megkérdezni, hogy a szélerőmű tendert újra 
szeretné-e indítani, mert ez az, amit önök leállítottak és nem folytattak. És hadd 
mondjak egy adatot, tehát a mi számításaink szerint körülbelül 400 ezer munkahelyet 
lehetne teremteni akkor, hogy ha az ország mindenkori kormánya nekiállna 
fejleszteni alternatív energiát és épületenergetikát. Ön kíván-e élni ezzel a 
lehetőséggel vagy sem? 

És még egy, szintén a munkahelyteremtéshez, illetve munkavállaláshoz 
kapcsolódó kérdés: ez konkrétan a kistelepülésekre koncentrál, merthogy 
Magyarországon nagyon sok ember egyszerűen nem tud eljutni dolgozni. Ön szán-e 
arra energiát, illetve erőforrásokat, hogy a kistelepüléseknek az infrastrukturális 
felzárkóztatására források jussanak, és egyáltalán mennyire kezeli ön a következő 
ciklusban, tehát az önhöz kötődő forrásokból mennyire ad teret a vidéki 
kistelepüléseket összekötő úthálózatnak? 

Illetve ugyanitt kérdezem, hogy a tömegközlekedéssel kapcsolatos fejlesztési 
elképzelései vannak-e ugyanezeken a kistelepüléseken, illetve a csomópontokhoz való 
eljutásban?  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A következő kérdező? Gúr Nándor képviselő úr! 
 
GÚR NÁNDOR (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Miniszterjelölt úr, a 

bevezetőjéből kiviláglott a számomra az, hogy mi a véleménye a korrupcióról, hogy mi 
a véleménye a költségvetésnek való károkozásról, tehát úgy alapvetően azokról a 
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dolgokról, amelyek fontosak nyilván nemcsak a nemzeti fejlesztési miniszter, hanem 
a kormány bármely tagja viszonylatában. 

Aztán Szél Bernadett képviselőtársam kérdései, gondolatai nyilván nem 
engem, hanem a bizottság más tagját is elbizonytalaníthatják, hogy az a felvezetés, 
amit ön elmond, és a feltett kérdések meg a valóság az akkor hogyan és miképpen áll 
szinkronban egymással? 

Minden bizonnyal ki kell térni erre a kérdésre majd a válaszadásában. 
Ami szakmai értelemben véve fontos az én számomra, én arról szeretnék 

inkább érdeklődni. 
Azt szeretném megkérdezni, hogy hogyan és miképpen gondolja alapvetően a 

mikro- és kisvállalkozások tekintetében, tehát főleg a kkv-szektort érintően, a 
foglalkoztatás vonatkozásában a létszámbővítési lehetőségeknek a megerősítését? 
Mert az elmúlt négy esztendő nem erről volt jó értelemben véve elhíresült. 

Varga Mihály miniszterjelölt-társának is mondtam, de kikerülő válaszokat 
mondott, illetve megkerülte a kérdést, nem fogom a leckét újra felmondani, de ön is 
tudja, hogy az elmúlt négy esztendőben rengeteg mikrovállalkozás szűnt meg, került 
olyan helyzetbe, ami ellehetetlenítette őket, és kényszeredett módon a megszűnés 
irányába kellett mozdulniuk. 

Azt is tudja, hogy a Fidesz választási programjában még négy évvel ezelőtt 
gyakorlatilag a fő hangsúly ebbe az irányba helyeződött. Itt van Fónagy miniszter, 
államtitkár úr, aki többször is használta ezt, egyébként a logikájával egyetértek a 
történetnek. Én is azt gondolom, hogy ez egy fontos terület a gazdaság tekintetében, 
és nagy lehetőség is, de a támogató peremfeltételek oldaláról nézve nem érzem azt, 
hogy az következett volna be, aminek be kellett volna következnie ahhoz, hogy az 
történjen, ami az ígéretek szintjén megfogalmazódott. 

Mit gondol ön tenni annak érdekében, hogy ez ne csak írott malaszt, ne csak 
olyan kimondott ígéret és szó legyen, amely elszáll, hanem ezen keresztül tényleg 
valós, biztonsággal megáldott, megfelelő bérezési viszonyokat visszatükröző 
foglalkoztatási helyzetképet erősítő folyamat legyen? 

A másik része a dolognak, amiről megint csak szólt egy mondattal, de nagyon 
parciális, nagyon részleges az a történet, ami a hátrányos helyzetű térségek 
fejlesztését, forrásokhoz való hozzájutását, isten adja, hogy pozitív diszkriminációs 
lehetőségek kinyitását, sok minden egyéb mást hordoz magában. 

Arról szeretnék másodjára érdeklődni, hogy mi az ön személyes viszonya e 
tekintetben? Nyilván, mint Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei születésű… (Dr. Seszták 
Miklós: Nem, másfél évesen költöztünk oda.)…, igen, tehát viszonylag korán elkezdte 
az életét ott Szabolcsban, vagy folytatta az életét ott Szabolcsban, tehát nyilván azt a 
levegőt szívva tudja, hogy ennek az égető szükségszerűsége adott.  

Azt szeretném érzékeltetni, hogy az kevés, hogy az ember érzi ennek a 
szükségszerűségét, tenni is kell érte, és azt szeretném tudni, hogy mit kíván tenni 
konkrétan e tekintetben? Mert amit példaként említett, az csepp a tengerben, vagy 
még annyi sem. Ettől sokkal többre van szükség. 

Harmadjára azt szeretném kérdezni, hogy az infrastrukturális fejlesztések 
vonatkozásában, közút, vasút, vízi közlekedés, van-e prioritási sorrend? Ha van 
prioritási sorrend, akkor ezen belül mondjuk a MÁV kérdésével kapcsolatosan 
hogyan gondolkodik? Ezt minden kormány megszenvedi, tehát politikai színezettől 
függetlenül vannak nehézségek, amelyek a kormány számára születnek e tekintetben, 
de egy fejlesztési miniszter részéről nyilván van koncepció arra vonatkozóan, hogy 
hogyan és miképpen kíván ebben lépni. 

Negyedjére azt szeretném kérdezni, hogy a hazai forrásokhoz való hozzájutás 
lehetősége tekintetében a pályázati felhívások, a pályázati rendszerek 
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átláthatóságának és annak az eredményességének az érdekében, mármint hogy a 
forrásokhoz való hozzájutást követően, azok eredményes beruházásként szülessenek, 
alapvetően foglalkoztatás-bővítéssel párosuljanak, mit kíván tenni? Mik azok a 
dolgok, amelyekkel elő kívánja azt segíteni, hogy ez valójában a vállalkozások 
irányába kihelyezett források ne elveszett pénzek, hanem foglalkoztatás-bővüléssel 
párosuló, még egyszer hangsúlyozom, olyan jövedelmi viszonyokat teremtő 
munkahelyeket hívjanak életre, amelyek utána fogyasztásbővítést is tudnak 
generálni? 

Nagyjából ezek azok, amelyeket mindenképpen szeretnék megkérdezni. 
Köszönöm szépen, elnök úr. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kara Ákos képviselő úr! 
 
KARA ÁKOS (Fidesz): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt 

Miniszterjelölt Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Meg kell állapítanom bizottsági 
alelnökként, hogy a bizottsági ülés második fele is hasonlít sok tekintetben a 
bizottsági ülés első felére, ahol egy másik miniszterjelöltet hallgattunk meg, ahol 
bizony azok a megjegyzések kerülnek lassan túlsúlyba, ami kifelé a sajtó felé való 
üzenetet jelentik, és nem feltétlenül azt, amiről egy ilyen bizottsági ülésnek szólnia 
kell: a miniszterjelölt alkalmasságának a kérdése, és az ahhoz szükséges jó 
időfelhasználás vagy egy jó disputa, egy jó kérdezz-felelek alakulhasson ki.  

 Miniszterjelölt úr olyan témákat érintett, amelyekre kérdeztünk volna, és jó, 
hogy ezek szóba kerültek, hiszen mind a Széchenyi-kártya, mind a 
vállalkozásfejlesztés, mind a munkahelyteremtés, akár a lakossági 
energiatakarékossági, energiahatékonysági program folytatása, tehát mind-mind 
olyan fontos dolog, ami mind a panellakásokban élők, mind pedig az egyéb típusú 
lakásokban élők számára egy fontos garancia lehet, hogy az a kormányzati program, 
amelyet megkezdett a kormány az előző időszakban, az folytatódni tud. És ha szabad 
mondani, talán egyéni országgyűlési képviselőként ennyit megbocsátanak biztos a 
képviselőtársaim, hiszen az előző téma nyilván minden képviselő asszonyt és urat is 
érdekelt volna, de most, ha szabad egy olyat, amit egyéni országgyűlési képviselőként 
tapasztaltam, akár állami beruházásokkal kapcsolatban, az ami a vagyongazdálkodás, 
vagyonkataszter dolgát jelenti, egy-egy beruházásnál egy-egy hatméteres 
csatornaszakasz. Tehát olyan típusú rendezetlen tulajdonviszonyok, amelyek nagyon 
hosszú ideig gátolnak állami közpénzből folyó beruházásokat, és rettenetes sok 
energiát, időt vesznek el mindazoktól, akik részt vesznek ilyen beruházások 
lebonyolításában. Összességében tehát nyilván valami hatékonyságot csökkentenek, 
eredeti célkitűzést lassítanak. Ebben szeretnék, szeretnénk majd lehetőség szerint 
előremozdulást, hiszen ha már egyszer lesz egy jó rendszer a vállalkozásfejlesztés 
világának, ahol a 60 százaléka az uniós pénzeknek vállalkozások fejlesztésére 
fordítódhat. Ha már egyszer folytatódik a lakossági energiahatékonysági program, ha 
már egyszer a közbeszerzés feltételei is egyszerűsödnek, ha már egyszer a bürokrácia 
tovább csökkenhet, akkor még ilyen aprónak tűnő, de mégis fontos lépésekre is 
szükség van.  

Ilyen irányban szeretnék miniszterjelölt úrhoz kérdést feltenni, és ha szabad 
jelezni az MSZP képviselője számára szeretném jelezni, hogy nem bizonytalanított el 
minket az általa megfogalmazott dolog. Tehát ott kifejezetten személyre szóló 
utalások hangzottak el Szél Bernadett és az MSZP eddigi megszólalója részéről. 
Szeretném tisztelettel jelezni, hogy nem bizonytalanítottak el minket, 
kormánypártiakat az önök által felvetett, nyilván a sajtó számára üzent gondolatok. 
Köszönöm szépen a lehetőséget, elnök úr.  
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Varga László alelnök úr! 
 
DR. VARGA LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm szépen. Nekem egy kérdésem 

maradt. Milyen fejlesztéseket terveznek majd a közúti, vasúti és vízi 
infrastruktúrában. Különösen gondolok itt az autópályák és gyorsforgalmi utak 
építésére. Azért is kérdezem ezt, hiszen ez fontos a munkavállalók számára, hogy a 
lehető legkevesebb időt vegyen igénybe a munkába jutásuk. Mondom ezt miskolci 
képviselőként is, hiszen, hogyha itt megfelelő állapotban lenne a vasúti pálya, akkor 
sokan nem kényszerülnének elköltözni a városból adott esetben azért, mert a 
fővárosban vagy agglomerációjában dolgoznak. 

Ennek kapcsán, hogyha már a MÁV szóba került, hogyha itt fejlesztéseket 
terveznek, vagy esetleg magát a MÁV-ot alakítanák át a későbbi években, akkor 
kívánnak-e konzultálni az érintett szakszervezetekkel és ha igen, akkor milyen 
mélységben. Ezt különösen fontosnak tartom, az előző meghallgatáson szóba is 
kerültek itt a szakszervezetek. Az ő jogosultságaik az elmúlt években, az ő sztrájkhoz 
való joguk és sok minden más is csorbult ebben a tekintetben. Én különösen 
fontosnak tartom, hogyha egy nagy cég átalakítása megy végbe, akkor velük érdemi és 
tartalmi konzultáció legyen. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Meg szeretném kérdezni, van-e más kérdés. Szél 

Bernadett képviselő asszony, csak röviden, azt kérem. 
 
DR. SZÉL BERNADETT (LMP): Igen, nagyon rövid leszek. Az előző négy 

évben megfigyelhettük, hogy meglehetősen drágán épülnek itt autópályák, és 
bizonyos fejlesztések nagyon magas áron valósulnak meg. Ön hogyan értékeli az előző 
négyéves gyakorlatot és tervez-e valamit változtatni annak érdekében, hogy úgy az 
átláthatóság, mint a pénzek költése megfelelőbb legyen, és hogy a korrupciós faktort 
visszaszorítsa ezzel kapcsolatban?  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Miniszterjelölt úrhoz én is szeretnék a kérdéskör 

lezárásaként néhány kérdést intézni. Az egyik az iparpolitikára vonatkozó. Egyszer 
megkérdeztem Orbán Viktor miniszterelnök urat az Országgyűlés plenáris ülésén, 
hogy tud-e fejből olyan törvényeket említeni, amelyek a magyar ipar korszerűsítését, 
fellendítését célozták volna. Vannak-e iparpolitikai törekvései a kormánynak? 
Miniszterelnök úr nem tudott egyetlen ilyen törvényt sem említeni. Én most 
természetesen miniszterjelölt úrtól nem azt várom, hogy sorolja fel ezeket, hanem azt 
a vízióját vázolja fel, hogy miben gondolkodik elsősorban a kormány. Ugyanis én ezt 
nem látom egyelőre tisztán.  

Abban gondolkodunk, hogy a globális értékláncok részeként beszállítói 
szerepkörben fognak majd a magyar ipar szereplői dolgozni, elsősorban ez a jövőkép, 
vagy pedig önálló termékfejlesztésben, gyártásban és ezek piacra juttatásában 
gondolkodik-e a kormányzat?  

Miniszterjelölt úr említette a modern ingatlangazdálkodás fontosságát és a 
kormányzat erre irányuló törekvéseit. Együtt ültünk a korábbi ciklusban a Gazdasági 
bizottságban, amikor a Gazdasági bizottság egy olyan törvényjavaslatot tárgyalt, 
amely létrehozta a szabályozott ingatlanbefektetési társaságok körét. Én ezt a 
nemzetközi tőkepiacon jártas emberként ismerhettem meg, ezeknek már jelentős 
múltja van különböző nyugati országokban. Nem valósultak azonban meg ilyen 
társaságok beruházásai, nem jöttek létre ezek a társaságok, a magyar ingatlanpiac 
meglehetősen halottnak tűnik, ami azért is fontos, mert az építőipar a gazdaság egyik 
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húzóágazata. Adópolitikai eszközökkel a társasági jog megváltoztatásával és egyéb 
lépésekkel tervez-e konkrét gazdasági intézkedéseket tenni a kormány, illetve nemzeti 
fejlesztési miniszterként önnek is vannak-e erre irányuló elképzelései?  

Közbeszerzések szóba kerültek itt. Miniszterjelölt úrhoz úgy is fordulok, mint 
óriási és kifejezetten gyakorlati tapasztalatokkal rendelkező emberhez, aki a 
gazdaságnak számos szegmensét testközelből látta, ismeri, ennek problémáit 
megtapasztalhatta. A közbeszerzéseknél az egyik fő probléma, hogy nagyon sokszor 
nagy értékűek azok a közbeszerzési tenderek, amelyeket kiírnak, ebbe a kisebb 
gazdasági szereplők nem tudnak bekapcsolódni, adott esetben a kiírók úgy 
specifikálják a beszerzéseket, hogy azokból a lehetséges pályázók egy körét kizárják, 
és ilyen módon torzítják a versenyfolyamatokat. Tervez-e például egy olyan 
projektmenedzsment szervezetet létrehozni a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, ami 
ezeket a tendereket apró darabokra szabja fel, és lehetővé teszi a kisebb cégek 
számára is azt, hogy bekapcsolódjanak ezekbe a folyamatokba? Ugyanis a jelenlegi 
gyakorlat azt mutatja, hogy rendkívül kis érték marad a beszállítói láncok végén lévő 
cégeknek, nagyon sokszor nem is fizetik ki őket. Az, ami hozzájuk kerül, az nagyon 
sokszor csak töredéke az eredetileg megpályáztatott összegnek.  

Említette miniszterjelölt úr az áramimport részarányát, amely rendkívüli 
mértékben nőtt. A nyári csúcsterhelési időszakokban Magyarország már az 
áramszükségletének felét importból szerzi be. A hazai kapacitások nem jöttek létre, 
hiszen a kormány az energiapiacon bizonytalan helyzetet teremtett. A korábbi 
ciklusban volt egy meglehetősen merev, és egyébként a gáz világpiaci árához sem 
alkalmazkodó hatóságiár-plafon, majd pedig a rezsicsökkentés következett, ami 
nyilvánvaló, hogy bizonytalanságot okozott a piaci alapon működő cégek körében.  

Ha a kormány célja az, hogy stratégiai ágazatként, állami, illetve közösségi 
tulajdonba vonja az energiaszektort, akkor léteznek-e erre vonatkozóan tervek, 
milyen pénzből szeretné ezt megvalósítani? Illetve a kormányzat foglalkozott-e az 
általam megfogalmazott jobbikos elképzelésnek a megvalósításával, amely azt célozta, 
hogy hozzunk létre egy olyan tőkealapot, amely magasabb hozamokat kínál a 
bankbetéteknél, és ilyen módon a magyar lakosság átlagosan 6-7 ezer milliárd 
forintos lakossági bankbetétekben fekvő megtakarítását az állampapírpiachoz 
hasonlóan átcsatornázza egy olyan termelő beruházásba, mint amilyen például egy 
erőmű építése lehet? A paksi erőmű építésekor tettem meg egyébként ezt a javaslatot, 
és azt javasoltam, hogy a külső kiszolgáltatottságunkat azzal csökkentsük, hogy 
hozzunk létre egy ilyen tőkealapot, vonjuk be a lakosság megtakarításait, és ezzel a 
külső kitettsége a magyar államnak értelemszerűen csökkenhet, például az orosz féllel 
szemben is. 

A nagy infrastrukturális beruházásokra vonatkozik az utolsó kérdésem. Itt azt 
látjuk, hogy a nyugat-európai építési piac nagy szereplői hasítanak ki óriási szeletet az 
európai uniós támogatásokból megvalósuló óriás beruházásokból, ezeknek a 
cégeknek jól ismerjük a nevét, a kiszorításukat, a magyar cégekkel való 
helyettesítésüket tervezi-e a kormány, illetve erre vonatkozóan milyen lépéseket 
fontolgat? Kérdezem ezt különös tekintettel arra, hogy Magyarország ellen jelenleg 
egy olyan eljárás zajlik, amit az aszfaltkeverő telepekre vonatkozó korlátozások 
kapcsán indított az Európai Unió. Tervez-e tehát ezzel kapcsolatban kardinális 
változásokat a kormányzat? Köszönöm szépen. 

Dr. Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszterjelölt válaszai 

DR. SESZTÁK MIKLÓS nemzeti fejlesztési miniszterjelölt: Elnök úr, ha nincs 
több kérdés, akkor megpróbálok ilyen rapid módon válaszolni. Engedjék meg, hogy a 
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személyemet érintő első kérdésre azért hadd válaszoljak, mert azt gondolom, hogy ez 
a legfontosabb. 

Azt elmondtam, hogy húsz éve ügyvédkedem, és az ténykérdés, hogy a húsz év 
alatt nagyon sok gazdasági társasággal kerültem kapcsolatba, mint ügyvéd. Tehát volt 
egy életem a politikai életem előtt, meg lesz is remélhetőleg. Erre azt szoktam 
mondani, hogy attól, hogy 1994-ben, Magyarország első postarablásánál kirendelt 
ügyvédként eljártam a postarablók képviseletében, attól én nem leszek postarabló. 
Tehát ugyanúgy értelemszerűen azt gondolom, hogy amit a képviselő asszony itt 
felhozott neveket, Oxigen stb., azt gondolom, hogy eleve fogalmi zavar van. Nagyon 
szívesen elmondom, de most nem alkalmas rá ez a három perc, amit beszélhetek, 
hogy tisztázzuk már le, hogy, azért mondtam, hogy mi az offshore, mi a nem offshore, 
a ciprusi cég offshore-e, aki ciprusi cégben tulajdonos, de tényleges tulajdonos, akkor 
azt lehet-e offshore cégnek tekinteni.  

Azt el tudom mondani, hogy amiket említett, Oxigen és stb., az a szegény 
szerencsétlen cég felvállalta azt, hogy Magyarország legnagyobb fitnesztermét 
létrehozza. Soha egyetlenegy forint állami támogatást, sehonnan nem kapott, ezután 
se igényli ezt a dolgot. Már lassan gondolkodik, hogy inkább kivonul a piacról, mert 
már elege van ebből a sok sajtóhírből. Tehát értelemszerűen attól, hogy valaki 
Cipruson bejegyzett gazdasági társaságnak magyar állampolgárságú tagja, attól a cég 
soha nem lesz offshore. Ezt tisztázzuk már le, kérem, mert ez nagyon fontos. És attól, 
hogy én ennek a cégnek jogi munkát végeztem, az meg pláne, én csak maximum 
egyetlenegy jogi munkáért tudok felelősséget vállalni, amit én végeztem. Ez az egyik. 

A másik, amit szintén nagyon fontos még ebben a kérdésben letisztázni, hogy 
attól, hogy én ügyvédi munkát végzek, attól a cégnek a tevékenységéért nem felelek, 
tehát ez nagyon fontos. Tehát én azt gondolom, hogy soha, semmilyen olyan ügyben 
nem volt direkt részem, amely az én feddhetetlenségem vonatkozásában bárkinek 
problémát okozhatna. Erre mindig azt szoktam mondani, hogy ha ilyet tudnak, 
nyugodtan, az ügyészségen, a bíróságon, ahol gondolják, tegyenek feljelentést, 
bejelentést, állok minden ilyen vizsgálat elé. 

Tehát az biztos, hogy előtte is volt életem, utána is lesz életem, remélhetőleg az 
ügyvédi tevékenységemet fogom tudni folytatni, majd ha a politikai életet 
abbahagytam. 

Tehát én nem érzem, hogy bármi olyat csináltam volna, ami problémát 
jelenthetne. Ja, és még azt kezdtem el mondani, hogy természetesen, ha valaki csinált 
már komoly pénzügyi beruházást bankokkal, a banki policy olyan, hogy semmilyen 
olyan tulajdonosi hátterű céggel nem köt üzletet, amelyik nem direkt, tényleges, és 
jelen esetben magyar tulajdonnal rendelkezik. Tehát azt gondolom, hogy azzal 
önmagában megválaszolta a kérdést, ha én közreműködtem, nem is tudom, mit 
mondott, arra se emlékszem, hogy közreműködtem-e, ennek a banki tranzakciónak a 
lebonyolításában, de ha igen, akkor biztos, hogy tényleges tulajdonnal rendelkező, 
magyar tulajdonosi hátterű gazdasági társaság volt a másik fél. Azt csak megjegyzem, 
hogy abban az esetben, ha ügyvédként eljárva, tényleges offshore tulajdonú cég lett 
volna, azt gondolom, hogy a magyar jogi szabályok szerint azzal se követtem volna el 
semmilyen szabálytalanságot, ha ilyen céget képviseltem volna jogászként, hiszen ez 
egy bevett vagy valaki által szeretett vagy nem szeretett gyakorlat, de mint a piacon 
léteznek ilyen jogszerű gazdasági társaságok, és ezzel én le is zártam ezt a kérdést. 

Tehát továbbra is azt tudom mondani, hogy soha nem volt gazdasági 
érdekeltségem. Biztos, hogy az elmúlt húsz évben dolgoztam olyan gazdasági 
társasággal, amelyiknek offshore háttere volt, én ezt nem tagadom, de akit most ön 
pont említett, az Oxygen Wellnesst, az pont nem offshore hátterű gazdasági társaság. 
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De mondom: azt gondolom, hogy az én alkalmasságomat ez nem befolyásolja. 
Azt gondolom, hogy igen, akkor befolyásolhatta volna, hogy ha 20 év alatt semmilyen 
ügyvédi tevékenységet nem tudtam volna végezni a pályafutásom alatt, azt inkább 
nagyobb problémának éreztem volna, mint azt, amit itt ezekben az években 
csináltam. 

De talán egy picit akkor a konkrétumokról, ha megengedi. A családi házak 
energiahatékonysága vonatkozásában egyértelmű szándéka a kormányzatnak, a 
tárcának is és nekem is, hogy ebben jelentős változást kell elérnünk. Igenis, 
elérhetővé kell tenni a családi házak számára ezeket az energiahatékony 
támogatásokat. És ami nagyon fontos, az intenzitás alapját kell növelni, mert hiába 
akarok én napkollektort vagy energiahatékony beruházást csinálni, annak a 
megtérülése olyan mértékű években, hogy az már nem éri meg, és inkább maradok. 
Tehát az nagyon fontos, hogy nemcsak a szándékot kell növelni, hanem a pénzügyi 
lehetőséget vagy a megtérülést is. 

Reményeink szerint ebben azért nemcsak a kormányzati munka, hanem majd 
az ebbe beépített eszközöknek a piaci ára csökkenésével is jelentősen fog tudni 
csökkeni a beruházás költsége, tehát talán mindenki számára elérhetőbb lesz. 

Paks. Egyszer szívesen beszélgetek erről önnel, nem hiszem, hogy most ebben 
a fél percben nagyon nagy vitákat vagy beszélgetést tudnánk folytatni. A vitát nem 
szeretem, inkább csak beszélgetnék. Igen, van, aki azt mondja, hogy a megújuló 
energia és a Paks-fejlesztés nem egyeztethető össze, a kormányzat ebben látja ennek a 
lehetőségét, majd az idő eltölti, hogy összeegyeztethető-e vagy nem. 

Én azért ebben látok fejlesztést. Volt egy konkrét kérdés, hadd válaszoljak rá, 
már csak azért is, mert látja, például ez pont egy ilyen értékű, mert akkor nem tudja, 
akkor legyen még egy adalék, hogy milyen tevékenységet végeztem. Az ország első 
szélerőművét a nagybátyám csinálta Magyarországon. Az egész engedélyezéstől a 
végéig, tehát nézzen utána nyugodtan. Sajnos, aztán annyira belefáradt ennek a jogi 
útvesztőibe, hogy inkább úgy döntött, hogy nem viszi tovább.  

Tehát ha valaki tudja, hogy az ilyen megújuló energiával működő erőműveknek 
mind a finanszírozhatóságában, mind a szabályozási rendszerekben milyen 
nehézségek vannak, azt higgye el, hogy én pontosan tudom. Tehát erről disszertációt 
tudnék írni, hogy mit… 

Most értelemszerűen, hogy a szélerőmű folytatása lesz-e vagy nem, az nem az 
én kompetenciám. Azt gondolom, majd megfelelő helyen és időben majd erre a 
lépéseket meghozzák. Én azt gondolom, hogy valamilyen lépést biztosan tenni kell. 
Nem biztos, hogy a szélerőmű vonatkozásában, lehet, hogy a naperőmű talán 
hatékonyabb, de mondom, ez gazdasági vagy piaci kérdés. 

Az biztos, hogy 25-30 éves megtérülés vonatkozásában piaci szereplőt nehéz 
találni szélerőmű építésére. Lehet, hogy lehet, voltak, akik innen kivonultak.  

A kistelepülések infrastrukturális fejlesztése: azt gondolom, hogy nagyon jól 
mondták az előttem szólók, hogy tőlem már messzebb miniszter nem jöhet 
Budapesttől, mert ha már tőlem kilométerben messzebb jött, az már kiment a 
határon. Úgyhogy én 292 kilométerre lakom Budapesttől. 

Tehát ha valaki tudja a kistelepülések problémáit, úgy is, mint választókerületi 
képviselő, 43 településsel, kistelepüléssel egészen Kisvárdáig, amelyik egy 20 ezres 
forrás, egyértelmű és tény, hogy a kistelepülések infrastrukturális fejlesztésében 
muszáj előrelépést csinálnunk. Azért azt tudni kell, hogy sokszor itt a legnagyobb 
korlát nem is a szándék, hanem a kistelepülések vagy azok akarata. 

Mert hiába mondom én, hogy én akarom fejleszteni, akarom fejleszteni, de 
vagy anyagi forrása semmi nincs, még az önerőnek az a minimális része sem, persze 
erre lehet az a kérdés, hogy kell-e önerő vagy nem, önerő nélkül vagy száz százalékos 
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finanszírozásban. Reményeim szerint a kormányban megfelelő szinten tudom majd 
ezt képviselni, hogy a kistelepülések infrastrukturális fejlesztése megfelelő módon 
tudjon tovább bővülni.  

Ugye itt volt a mikro-, kisvállalkozók létszámbővítése. Ebben picit azért vagyok 
bajban, mert az én tárcámhoz nem tartozik a munkahelyteremtés direkt módon. 
Indirekt módon igen, de direkt módon, azt gondolom, hogy a nemzetgazdasági 
miniszter biztos lényegesebb válaszokat tudott erre adni. Én csak azt a szokásos 
átlagos idevágó mondatot tudom mondani, hogy a mi tárcánknál minden olyan 
fejlesztés, amely munkahelyteremtéssel jár, az elsőbbséget fog élvezni. Ennek 
konkrétumaira most tényleg nem tudok válaszolni, de majd idővel ennek is a 
konkrétumait meg lehet találni.  

Kérdezte, hogy mit tesz. Nem az én tárcám, de ennyit hadd áruljak el 
magamról, hogy az ügyvédkedésem legnagyobb része az adójoggal függ össze, azt 
gondolom, hogy a kata, kiva, eva bevezetése, illetve fenntartása a munkahelyteremtés, 
a munkahelyfenntartás, a működtetési költségek csökkentése vonatkozásában 
jelentős lépés lehet.  

Kérdezték az infrastrukturális beruházások közül a nagyberuházások 
vonatkozásában mi az elsődlegesség. Közútról beszélve, az az államhatár 
megközelíthetősége autópályán vagy autóúton. Erre azért vannak tervek és megindult 
beruházások. Ugye kezdjem Szabolccsal – szabolcsi képviselőként –, ugye 
Vásárosnamény, Beregsurány, illetve Záhony megközelíthetősége. Megjegyzem, hogy 
a záhonyi elérhetőséget meg kell oldani, mert az még jelentős problémát jelent. De 
akár az M6-os autópálya határig történő elvezetése vagy megépítése is nagyon fontos 
feladat. Felvetődött a MÁV átalakítása. Azt gondolom, egy pozitív folyamat elindult, 
azt mindenkinek látni kell. Évek után először a MÁV összkonszolidált mérlege 
nyereséges volt. Évek óta nem volt ilyen. Tehát azok az összevonások, azok az 
ésszerűsítések és azok a fejlesztések, amelyek elindultak a MÁV-nál, az egy nagyon 
fontos folyamat.  

A hazai forrás átláthatósága. Azt tudom mondani, hogy elsődleges az 
átláthatóság, a szakszerűség és a gyorsaság, hiszen anélkül semmilyen forrás nem ér 
semmit, ha az csak papíron, pályázati forrásként kiírt lehetőség marad. Ezeket 
mindenképp meg kell oldanunk. Hogy a kisvállalkozók hogy tudnak információt 
szerezni ezekről a programokról, azt gondolom, hogy a Széchenyi-irodák bevezetése 
egy jó dolog. Szerintem azt még hatékonyabbá is - a létszámát növelve - kell még 
fejleszteni.  

A MÁV-ról beszéltem.  
A szakszervezetekkel való együttműködés. Azt gondolom, hogy minden jól 

működő szakszervezettel való kapcsolattartás szükséges. Én ettől nem zárkózom el, 
sőt pozitívnak tartom. Elnök úr kérdezte az iparral kapcsolatos felvetéseimet. Azt 
gondolom, hogy erre egyetlenegy jó választ tudok adni, és utána szívesen állok elnök 
úr rendelkezésére, és kifejtem idő hiányában, mert már ott kellene lennem a másik 
bizottságnál, hogy a minisztérium nevében benne van: Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium. Azt gondolom, hogy itt nemzeti iparról kell hogy beszéljünk, és ezzel 
mindent elmagyaráztam, nem külföldi, nemzeti ipar. Nem tízmilliónak, hanem 13 
millió magyarnak, itt értem a határon átnyúló ipari fejlesztéseket esetleg. Tehát ez 
nagyon fontos lépés.  

Hogy a beszállító vagy önálló termék-előállító ipari kapacitást tartom 
hatékonynak, én vegyes megoldást gondolok, hiszen annak kicsi a valószínűsége, 
hogy itt önálló termék-előállításra szakosodott ipari létesítmények alakuljanak. 
Szerintem mindenképp szükséges lesz a beszállító iparnak a fejlesztése. De nagyon 
lényeges a keleti piac kérdése. Megint idő hiányában sok mindent nem tudok erről 
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mondani, mert időm nincs, de egy biztos, hogy az a cél, hogy az alapanyagot keletről 
behozva ne csak átszállítsák az országon, hanem letegyék, megmunkálják, és mint 
EU-s terméket vigyék tovább. Ez lehet egy lehetőség. A másik meg a keleti piacra 
történő magyar áruknak a megjelenése.  

Ingatlanpiac fejlesztése. Hát nem biztos, hogy csak kormányzati technikákkal 
ez fejleszthető, vannak előrelépések, meg vannak lehetőségek, szocpol-kedvezmény, 
nem akarok ebbe belemenni. Azt gondolom, hogy ezek megfelelő szintű kezelésével 
azért állami szabályozókkal az ingatlanpiac fellendítéséhez hozzá lehet nyúlnunk.  

A közbeszerzések vonatkozásában. Igen, vannak olyan közbeszerzések, ahol a 
nagy érték miatt önmagában kizárásra kerül bizonyos kisebb vállalkozói réteg. Nem 
volt időm beszélni a közbeszerzési törvény új uniós irányelv szerinti átalakításáról, de 
jól mondta elnök úr, szintén ez a szegmens, amiről húszéves tapasztalattal 
rendelkezem. Azt gondolom, hogyha összedugjuk a fejünket, akkor fogunk tudni 
megfelelő szintű szabályozást csinálni, hogy hatékony, gyors, kevésbé bürokratikus 
legyen, és a felesleges jogorvoslati eljárásoktól mentes eljárást tudjunk kidolgozni. 
Szerintem ez egy következő feladat.  

Volt még az áramimport kérdése. Hát igen, az megint egy olyan kérdés, ami a 
következő időszak egyik nagy feladata lesz. Kérdés, elmondtam már, hogy a nemzeti 
energiastratégiai programban az atom-szén-zöldenergia mix kezelésében hogy tudjuk 
megtalálni az arányt. Százalékokat mondhatnánk, hogy zöldenergiával milyen jól 
állunk, idézőjelben, mert már a vállalt 13 százalék vagy az előírt 13 százalék helyett 
14,6-et vállaltunk, (Közbeszólás.) … nem mondom jól? Na mindegy, 14,6-et vállaltunk 
és 2012-13-ban már az időarányos részt teljesítettük. Persze erre azt tudom mondani, 
hogy ez soha nem elég. Tehát minél több ilyen arányszámokra lenne szükségünk. Én 
támogatom a zöldenergiával kapcsolatos fejlesztéseket. Jelzem, hogy a múlt héten, 
még mielőtt nem tudtam, hogy miniszter leszek, kértem egy vállalkozót, hogy mérje 
fel a napenergiával történő ellátását a lakásomnak, tehát én jó példával fogok elől 
járni minden pályázati forrás nélkül. Azt gondolom, hogy minden másra talán 
válaszoltam. Elnök úr, elnézést, hogy ilyen rapid voltam, de 4-5 perc alatt ennyi 
kérdésre részletesebben nem tudtam válaszolni. Köszönöm szépen.  

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen, miniszterjelölt úr. Meg szeretném kérdezni a 
bizottság tagjait, hiszen határozathozatal következik: ki az, aki miniszterjelölt úr 
alkalmasságát támogatja? (Szavazás.) 6 igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 4 
nem. Tartózkodó szavazatunk nem volt.  

Tehát akkor kimondom a határozatot: miniszterjelölt úr alkalmasságát a 
Vállalkozásfejlesztési bizottság 6 igen, 4 nem szavazattal, tartózkodás nélkül 
támogatta. Az erről szóló határozatot meg fogjuk küldeni házelnök úr részére. 
Köszönjük szépen.  

 
DR. SESZTÁK MIKLÓS nemzeti fejlesztési miniszterjelölt: Köszönöm szépen. 

Bocsánat, hogy rohanok, de várnak tovább.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen a képviselőtársak együttműködését. Sikeresen 

zártuk a bizottsági ülésnek ezt a részét.  

Egyebek 

Az utolsó napirendi pontunk következik, az egyebek. Meg szeretném kérdezni, 
valakinek észrevétele, kérdése van-e. (Közbeszólás a Fidesz részéről: Legközelebb.)  
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Akkor annyit szeretnék még kérni, hogy a bizottság munkarendjével 
kapcsolatos észrevételeket a kollégák akkor legyenek kedvesek megtenni. Itt szóban 
már az előbb megbeszéltük. Illetve még egy kérdés? 

 
BECSÓ ZSOLT (Fidesz): Alapvetően ezt szerettem volna kérdezni, de nem 

jutottunk dűlőre. 
 
ELNÖK: Ezzel kapcsolatban megérkeztek a különböző képviselői igények, még 

a szocialista párti képviselőkkel is egyeztetni fogjuk, és kiértesítem a kollégákat, hogy 
ha egy állandó időpontot találunk erre. Köszönöm szépen mindenkinek a 
megjelenést, további jó munkát kívánok! 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 12 perc) 

 
 
 
 
  Volner János 

a bizottság elnöke 
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