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Napirendi javaslat   
 

1.  A kis- és középvállalkozások 2011-2012. évi helyzetéről, gazdálkodási 
feltételrendszeréről, a vállalkozásfejlesztés érdekében megtett intézkedésekről, 
valamint a kis- és középvállalkozások részére nyújtott állami támogatások 
eredményeiről szóló jelentés (B/2267. szám)  
(Beszámoló megvitatása a HHSZ 85. § (2) bekezdése alapján és lehetőség 
szerint a határozathozatal)  
(Beszámolót tárgyaló bizottság) 

2. A munkavállalói jogok érvényesülésének biztosításához szükséges 
intézkedésekről szóló határozati javaslat (H/3470. szám)  
(Tóbiás József, dr. Harangozó Tamás Attila, Lukács Zoltán, Gúr Nándor, 
Korózs Lajos, Szabó Sándor, Gőgös Zoltán, Hiszékeny Dezső, Horváth Imre, 
Bangóné Borbély Ildikó, Heringes Anita, Demeter Márta, dr. Józsa István, 
Harangozó Gábor István, Velez Árpád és Kiss László (MSZP) képviselők önálló 
indítványa)  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

3.  Egyebek 
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Az ülés résztvevői 

A bizottság részéről 

Megjelent 

Elnököl: Szatmáry Kristóf (Fidesz), a bizottság alelnöke  
 
Dr. Varga László (MSZP), a bizottság alelnöke   
Bányai Gábor (Fidesz) 
Becsó Zsolt (Fidesz) 
Gelencsér Attila (Fidesz)  
Dr. Tiba István (Fidesz)  
Törő Gábor (Fidesz)  
Gúr Nándor (MSZP) 
 

 
 
 
 
Helyettesítési megbízást adott 
 
 Kiss László (MSZP) Gúr Nándornak (MSZP)  

 
 
 
 
 
 
Meghívottak 
  

Glattfelder Béla, a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára 
Vagács István, a Nemzetgazdasági Minisztérium főosztályvezetője 
Tardos János, a Vállalkozók Országos Szövetségének elnöke  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 8 óra 33 perc) 

 

Az ülés megnyitása 

SZATMÁRY KRISTÓF (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelt Bizottság! Államtitkár Úr! Főosztályvezető Úr! Kedves Vendégeink! 
Szeretettel köszöntök mindenkit. Azért venném át a bizottság mai elnöki szerepkörét, 
mert Volner János elnök úr a Gazdasági bizottság ülésén kell részt vegyen tagként 9 
órakor, és megkért, hogy helyettesítsem. 

A napirend elfogadása 

Kérdezném, hogy a kiküldött napirendi pontokkal kapcsolatban van-e kérdés, 
észrevétel. (Nincs jelentkező.) A szokásos módon a bizottság ügyrendjéből adódóan 
azonos időtartam illetné meg a felszólalókat ellenzéki és kormányoldalról egyaránt, 
egymást követően a bizottság munkája során. 

Itt van egy javaslat, amely két órában határozná meg a bizottság ülésének 
időtartamát, de azért bízom benne, hogy nem lesz ilyen hosszú a bizottság ülése, ezért 
ezt külön nem tenném föl szavazásra. 

Bejelenteném, hogy Gúr Nándor képviselőtársunk helyettesíti Kiss Lászlót. Az 
én frakciómban is lehet, hogy lesz helyettesítés. De nem is kell, mert megérkeztek. 

Kérem, hogy aki a napirendi pontokat elfogadja… (Dr. Varga László ügyrendi 
kérdésben jelentkezik.) Ügyrendi, parancsoljon! 

 
DR. VARGA LÁSZLÓ (MSZP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen, elnök 

úr. A napirendi javaslatot áttekintve, ugye, két napirendi pontunk van ma, és az első 
egy nagyon összetett, hosszú jelentés a kkv-k 2011-2012-es évéről. Azt gondolom, ez 
egy olyan tartalmú és mélységű jelentés, amit nyugodtan megtárgyalhatna az 
Országgyűlés plenáris ülése is. Értem én, hogy behozták ezt most a bizottság elé, és 
azért már több mint két év eltelt 2012 óta, tehát a folyamatok azóta túlléptek a 
jelentés időtartamán, de szerintem szerencsés lenne, ha az Országgyűlés ezt 
megtárgyalná, és az Országgyűlés vonna le belőle következtetéseket. Ezzel együtt nem 
mondom azt, hogy nem lehet erről ma beszélnünk, de semmiképpen ne itt érjen véget 
ennek tárgyalása, hanem a plenáris ülésen. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen az észrevételt. Azt gondolom, ez a mai 

tárgyalásunkat nem akadályozza. (Jelzésre.) Annyit tudok ígérni, hogy itt még a 
bizottság ülése alatt próbálok erről egyeztetni. Nem vagyok az ellen, hogy ezt a 
plenáris ülés is megtárgyalja. Ez úgyis a vita végén, a határozathozatalnál lesz 
érdekes, de vettem az észrevételt. Így ez nem is ügyrendi javaslat. 

Kérem, hogy aki a kiküldött napirendi pontokat elfogadja ebben a sorrendben, 
igen szavazatával jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen. A bizottság egyhangúlag 
elfogadta. A határozatról majd a végén döntünk. 

A kis- és középvállalkozások 2011-2012. évi helyzetéről, 
gazdálkodási feltételrendszeréről, a vállalkozásfejlesztés érdekében 
megtett intézkedésekről, valamint a kis- és középvállalkozások 
részére nyújtott állami támogatások eredményeiről szóló, B/2267. 
számú jelentés megvitatása 

Még egyszer köszönteném Glattfelder államtitkár urat, és Vagács 
főosztályvezető urat. Az 1. napirendi pont kapcsán, a kis- és középvállalkozások 2011-
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2012. évi helyzetéről szóló jelentés benyújtása kapcsán kérném, hogy egészítsék ki a 
kiküldött anyagot. 

 

Az előterjesztő szóbeli kiegészítése 

GLATTFELDER BÉLA, a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára: Nagyon 
szépen köszönöm, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Köszönjük szépen a meghívást. Nagy 
örömünkre szolgál, hogy személyesen is beszámolhatunk a jelentésről. Ezek 
meglehetősen nehéz évek voltak, hiszen ebben az időszakban az európai gazdaság 
meglehetősen döcögve haladt, még mindig a 2008-as válság utórengéseit szenvedte. 
Öt egymást követő negyedévben az eurózóna gazdasága gyakorlatilag stagnált, és 
ebben az időszakban volt a görög pénzügyi válság is. 

Mindezen körülmények ellenére a magyar gazdaságról elmondható, hogy 
ebben az időszakban is meglehetősen jól teljesített. Lényegesen kedvezőbb 
körülmények között vészelte át ezt a válságos időszakot, mint más európai 
tagállamok, és ebben az időszakban sikerült a makroökonómiai helyzetet stabilizálni 
és a későbbi növekedés feltételeit megteremteni. A hazai gazdaság megszilárdulásával 
és némi erősödésével párhuzamosan erősödtek a hazai kkv-k is. Ebben jelentős 
szerepet játszottak az állami és európai uniós támogatások, az adózási szabályok, a 
közbeszerzés gyakorlatának változtatása, és mindez hatást gyakorolt a kkv-k 
foglalkoztatására, az általuk fenntartott és teremtett munkahelyek számára és az 
exportra is. Ha megengedik, erről az öt kérdésről néhány mondatot mondanék, 
meglehetősen röviden. 

A 2011-ben született született egy döntés, hogy az európai uniós források 
lehető legnagyobb részét át kell csoportosítani a kkv-k fejlesztésének támogatására. 
Ennek eredményeképpen a korábbi 16 százalékról 50 százalékra emelkedett a termelő 
szektorokhoz jutó támogatások aránya. Mivel akkor fölismerték, hogy meglehetősen 
döcögve halad a megítélt európai uniós források kifizetése, ezért szükségesnek 
tartották a kifizetések felgyorsítását. Ez különösen fontos volt, hogy a kkv-k végre 
pénzhez jussanak beruházásaik után. A 2010. évi 38 százalékról 2011-re 58,5 
százalékra, 2012-re pedig 61,5 százalékra nőtt a kifizetések aránya. 

Azt is szeretném kiemelni, hogy mindeközben emelkedett a GOP-pályázatokon 
belül a kkv-knak megítélt támogatások részaránya, méghozzá olyan mértékben – itt a 
kötelezettségvállalásokról beszélünk –, hogy ez az emelkedés 46,7 százalékról 
64,8 százalékra nőtt 2011-2012 viszonylatában. A mikrovállalkozásoknál a növekedés 
aránya még ennél is nagyobb volt, ott 10,5 százalékról 26,2 százalékra nőtt a 
kötelezettségvállalás aránya. Ezzel párhuzamosan az állami támogatások is erősödtek, 
így a Széchenyi-kártya program kiterjesztésre került, és ennek köszönhetően egy 
vállalkozás akár 100 millió forint támogatott hitelhez is hozzájuthatott. 

Ami az adózást illeti, itt hadd említsem meg, hogy ezekben az években került 
bevezetésre a kata, illetve a kiva, és azóta ennek a két új adónemnek 105 ezer 
vállalkozás a haszonélvezője. Ebben az időszakban került bevezetésre a pénzforgalmi 
áfa is, ami nyilvánvalóan kedvező volt a kkv-k számára is. A közbeszerzések esetében 
fontos célkitűzés volt, hogy növekedjen azoknak a cégeknek, azoknak a kis- és 
középvállalkozásoknak az aránya, amelyek nyerni tudnak a közbeszerzéseken. 2011-
ben az összes közbeszerzési eljáráson belül nyertes vállalkozások aránya így már 
80,4 százalékra nőtt, és 2012-ben pedig ez szintén megint 80 százalék körüli érték 
volt, ez lényegesen magasabb, mint a megelőző időszakban, tehát a kkv-k 
sikeresebben tudtak a közbeszerzési pályázatokon részt venni. 

A foglalkoztatás területén ekkor került bevezetésre a munkahelyvédelmi akció. 
Azóta, 2014. év III. negyedévéig itt körülbelül 900 ezer főt érintett az akcióterv, és a 
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kkv-k által igénybe vett adókedvezmény teljes összege pedig a 200 milliárd forintot is 
elérte. Nagyon fontos célkitűzés volt, hogy növekedjen a kkv-k termelőszektorban 
megvalósuló tevékenysége, és növekedjen az exportképességük is. 2011-ben és 2012-
ben jelentős mértékben nőtt a magyar export, viszont nemcsak a nagyvállalatok 
exportja növekedett, hanem jelentős mértékben nőtt a kkv-k szerepe is az 
exporttevékenységen belül, és a nagyvállalatok dinamikus exportjának növekedése 
ellenére is a kkv-k részesedése a teljes exporton belül a 2010. évi 25,2 százalékról 
2011-re 26,8 százalékra bővült, 2012-ben ez pedig már a 28,1 százalékot is elérte. 

Nagyjából ezek a legfontosabb számok és eredmények, amelyek a 2011-
2012. évi kkv-helyzetértékelést illeti. Azt szeretném mondani önöknek, hogy most, 
amikor kezdődik az új 7 éves európai uniós költségvetési időszak, és az új 
pályázatokat kiírjuk, különös hangsúlyt fogunk fektetni különösképpen az GINOP 
operatív programon belül a kkv-k fejlesztésére. Köszönöm szépen, hogy 
meghallgattak. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy a jelentéssel 

kapcsolatban van-e esetlegesen észrevételük, hozzászólásuk. (Jelzésre:) Parancsoljon! 
 

Kérdések, észrevételek 

GÚR NÁNDOR (MSZP): Köszönöm szépen. Államtitkár úr, azt gondolom, 
ebből lehet egy viszonylag korrekt képet festeni arra vonatkozóan, hogy mi is történt, 
de szerintem néhány gondolatot elfelejtett elmondani. Tehát a teljes korrektséghez 
talán szeretném a figyelmét felhívni néhány dologra kiegészítő jelleggel, hogy a 
későbbiekben majd azt is tudja használni. Az, hogy az EU-források támogatása 
16 százalékról 50 százalékra növekszik, abszolút módon helyénvaló, jó, mármint a 
választások irányában, ezt csak támogatni lehet, ezt személy szerint én csak 
támogatni tudom. Az, hogy a kifizetések gyorsítására sor kerül, ez a szándék 
érvényesül, ezek hasznosak, jók. Az, hogy ebben hogyan és miképpen vesznek részt a 
mikrovállalkozások, vagy milyen értelemben érintettek, ez támogatandó. A kata, 
illetve a másik adónem, a kiva 105 ezer vállalkozást érintő kört ölel fel. Államtitkár úr, 
itt egy rövid, kicsi kérdést tennék hozzá: az eva hogyan, miképpen alakul ebben az 
időszakban? 

A másik része a történetnek: amikor a foglalkoztatásról beszélünk, akkor egy 
picit itt, legalább most a mi bizottságunk előtt jobban exponálni kellene a 2011-2012-
ben zajló folyamatokat a kkv-szektoron belül. Tudja, államtitkár úr, és itt ne vegye 
zokon, nem akarok pikírt lenni, de ez a kormány 5 évvel ezelőtt nem arra vállalkozott, 
hogy munkahelyvédelmi akcióterveket fog bevezetni, hanem 1 millió új munkahely 
megteremtésére vállalkozott, és nem a közfoglalkoztatott munkahelyek 
megteremtésére, hanem olyan munkahelyek megteremtésére, amelyek adófizető 
munkahelyek, alapvetően tehát főképpen kiváltképp a kkv-szektorban megjelenő 
munkahelyekre. 

Ha most megnézzük 2011-2012 időszakát, exponáltan a kkv-szektorra 
fókuszálva, akkor azt látjuk, jóindulat kell ahhoz, hogy a stagnálás kategóriájáról 
beszéljünk a foglalkoztatást érintően. Kibonthatnám ezt sokkal részletesebben, de az 
alelnök úr elnöklése mellett, figyelembe véve azt a „nem” intelmet, csak megjegyzést, 
hogy ugyan 2 óra a lehetőség, de nem biztos, hogy ezt ki kellene használnunk, ezért 
ezt nem bontom ki, erről csak akkor beszélek, ha szükségszerű. Csak és annyit 
mondanék ehhez illesztetten, hogy érdemes a dolognak ezt az aspektusát is megnézni. 

A másik része a munkahelyteremtés elmaradásán túl, amiről persze nemcsak 
2011-2012-ben, hanem nyugodt lelkülettel 2014-ben is lehet beszélni, azon túl talán 
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érdemes lenne a fókuszt egy kicsit abba az irányba is helyezni, hogy mondjuk a kkv-
szektoron belül mennyi azoknak a vállalkozásoknak a száma, amelyek adott esetben 
negyedéves bontásban, éves bontásban a felszámolás vagy a csődeljárás irányába 
mennek. Gyakorlatilag tehát a megszűnés irányába haladtak abban az időszakban is 
és talán a hátunk mögött lévő esztendők vonatkozásában is, merthogy nyugodt 
lelkülettel mondhatom, a mögöttünk lévő 5 esztendő adott esztendei – idézőjelben – 
a vállalkozások számának soha nem látott mértékű megszűnésével párosultak. 

Egy szó, mint száz, alapvetően azt helyesnek és jónak tartom, ha a gazdasági 
szférában a forrásfelhasználás lehetősége bővül, azt nem tartom jónak, ha ennek az az 
eredménye, hogy vállalkozások ezrei, tízezrei szűnnek meg, adott esetben több, mint 
az azt megelőző esztendőben, és azt sem tartom jónak, ha ezeknek a 
forrásfelhasználások bővülésének meg – idézőjelben – az az eredménye, tehát az 
eredménytelensége, hogy a foglalkoztatás világában nem bővüléssel, hanem jó 
esetben is stagnálással kell szembenéznünk. 

Az utolsó mondatom, még egyszer, hangsúlyozva, mert talán még van egy kis 
idő a kormányzásuk időszakából az 1 millió munkahely, az adófizető 1 millió 
munkahely megteremtésére. Becsó Zsolt képviselőtársamra nézek, és úgy látom, 
egyet is értünk ebben. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérem, hogy a bizottság tagjai a saját 

véleményüket mondják jegyzőkönyvbe, a másét kevésbé. Ha az ügyrendünk engedi, 
akkor elnökként szeretnék az anyaggal kapcsolatban néhány szót a frakcióm nevében 
is elmondani.Azzal kezdeném, nagyon örülök annak, hogy van egy ilyen jelentés. 
Hiszen azt gondolom, ha a hazai gazdaságpolitikának van olyan kevés számú közös 
nevezője, legyen ez bármely oldal parlamenti megnyilvánulása is, akkor 
egyetérthetünk abban, hogy a hazai kis- és középvállalkozásokra, családi 
vállalkozásokra való fókuszálás, az ő helyzetük elemzése, javítása ilyen közös ügy 
lehet minden parlamenti frakció részéről. Tehát, ha van egy olyan jelentés, amit évről 
évre meg tudunk tárgyalni, és ami kifejezetten ennek a szektornak a helyzetét mutatja 
be, azt gondolom, az fontos és szükséges a nemzetgazdaság szempontjából. Jól 
látható módon egy ilyen jelentés elkészítése több évet vesz igénybe. Valóban, itt a 
2011-2012-es évről beszélünk, de azóta fontos tendenciák mutatkoznak a 
gazdaságban a mikro-, kis- és középvállalkozások között is, és alapvetően a gazdasági 
helyzet javulásával talán nem is rosszabbak. Tehát azok a folyamatok, amiket itt 
láthatunk, és amelyek államtitkár úr beszámolójából is kiderültek, bizakodásra adnak 
okot. Megpihennünk nincs miért, hiszen sok még a teendő, de alapvetően jó 
folyamatok indultak meg a 2011-2012-es időszakban a vállalkozások, azon belül a kis- 
és középvállalkozások között. 

Ez egy nagyon speciális időszak volt a magyar gazdaság tekintetében, hiszen az 
elmúlt 20 év egyik legnagyobb válsága után volt a magyar gazdaság 2011-2012-ben. 
Nagyon jelentősen esett vissza a meghatározó nemzetgazdasági szereplők 
teljesítménye is. Azt gondolom, hogy ezt az időszakot úgy lehetne leginkább 
jellemezni, hogy minden válság egyben lehetőség is, és ha minden válság jó és segítő 
szándékkal találkozik a vállalkozások életében, akkor ebből pozitívan tud kijönni. 
Ugye, a legnagyobb előnyük - nemcsak Magyarországon, hanem a világon mindenütt 
- a kkv-knak, hogy viszonylag rugalmasan, a nagy multikhoz képest gyorsabban 
tudnak reagálni a válság okozta kihívásokra, és ha jó partnert talál akár az 
adórendszer, akár a hitelrendszer, akár a fogyasztás bővülésének tekintetében vagy 
ezek elősegítését figyelembe véve a kormányzatban, akkor jó néhány kis- és 
középvállalkozások tud élni a nem feltétlenül jó környezet adta új lehetőségekkel is. 
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Talán ezeknek a folyamatoknak a mustármagját, ha lehet ilyen kifejezést használni, 
látjuk ebben a jelentésben. 

Ebből a jelentésből jó néhány egzakt szám is kitűnik, legyen szó itt akár a 
nemzetgazdaságban, az exportértékesítésben vagy az exportágazatokban a kkv-k 
szerepéről. Itt elmozdulás volt tapasztalható, megindult egyfajta növekedés. Nagyon 
lényeges egyébként, hogy ebben az időszakban, ha lehet így mondani, a kkv-k 
szempontjából három dolog mérvadó a tekintetben. Az, hogy milyen jövőt látnak 
maguk előtt, mennyire mernek belefogni új beruházásokba, és hogy alapvetően 
milyen a gazdasági környezet, legyen szó adórendszerről, legyen szó jogrendszerről, 
legyen szó a kormányzat vállalkozásokhoz való hozzáállásáról. E tekintetben, azt 
gondolom, a 2011-2012-es év mérföldkő volt. 

Hadd említsek olyan döntéseket ebből az időszakból, mint amikor az állam 
arról döntött, hogy bizonyos, a vállalkozókat ellenőrző költségvetési szervek nem 
tervezhetnek saját bevételeket a bírságokból, a beszedett bírságok pedig nem a 
cégeknél maradnak, hanem a központi költségvetésbe kell befizetni. Megszüntetésre 
került ezen időszakban például az, hogy a vállalkozókat ellenőrző szervek 
munkatársai lényegében érdekeltté legyenek téve abban, hogy minél több bírságot 
szedjenek be. Magyarországon a vállalkozók megbecsülése a kormányzat részéről 
nagyon fontos. Bár nem mindent megoldó, de szimbolikus lépésnek is tekinthető, 
hogy potenciális bűnöző helyett partnerként kezdett tekinteni a kormányzat a 
vállalkozásokra. Ilyen az adókörnyezet is, államtitkár úr is említett jó néhány új 
adófajtát. Jó néhány új megoldás született, például az áfafizetés azon problémájára, 
amikor egy alvállalkozó benyújtotta a számláját a fővállalkozónak, a fővállalkozó nem 
tudta több okból, vagy jó- vagy rosszhiszeműen kifizetni az alvállalkozóját, viszont az 
áfabefizetés az alvállalkozónál maradt. Ez duplán büntette a kisvállalkozót, hiszen 
nem jutott hozzá a jogosan kiállított számlája ellenértékéhez, de az állam 
mindenképpen beszedte tőle az áfát. Ennek volt egy emblematikus változása, amit 
korábban jó néhány éven keresztül hallhattuk, hogy nem lehet megcsinálni, mégis 
meg lehetett, hogy ilyen esetben az állam nem követelheti az áfa befizetését. De 
ugyanilyen a két új adónem bevezetése, ami, azt gondolom, mérföldkő volt az 
átalányadózás tekintetében a kis- és középvállalkozások számára. 

Tehát jó néhány olyan intézkedés született ebben az időszakban, amelyek 
persze akkor egyből nem feltétlenül fejthették ki hatásukat, de úgy gondolom, a mára 
is utalva a jelentés kapcsán, egy jó folyamatot indítottak el. 

Ugyanilyen lényeges talán a másik nagy pillére, a másik nagy része a 
vállalkozói életnek, hogy jut-e forráshoz, jut-e hitelhez. Itt az anyagban is elég 
részletesen benne van. Ha megnézzük, mondjuk, a 2010 előtti időszakot, egy normál 
hazai vállalkozás vagy devizában tudott fölvenni hitelt annak minden veszélyével, 
minden kockázatával, vagy forint alapon jóval 10 százalék fölött jutott csak hitelhez. 
Ez értelemszerűen a beruházásokat, a fejlesztéseket mind-mind visszafogta, hiszen 
nagyon-nagyon kevés olyan nemzetgazdasági ágazat volt akkor, és van talán ma is, 
amelyik olyan haszonkulccsal, olyan megtérüléssel rendelkezik, hogy 10-12 százalékos 
kamatú hitelt ki tudott volna, ki tudna termelni. Ehhez képest indult el egy újfajta 
hitelezési hozzáállás 2010-től. Itt az anyagból is kiderül, hogy az állam mind a magyar 
Eximbank révén, mind a Széchenyi-kártya program beindítása kapcsán megpróbálta 
forrásokhoz juttatni a vállalkozókat. Azóta e tekintetben is fontos előrelépés történt, 
hiszen a Nemzeti Bank hitelprogramja ma már olyan kamatokkal kínál a vállalkozók 
számára forrást, ami valóban megtérüléssel kecsegtet. 

Ugyancsak itt lehet említeni, és nagyon lényeges a forrásbevonás tekintetében, 
az uniós források átstrukturálását, lehívásának meggyorsítását, a vállalkozóknál való 
minél jobb elhelyezés lehetőségének megteremtését. Ez ugyancsak igazából majd a 
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2014-2020-as időszakban tud kiteljesedni. De azt gondolom, ez mind-mind biztató, a 
hazai kkv-szektor számára plusz lehetőségeket biztosít. És akkor itt nem beszélünk a 
harmadik lényeges elemről, mert ez a 2011-2012-es időszakban még kevésbé volt 
jellemző -, természetesen amellett, hogy a vállalkozások gazdasági környezetén lehet 
javítani, a forráshoz jutási lehetőségeiken lehet jelentősen javítani -, hogy el is tudják 
adni szolgáltatásaikat vagy termékeiket a vállalkozások. A hazai kkv-k, és az anyagból 
ez is kiderül, alapvetően a belpiacon működnek, bár komoly programok indultak, 
akár a keretnyitás kapcsán arról, hogy próbáljuk a hazai kkv-kat is exportra 
ösztönözni, minél jobban a Kárpát-medencében megjeleníteni. És annak is megvan a 
maga életciklusa, hogy a hazai kisvállalkozó először a szomszédos országokban, utána 
az Európai Unióban, és ha ezeket a lépcsőket meglépte, ezek után tud nagyjából a 
nagyvilágban is megjelenni. Ennek is talán mára érik be az eredménye. De valóban, 
mivel a belpiacon működik a legtöbb hazai kis- és középvállalkozások, nagyon 
lényeges, hogy a belső fogyasztás és a belső erőforrások hogyan alakulnak. 

Nem véletlen, hogy a kormányzat programja 2010-től végig az volt, hogy a 
magyar családokat, a magyar fogyasztókat próbálja mind a rezsicsökkentéssel, mind a 
bankok elszámoltatásával, mind a családi adókedvezmény rendszerén keresztül 
forrásokhoz juttatni, hogy aztán előbb-utóbb a megtakarításon és minden egyeben túl 
a fogyasztásban megjelenve lényegében piacot teremtsen a hazai kis- és 
középvállalkozásoknak. Ez volt a legnehezebb egy gazdasági válság után, ezt a 
harmadik lábat megteremteni. Azt gondolom, alapvetően ez mára teljesedett ki, de 
már ebben az időszakban is a korábbi belső fogyasztás meredek esése, amit 2006-tól 
egészen 2009-ig tartott, megállt, és a 2010-2011-2012-es években inkább stagnálásba 
ment át, tehát nem romlott tovább a belső fogyasztás mértéke. 

Elnézést, hogy egy kicsit hosszabb voltam, de ez az egyik olyan terület, ami 
igazán közel áll hozzám, és ritka, hogy hosszabb vagyok Gúr Nándor képviselő úrnál. 
Összességében tehát ez az egyik olyan területe a magyar gazdaságnak, amely, azt 
gondolom, méltán igényli azt, hogy nagy figyelmet fordítsunk rá, hiszen a hazai kis- és 
középvállalkozások adják a magyar növekedés gerincét, tehát ennek kell lennie annak 
a fókusznak, amelyben működnünk kell. Köszönöm szépen. (Jelzésre.) 

Parancsoljon, alelnök úr! 
 
DR. VARGA LÁSZLÓ (MSZP), a bizottság alelnöke: Köszönöm a lehetőséget. 

Először néhány rövid kritikai mondat, azután szerintem nagyon sok mindenben 
egyetértünk, azt is el szeretném persze mondani, mert így korrekt. 

Először is itt az alelnök úr is egy picit nehéz helyzetben volt, mert úgy kellett 
ezt a jelentést értékelni, hogy azóta ezt lényegesen meghaladta a világ, tehát a belső 
folyamatok is, az is, ami a nemzetközi térben történik. Tehát az első kritika az, hogy 
ezt lényegesen hamarabb is megtárgyalhatta volna az Országgyűlés. A KSH-adatok 
jelentős része nyilván rendelkezésre állhatott, tehát nem igazán értem, miért 
késlekedett eddig a jelentés. 

A másik kritikámat – akkor inkább fogalmazzunk szebben – vagy javaslatomat 
már elmondtam, tehát az Országgyűlés is megtárgyalhatná ezt a javaslatot. Nem 
hiszem, hogy kizárólag ennek a bizottságnak a tagjainak lehetnek észrevételei, 
javaslatai, véleményei ebben a témában. Azt gondolom, minden egyes országgyűlési 
képviselőt, minden egyes választókerület képviselőjét, bárkit megihlethet egy ilyen 
anyag, és lehet róla véleménye. Először is hajlamosak vagyunk ilyen belpolitikai 
összefüggésekben gondolkodni akkor, amikor a kkv-król beszélünk. A hazai 
döntéseinknek nyilván vannak belpolitikai összefüggései, de úgy látom, egy európai, 
nemzetközi trendforduló van a kkv-k esetében. Ez nem Magyarország specifikus, 
hanem szerintem a válság okozza, és 2008-tól fokozatosan erősödik a kkv-król való 
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gondolkodás, a szerepük szerte Európában és a világon. Ennek szerintem az az oka, 
hogy rengeteg nemzetgazdaságot bizonytalanított el ez a helyzet, és azt látják a 
döntéshozók szerte az Európai Unióban és egyébként, hogy a foglalkoztatás 
lényegesen stabilabb lehet akkor, ha a kkv-k erősebbek, mert ahogy az adatokból is 
látszik, a kkv-k jelentős része, egyébként túlnyomó része mikrovállalkozás, és 
túlnyomó részük, tehát a 99 százalék feletti arányuk nem foglalkoztat még 10 embert 
sem. Tehát nyilván nehéz egy olyan gazdasági válságban kialakulniuk, ami egyaránt 
ennyi kkv-t tesz tönkre, vagy sodor nehéz helyzetbe.  

Egyébként miskolci emberként még hadd mondjam, hogy ott, Kelet-
Magyarországon még megéltük azt, amikor egy-két gazdasági ágra, akár a 
bányászatra, akár az acélgyártásra vagy a gépgyártásra állt rá egy település, és 
tízezreket foglalkoztatott egy-egy üzemben, akkor ez nyilván egy gazdasági probléma 
esetén erősebb, nagyobb problémákat okozhat. Tehát a kkv-k támogatása, erősödése 
stabilabb foglalkoztatást jelent. Ez védheti is a gazdaságot, ha ezt egy adott kormány 
vagy nemzetgazdaság jól menedzseli, mert a kkv-k jelentős része hangsúlyosan olyan 
termékeket állíthatnak elő, amelyek a belső piacon – erről az alelnök úr is beszélt – 
értékesítésre kerülhetnek. Itt megjegyzem zárójelesen, ezt nem tárgyalja a jelentés, 
pont ezért nem értem, személy szerint is meggyőződésből nem értem az egykulcsos 
adórendszerüket, mert ha ez így van, akkor egy többkulcsos adórendszernél, amely az 
alsó decilisekben több pénzt hagy az embereknél, azt tipikusan olyan termékekre 
fogják elkölteni, amelyek a belpiacon ezek által, zömmel a kkv-k által előállítottak. 
Tehát, azt gondolom, nem lehet önmagában vizsgálni a kkv-k helyzetét, hanem 
mondjuk adott esetben az adópolitikának is támogatnia kell az ilyenfajta 
gazdaságélénkítésben való nagyobb szerepüket. Ezt tehát a belső piac, az adópolitika 
tudja segíteni. 

Ami pedig a harmadik, az nyilvánvalóan az export, erről itt sokat beszéltek. Azt 
gondolom, ha például a Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. eszközökkel való 
ellátását, forrásait növelnék, vagy jobban eljutna ez az exportorientáltság a kkv-k 
minden szintjére, akkor nyilván nekik is lenne lehetőségük az exportpiacra jutni, és 
ebből jelentősebben profitálhatna a magyar gazdaság. Ezek persze már mind-mind 
olyan dolgok, amelyekről beszélek, hogy meghaladják a beszámoló vagy a jelentés 
időtartamát, mert ha csak a 2012. évhez ragaszkodnánk, akkor azt mondanám, hogy 
azért mintegy 32 ezerrel visszaesett a kkv-k száma ebben az időszakban. 2012. 
III. negyedévében 1,5 százalékos recesszió volt, ez nagyobb volt a környező államok 
recessziójánál, tehát itt azért már történtek olyan gazdasági lépések az önök részéről, 
amelyek nem a kedvező politikai és egyéb környezetet mutatják. Két és fél éve volt ez, 
tehát valóban ez jelentősen a végén meghaladta ezt a történetet. 

Merre lehetne továbbmenni? Az EU-s támogatások persze fontosak, hogy ezek 
a gazdaságélénkítésben megjelenjenek. A lényeg persze az, hogy legyen mindenkinek 
esélye elérni ezeket a forrásokat. Egyre, másra hallani azért olyan támogatási 
struktúrákról, amikor bizony irányítottan jutnak el a források azokhoz, akikről úgy 
gondolják, hogy jó, ha forráshoz jutnak, és sok kisvállalkozó pedig arról beszél, hogy 
kapcsolatok nélkül nem sok esélyük van forráshoz jutni. Ezzel összefügg az, hogy 
legyen esélye egy kkv-nak sikerrel szerepelni egy közbeszerzésen. Azok a hírek, 
amelyeket az utóbbi években a közbeszerzésekről hallunk – persze most nem akarok 
ilyen belső politikai konfliktusokra utalni a jobboldalon, tehetném –, ismerjük a 
nagyvállalkozókat, akik 100 milliárdokat nyernek a közbeszerzésen, míg a kkv-knak 
nagyon nehéz sikerrel szerepelniük ezeken. Én voltaképpen miskolciként azt látom, 
hogy számtalanszor nyert el adott esetben máshonnan jövő, nyilván nagyobb 
vállalkozás közbeszerzéseket, és alvállalkozói körben sem nagyon nyernek ebből a 
térségből cégek, kkv-k. Az adminisztratív terhek csökkentése fontos volna, és a stabil 
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jogi környezetre, az új politikai helyzet után talán már konszenzusra is kellene 
törekedni. Az állandóan változó jogszabályok, a jogszabály-alkotási dömping 
bizonytalanságot okoz, nehezen tervezhetővé teszi a vállalkozások életét.  

Nagyon sok mindent mondhatnék még, ami a műfajt talán nehézzé teszi. Egyet 
mondanék a végére. A vállalkozások, a magyar vállalkozások életét azért alapvetően  
meghatározza a NAV, tehát a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. Mindenféle módon 
találkoznak a NAV-val, és nyilván az, hogy ők sikeresek legyenek, megfelelő módon 
hozzájáruljanak a nemzetgazdasághoz, azt is feltételezi, hogy bizalom legyen az iránt 
az intézmény iránt, amely az adóbevételeiket vagy az adóikat beszedi, és ezáltal 
gyarapítja a magyar költségvetést Magyarország sikere érdekében. Ha nincs bizalom, 
vagy olyan vezetése van adott esetben egy ilyen intézménynek, aki iránt nem 
alakulhat ki bizalom, akkor ezzel komoly probléma van, tehát itt is változás szükséges. 
Azt érzem, az utóbbi hónapok helyzete a magyar kkv-kban, a vállalkozókban is 
alapvetően megrengette a NAV-ba vetett bizalmat. Erről most ennyit mondanék.  

Pár dologban túlmentem a beszámoló időtartamán, de azt gondolom, hogy 
kétévente, már a következő, a 2013-2014. évről is készül majd jelentés. Azzal zárnám, 
és még egyszer megerősítem, azt javasolom, hogy az Országgyűlés tárgyalja meg ezt a 
jelentést. Köszönöm. 

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

észrevétel. (Nincs jelzés.) Ha nincs, kérem a bizottságot, támogassa, adjunk szót 
Tardos Jánosnak, a VOSZ társelnökének, aki jelezte, hogy szeretne az anyaghoz 
hozzászólni, és utána akkor újra megnyitom a kört. (Szavazás. -Tardos Jánoshoz.) 
Parancsoljon, foglaljon helyet! 

 
TARDOS JÁNOS, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének 

társelnöke: Tisztelettel köszöntök mindenkit. Nem tudom, minek köszönhetem a 
meghívásomat, de nagyon örülök neki, hogy a VOSZ nevében, egy gazdasági 
érdekképviselet nevében elmondhatom a véleményemet. Kicsit zavarban vagyok, 
mert a téma rendkívül gazdag, legalábbis számunkra rendkívül gazdag nemcsak a 
VOSZ-nál, és nagyon sok tartalmas gondolatot is láthatunk belőle. El kell mondjam, 
hogy Nemzetgazdasági Minisztériummal folyamatosan jó a kapcsolatunk, így az 
anyag számomra nem volt új szerencsére. Megpróbálom, alkalmazkodva az előttem 
felszólalókhoz, röviden, inkább csak vázlatosan elmondani a véleményemet. Két 
részre bontanám. Az egyik részében tulajdonképpen a múltról, 2011-2012-ről szólnék, 
a másik részében inkább a jövőt fogalmaznám meg, mert úgy gondolom, az talán még 
fontosabb is. 

Az adatok. Mi mindig nagyon sokat gondolkodunk és polemizálunk arról, hogy 
valójában Magyarországon hány vállalkozás van. Eleve nem a regisztrált 
vállalkozásokból szeretnék kiindulni, hanem a működő vállalkozásokból, ezek száma 
is mintegy 600 ezer. Ez számszerűségében normális, összetételében azonban a 
gazdaság szempontjából irrelevánsnak tartjuk. Azt szeretnénk kifejteni ezzel 
kapcsolatban, hogy ebből a ténylegesen működő vállalkozások száma, amelyek hosszú 
távon nyereségtartalmat is ki tudnak mutatni, jóval kevesebb. Úgy gondoljuk, hogy 
ennek körülbelül 50 százaléka. Ennek kapcsán szeretném fölvetni egy gondolatunkat, 
hogy a kkv-szektort sokkal differenciáltabban kellene kezelni, mert a működő 
vállalkozások másik fele valójában kényszervállalkozás. Szerintünk a működő 
nyereséges vállalkozások, jövedelemtermelő vállalkozások kezelése gazdaságpolitikai 
kérdés, míg a kényszervállalkozások kezelése óhatatlanul, a mai magyar viszonyok 
között, társadalompolitikai kérdés. Tehát amikor mi ehhez a szegmenshez 
hozzányúlunk, akkor ezt sajnálatos módon szét kell választani. Ha megengedhetnék 
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maguknak, ha nagyon sok kényszervállalkozó megengedhetné magának, szívesebben 
menne a középvállalati vagy nagyvállalati szférába alkalmazottként, lehet, hogy ez 
sokkal megnyugtatóbb lenne. Ez az egyik meglátásom. 

A másik az anyaggal kapcsolatos. Szerintem az elemzés önmagában tárgyszerű, 
jó. Ez a periódus, amit az anyag elemez, a magyar gazdaság és az európai gazdaság 
szempontjából még a kilábalást mutatta, sőt, akkor még nem is volt látható, hogy ez a 
kilábalás megindul-e ebben a régióban. Ez egy küzdelmes időszak volt, amikor 
nagyon kevés kitörési pontot lehetett látni. Voltak jó kezdeményezések, nagyon 
örültünk és támogattuk a Széchenyi-kártya kiterjesztését, a számok be is 
bizonyították, hogy a Széchenyi-kártya életképes. Zárójelben azonban hozzá kell azt 
tenni, hogy a Széchenyi-kártya sem tudott az új termékekkel együtt sem 
robbanásszerűen növekedni, hiszen a hitelpiac beszűkült, részben a bankok miatt, 
részben pedig a piacok beszűkülése miatt. 

A munkahelyvédelmi akciótervvel kapcsolatban egyetlen dolgot szeretnék 
kihangsúlyozni, a két új adót, a kata-t és a kiva-t. Ezeket üdvözöltük. A kata-t jól 
meghatározott réteg adójának tartjuk, inkább arra tartjuk alkalmasnak, hogy tisztára 
mosson olyan pénzeket, amelyek inkább a szürke- és a feketegazdaságban mozogtak, 
a kiva-t viszont nagyon erőteljesen továbbfejlesztésre alkalmasnak javasoljuk. 
Szeretnénk, ha egy ilyen nagy létszámú működő vállalkozás esetén Magyarországon 
ez normatívvá tudna válni. Ez a vállalkozók szempontjából egyébként nagyon jelentős 
adminisztrációcsökkentést is jelenthetne. 

Ami nagyon fontos, és azért itt már a jövőbe is belemennék egy kicsit, 
üdvözöljük az európai források lassú-lassú megindulását. Úgy látom, hogy nem 
annyira Magyarország, mint inkább az Európai Unió lassú ebben. Hiszen 
gyakorlatilag a jelenlegi hétéves költségvetési ciklusból már egy év el is ment úgy, 
hogy az európai források nem indultak meg. De ez valószínűleg abból is következik, 
hogy a hétéves ciklus kezdete egybe esett az európai uniós választásokkal is. 

Szeretném kihangsúlyozni, hogy a kombinált mikrohitelt nagyon sikeresnek 
tartottuk, és szeretnénk, ha ez a jövőben is domináns lenne kkv-szektor 
támogatásában. Ugyanakkor szeretnénk fölvetni, és az anyagból is nagyon jól 
kitetszik ez, hogy Közép-Magyarország jelenleg is fő motorja a magyar gazdaságnak 
és a vállalkozói szektornak. Hogy most ez jó-e vagy rossz, azt mindenki eldöntheti, de 
realitás. Itt, ha jól emlékszem, a teljesítmény és a létszám 45 százaléka idetartozik, 
ugyanakkor fejlett régióként nagyon minimális támogatásban részesül. Azt szeretném 
kihangsúlyozni, hogy a kormányzat fokozottan figyeljen oda arra, hogy valamilyen 
formában arányainak megfelelően tudjon a kkv-szektor ebben a régióban is 
hozzájutni a forrásokhoz. És most nem is annyira Budapestre gondolok, mert 
valószínűleg önök sokkal jobban tudják, mint én, hogy Pest megyének vannak nagyon 
elmaradt részei is, amelyek messze-messze nem a közép-magyarországi régió 
teljesítményét tudják fölmutatni, és ott igenis szükség lehet támogatásokra. 

Végül szeretnék szólni még a kkv-k kitörési pontjairól. Az elmúlt évben már 
volt és várható, hogy az idén is lesz reáljövedelem-növekedés. Talán a magyar 
emberek életében lezárul, vagy legalábbis lassul az a korszak, amikor a 2008-as 
válságra figyelemmel inkább megtakarítottak, vagy inkább a lakáscélú devizahitelek 
és egyebek irányába vitték a megtakarításaikat. Lehet, hogy előbb vagy utóbb a 
belföldi piac megmozdul, és a zömében belföldi piacra dolgozó magyar kkv-szektor is 
termelni fog. Úgy gondolom azonban, ahhoz, hogy a gazdasági növekedés megfelelő 
legyen Magyarországon, ez nem elégséges. Mindenképpen exportpiacok felé is kell 
orientálódni. Illetve itt szeretném azt elmondani utolsó gondolatként, hogy 
szeretném, ha sokkal hangsúlyozottabb lenne a közbeszerzői export, a különféle 
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beszállítói export, mert erre a magyar kkv-szektor sokkal inkább alkalmas, mint 
direkt exportteljesítésre. Köszönöm szépen a figyelmet. 

 
ELNÖK: Nagyon szépen köszönöm. Kérdezném a bizottság tagjait, hogy 

mielőtt az NGM-nek adnék szót, bár nekem is lenne még kérdésem, van-e, aki hozzá 
kíván szólni. Nem tudom, Gúr képviselőtársam fönntartja-e még? (Jelzésre.) 
Parancsoljon! 

 
GÚR NÁNDOR (MSZP): Köszönöm szépen. Nagyon fontos és örülök is neki, 

hogy a VOSZ-os megszólalást követően kaptam újra szót, mert úgy gondolom, hogy 
egy reális, korrekt véleményalkotásra került sor pro és kontra, tehát az eredményeket 
elismerve, a hibákat súrolva, a tennivalókat érintve. Csak egyetlenegy dolog kapcsán 
kapcsolódnék a befejező gondolathoz, ami gyakorlatilag, a kitörés lehetőségeit 
vizsgálva, illetve azt kilátásba helyezve, fókuszba helyezve megint csak a 
reáljövedelmek növekedéséről szól. Ez helyénvaló, és nagyon jó, ha egy országban ez 
történik. De ehhez azért, egy kicsit árnyalva a képet, szeretnék hozzátenni egy 
gondolatot. Ez pedig az, hogy amikor a jövedelmek tekintetében az elosztás úgy néz 
ki, hogy Magyarországon a jövedelmet szerző emberek közel 70 százaléka az átlagbér 
alatti jövedelemre tesz szert, akkor baj van. Nyilván akkor jó, ha a reáliákban is a 
bérek szintjén növekedés van, és ez nem az olló nyílásával, hanem az olló zárásával 
párosul, ha egyre, úgymond, kevesebben vannak olyanok, akik nem tudják még az 
átlagbért sem megszerezni. 

Nem akarok bérkategória-vitát, beszélgetést folytatni, de azért, ha már itt 
tartunk, ennél a gondolatnál, akkor szeretném azt jelezni, hogy a NAV kimutatásai 
szerint is a 2013-as esztendőben, a jelentés időszakát követő, lezárt esztendőben 4,3 
millió ember nyújtott be személyi jövedelemadó-bevallást, és a 2,2 milliót meghaladta 
azok száma, akiknél a havi jövedelem összege nem éri el a létminimum összegét. 
Folytathatnám, hosszú elemzésekbe bocsátkozhatnék e tekintetben, de csak 
jelzésértékkel mondom azért, hogy ha bármikor is bérről gondolkodunk, és hogy 
mondjam, közös értékű felületet akarunk építeni valamilyen értelemben, az emberek 
javát szolgálóan, akkor szerintem arra kell törekedni, hogy ne következhessen be ilyen 
nagyságrendben, hogy a személyi jövedelemadót fizető emberek több mint fele a 
létminimumot sem tudja megkeresni. Ez elfogadhatatlan. Nyilván nem bántó éllel 
mondom, de egyszerűen abból fakadóan, hogy a foglalkoztatottak körét érintő a 
mikro-, kis- és középvállalkozások mértékadó szereppel jelen vannak, messze 
többségében, több mint kétharmadában, az ő esetükben olyan intézkedések 
foganatosítására van szükség, ami ennek a helyzetnek az elkerülését hívhatja életre. 
Nagyjából úgy fogalmazhatnék, hogy az elvonások csökkentését kellene a 
kormánynak megtennie és nem az elvonások bővítését, nem a különféle szektorális 
adók kivetését, amelyekkel rontja a kkv-szektor működési feltételeit és a teljesítményt 
életre hívó képességét. 

Két dolgot szeretnék még mondani, alelnök úrhoz csatlakozva, amikor a 
hatóságok szerepéről értekezett, csak sokkal rövidebben. Ehhez annyit szeretnék 
hozzátenni, egyetértek azzal, hogy az a logikai gondolkodásuk, amikor a hatóságok 
gyakorlatilag nem bevétel-orientált működést folytatnak. Szeretném jelezni önnek, 
érdemes áttekinteni a hatóságok működését e tekintetben, hogy mennyire bevétel-
orientált vagy éppen nem az a tevékenységük, és akkor rögtön cáfolatba fog ütközni a 
saját maga által elmondott gondolataival, ha tényszerűen meg fogja vizsgálni, hogyan 
működnek a hatóságok, és milyen ultimátumok – idézőjelben – keretei között végzik 
a munkatevékenységüket. Maguknak a kormányhivataloknak a befizetési 
kötelezettségei is olyanok voltak, hogy az elmúlt esztendőkben nem tudtak eleget 
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tenni azoknak a befizetési kötelezettségeiknek, amelyek gyakorlatilag elő voltak írva. 
Egy konkrét, speciális felületét szeretném egy picit a figyelmükbe ajánlani, ez a 
munkaügyi felügyeletek kérdésköre, és ezt abból az aspektusból, hogy nem vitatható 
el, hogy az elmúlt években elgyengült szerepkörrel végzik a munkatevékenységüket. 

Azért, hogy egy pályát fussunk, ez nem azt jelenti, hogy nekem az a vágyam, 
hogy ezek a szervezetek, ezek a hatóságok gyakorlatilag oktalanul és jogtalanul 
piszkálják a vállalkozásokat, mert bevétel-orientáltság alapján működnek, nem. 
Nekem úgymond az a vágyam e tekintetben, hogy pont a versenysemlegesség 
érdekében azon vállalkozások sokaságát, amelyek kvázi feketén vagy szürkén végzik a 
munkatevékenységüket, találják meg annak érdekében – tudom, ezeket nehezebb 
megtalálni –, hogy azok, akik egyébként tisztességesen megfizetik a rájuk kirótt 
terheket, adókat, járulékokat és minden mást, ne jussanak versenyprodukcionálisan 
hátrányos helyzetbe azokkal szemben, akik ezt kikerülik. Könnyebb utolérni azokat, 
akiknek adószámuk van, és nem sorolom a történetet, de a hatóságok tekintetében 
szerintem abba az irányba kellene és lenne célszerű haladni, hogy a fókusz ne ott 
legyen, hanem pont ott, ahol szürkén vagy feketén folyik a tevékenység. Mert ezzel 
azokat hozzák hátrányba, akik tisztességesen befizetik a kirótt terheket, és ők olyan 
versenyprodukcionális előnyhöz jutnak, amelyek a nem túl korrektnek mondható 
folyamatok között történnek. 

Még két gondolat. 2012. Nem megyek mélyen bele, csak azt szeretném 
elmondani, hogy 2012 volt az az év, amikor önök újraírták a munka törvénykönyvét. 
Ezzel kapcsolatban csak azt akarom mondani, hogy sok olyan intézkedést szültek - ez 
mára már az önök számára is teljesen világos, mi akkor is mondtuk -, amelyek 
változtatási kényszer alatt vannak. Egyszerűen azért, mert olyan helyzetet hívtak 
életre, amely gyakorlatilag a munkavállalót sem teszi abban érdekeltté, hogy minél 
intenzívebben és tevékenyebben élje meg a mindennapjait, a munkavállaló érdekeit 
szem előtt tartva. Ez a gazdasági eredmények csökkenéséhez is vezethet, de ebbe nem 
megyek bele.  

Az utolsó mondatom viszont, amivel Varga képviselőtársam is foglalkozott, a 
Nemzeti Adó- és Vámhivatal szerepe és tevékenysége. Ez azért fontos, mert a 
vállalkozások nyilván sokfajta hatósággal találkoznak vagy érintkeznek, de a Nemzeti 
Adó- és Vámhivatal a legmértékadóbb hatóságok körébe tartozik. Ha önök szolgáltató 
államról beszélnek, akkor nem kellene-e olyan törvényeket szülni, amelyek, mondjuk, 
nem arról szólnak, hogy ha egy vizsgálat eredménye kapcsán a Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal megállapít valamit, a megállapítással szemben a vállalkozás fellebbez, 
majd másfél vagy két esztendő eltelik, és ennek az eredményeképpen születik egy 
határozat, amely azt igazolja vissza, hogy a vállalkozásnak a fellebbezésben 
megfogalmazottak alapján mondjuk igaza volt. De közben, a fellebbezés 
végkimenetelét nem kivárva, az adóhatóságnak olyan jogosítványa van, hogy akár egy 
kereskedelmi tevékenységet folytató vállalkozás esetében a vállalkozás készletét kvázi 
a „magáévá tegye”, vagy megfossza attól a vállalkozást. Vagyis a vállalkozás közben 
tönkrement, mert vagy a készletét, vagy a munkaeszközeit vették el, mert a dolgozóit 
el kellett bocsátani és sok minden más. 

Szóval azt szeretném kérni és, hogy mondjam, nem élcelődő hanggal mondom, 
hanem egyszerűen a jobbítás szándékával, hogy próbáljuk meg sarokba szorítani azon 
törvénykezési szándékokat, amelyek korlátok közé szorítják magukat a 
vállalkozásokat egy ilyen helyzetben, és találjunk olyan utakat, amelyek a hatóság 
részéről nyilván az adott helyzethez illesztetten az álláspontok rögzítését megtehetővé 
teszik. De addig, amíg nincsenek lezárt folyamatok, a vállalkozások ne kerüljenek 
hátrányos helyzetbe. Ráadásul ne azok a vállalkozások, amelyek adószámmal bírnak, 
itt folytathatnám az előbbi gondolatot, amelyek normális tevékenységet folytatnak. A 
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középpontban az legyen, aki kikerüli mindazt, ami a különféle terhek megfizetésével 
párosul. A feketegazdaságban ma, tegnap is és az elmúlt időszakban is nagyon-
nagyon nagy a részarány, a jó szándékú becslések is 15-20 százalék közé teszik 
mindezt. Van keresnivalójuk a hatóságoknak ezen a területen. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ha nincsen más észrevétel, akkor nem 

provokatívan, de kitöltjük a két órát. Gúr képviselőtársam sok mindenről beszélt, ami 
nem a jelentésben van konkrétan. (Gúr Nándor: Mondtam olyant is.) Két gondolatot 
tennék csak hozzá, és egy kérdés erejéig visszaadnám még majd a szót az 
előterjesztőnek, hogy azért talán a foglalkoztatás tekintetében, most a számokat 
félretéve, abban talán közösen egyetértünk, hogy a szegénység felszámolásának 
legüdvözítőbb útja a munkahelyek teremtése vagy a munkába állítás lehetőségének a 
megadása. Ebből a szempontból az, hogy ez közmunka vagy a piacon létrehozott 
munka, ami persze nemzetgazdasági szinten nem mindegy, de az egyén szintjén, azt 
gondolom, mind a kettő fontos. Egyszer talán egy külön napirendet szánhatunk a 
foglalkoztatás számának alakulásáról, mert ebben képviselőtársamnak nagy tudása 
van, és ezt szívesen megtenném, de most nem hoznám ide.  

A másik a NAV kérdésével kapcsolatos. Azt gondolom, korábban, mint 
gyakorló vállalkozó, talán mindenki tud rossz történeteket mondani a NAV-val 
kapcsolatban. Azt gondolom, születtek emblematikus döntések az elmúlt időszakban, 
akár csak a törvény erejével szabályozott módon egyébként például valóban nem lehet 
premizálni azokat a munkatársakat a tekintetben, hogy minél több bírságot szabjanak 
ki. Születtek olyan fontos döntések is, mint az, hogy az első nem vagyoni tekintetű 
hibánál nem bírságolhatnak az állami szervek. Azt gondolom, hogy persze mire ez a 
gyakorlatban szétterjed, és valóban mindenhol alkalmazásra kerül, az idő, de pont 
ebben az időszakban születtek nagyon fontos lépések. A NAV-val kapcsolatban 
megint csak azt tudom mondani, a közös alap az, hogy a feketegazdaságot vissza kell 
szorítani, ez nemcsak a nemzetgazdaságnak és a költségvetésnek, hanem a 
tisztességes vállalkozásoknak is érdekük, innen kezdve meg egy nehéz ügy, hogy 
pontosan akkor mit és hogyan kell tenni. 

Egyetlenegy kérdést szeretnék az előterjesztőnek feltenni. Itt felmerült az a 
vita, hogy ezt a jelentést a parlament elé vigyük-e vagy sem. Hogyan látja az NGM a 
2013-2014-es jelentés elkészülését, mert itt megint csak két év lenne összevonva? 

Mert ha arra kapunk esetlegesen valamifajta biztatást, hogy ez akár az első 
félév végén vagy a második félév elején, de mindenképpen az idén a bizottság elé 
kerülhet, akkor azt javasolnám inkább, hogy ma erről ne hozzunk határozatot. Lehet, 
hogy nem kell most, azonnal válaszolnia az NGM-nek, de ha erre kapunk a következő 
bizottsági ülésig valamilyen iránymutatást, akkor azt javasolnánk, hogy ez a jelentés 
maradjon ezen a szinten. Már csak azért is, mert a Házbizottságban egyhangúlag 
döntöttünk arról, hogy ez így legyen. Csak azért mondom, hogy ha az idén meg tudjuk 
tárgyalni a 2013-2014-ről szóló jelentést, akkor, azt gondolom, talán az lenne a jó, 
hogy ez maradna bizottsági szinten, és a következőt valamikor az idei év folyamán 
már a parlament plenáris ülésén is megtárgyalnánk. 

Ha van más észrevétel, akkor a vitát lezárnám, és megadnám a szót az 
előterjesztőnek. 

 

Az előterjesztő válasza 

GLATTFELDER BÉLA, a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára: Nagyon 
szépen köszönöm, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Még egyszer szeretném megköszönni, 
hogy meghívtak minket erre a mai, nagyon érdekes vitára, ahol nagyon sok érdekes 
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szempont, felvetés hangzott el, amit külön is szeretnék megköszönni a hozzászóló 
képviselőknek. 

Elnök úr kérdésére válaszolva: a törvény azt írja elő, hogy kétévente kell ilyen 
jelentést benyújtani. A törvény nem tartalmaz határidőt, hogy meddig kell ezt a 
jelentést benyújtani. Ha önök fontosnak tartják, hogy a következő jelentést, amelyik a 
2013-2014-es évről szól, a lehető legkorábban nyújtsuk be, akkor erőfeszítést fogunk 
tenni annak érdekében, hogy ez mielőbb megtörténjen. Ezzel kapcsolatban azt 
szeretném elmondani, hogy nyilvánvalóan a jelentést akkor lehet elkészíteni, amikor 
a KSH-adatok rendelkezésre állnak. A KSH adatszolgáltatási rendje szerint 2015. 
szeptember 30-a környékén állnak majd rendelkezésre a 2014-re vonatkozó végleges 
adatok. Amikor ezek az adatok a rendelkezésünkre állnak, bár nyilvánvalóan addig is 
dolgozunk, de akkor tudjuk a munkát befejezni, akkor tudjuk az igazi 
következtetéseket levonni. Amikor a jelentés tervezetével elkészültünk házon belül, 
akkor mi azt szeretnénk megvitatni a partnereinkkel, a VOSZ-szal, az IPOSZ-szal, a 
kamarákkal, és így tovább. Ezt követően fogjuk a kormány elé benyújtani. 

A korábbi évek tapasztalatai alapján és a kollégáim előrejelzése szerint így 
nagyjából valamikor decemberben tudjuk a kormánynak benyújtani ezt a jelentést, ha 
jól alakulnak a dolgok. Tehát elvileg van arra némi esély, hogy még az idén 
decemberben önök meg tudják ezt kapni. De szerintem inkább azzal kellene 
számolniuk, hogy ez jövő év januárjában-februárjában, amikor a parlament elkezdi a 
munkáját, akkor lesz az önök számára megtárgyalható. De azt meg tudom önöknek 
ígérni, hogy minden erőfeszítést meg fogunk tenni annak érdekében, hogy ez a 
jelentés minél előbb az önök rendelkezésére álljon. De még egyszer kérem, értsék 
meg, hogy szeretnénk elegendő időt adni a partnereinknek, a vállalkozók érdek-
képviseleti szervezeteinek, hogy ők is alaposan tanulmányozhassák, 
hozzászólhassanak, és az észrevételeiket be tudjuk építeni az anyagba. 

Nos, amikor megköszönöm a vitát, kérem, engedjék meg, hogy néhány 
gondolatot én is hozzáfűzzek ehhez. Még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy a 
201-2012-es évek nagyon nehéz évek voltak. Nemcsak a magyar gazdaság, hanem 
egész Európa számára. Ennek fényében kell vizsgálni az egyébként kedvező adatokat. 
Hadd jegyezzem meg, hogy Magyarország úgy tudott jó adatokat produkálni, hogy 
más európai uniós tagállamokkal szemben eredményesek tudtunk lenni az 
államháztartás hiányának csökkentésében és az államadósság csökkentésében. 
Másoknak ez nem sikerült ebben az időszakban. Mi nagyjából ebben az időszakban 
tudtuk azokat az eredményeket elérni, amelyek végeredményeképpen ki tudtunk 
kerülni a túlzottdeficit-eljárásból, ami egy öröklött súlyos probléma volt. De nemcsak 
ezekkel kellett megküzdenünk, hanem időközben meg kellett küzdeni a devizahitelek 
következményeivel is, hiszen ebben az időszakban a lakossági kereslet drámai 
mértékben csökkent, erre többen is utaltak, tekintettel arra, hogy az embereknek a 
devizahiteleiket kellett fizetniük. Tehát a fizetőképes kereslet meglehetősen alacsony 
volt, márpedig a magyar kis- és középvállalkozások jelentős része éppen a 
kiskereskedelmi szektorban tevékenykedik. 

Hadd tegyek egy megjegyzést a kkv-k számával kapcsolatban. Ma 
Magyarországon körülbelül 628 ezer kkv működik. Ez egy nagyon nagy szám, és 
európai összehasonlításban ez egy jó arány a 10 millió lakosra vetítve. Ahol a 
problémát látom, az az, hogy valóban, a kkv-k egy része meglehetősen inaktív, lehet 
mondani, hogy kényszervállalkozó vagy kifejezetten adóoptimalizálási célból hozták 
létre. Amit mi fontosnak tartunk, az az, hogy a vállalkozói körben kevésbé 
reprezentált társadalmi csoportok számára is lehetőségeket teremtsünk, tehát a 
fiataloknak és például a nőknek. Itt mi komoly tartalékokat látunk. 
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Ami a foglalkoztatási kérdéseket illeti, Magyarország újabban európai szinten 
mérve is kiemelkedően jó eredményeket ér el a foglalkoztatás bővítése terén. Lassan-
lassan 7 százalék alá csúszik a munkanélküliek aránya. Folyamatosan csökken, a 
legnagyobb mértékben csökken, és a leggyorsabban bővül a foglalkoztatottak aránya. 
a közfoglalkoztatás fontos eszköz, alapvetően azért, mert azokat, akik a piacon nem 
találnak maguknak munkát, a munka világához közel tartja, és számukra lehetőséget 
teremt munkajövedelem megszerzésére és arra, hogy előbb-utóbb reményeink szerint 
vissza tudjanak illeszkedni a piaci munka világába. A különböző felmérések azt 
mutatják, hogy ezek a törekvések nem eredménytelenek egyébként, hiszen a 
közfoglalkoztatottak körülbelül 20 százaléka eddig a piaci munkahelyeken is 
eredményesen tudott szerepelni. Tehát tudott magának a piacon is munkát találni. 

A foglalkoztatottak száma nem az egyetlen mérőszám, amit fontosnak tartunk 
a kkv-k szempontjából. Sok más egyéb mérőszám is van. Például nagyon fontosnak 
tartjuk, hogy hogyan alakul a GDP-hez való hozzájárulásuk. Ez 2011-2012-ben bővült. 
Ezek voltak azok az évek, amikor a korábbi visszaesést követően sikerült a 2008-as 
évet újra meghaladni, tehát túl tudott lendülni a magyar kis- és középvállalkozói 
szektor a válság időszakán. 

Nos, nagyjából ennyit szerettem volna önöknek mondani. Bocsánat, itt volt 
még egy kérdés az eva-ra vonatkozóan. Az eva adókedvezményt igénybe vevő 
vállalkozások száma csökkent, képviselő úr, viszont a kata és a kiva 
adókedvezményben részesülő vállalkozások száma nagyobb mértékben bővült, mint 
ahogy az eva csökkent. Tehát ez bőven túl volt kompenzálva. Hadd jegyezzem meg, 
hogy ott egy új adókedvezmény is belépett, ami egyébként a társasági nyereségadó-
kedvezmény kibővítését jelentette, vagyis a 19 százalékos helyett a 10 százalékos 
társasági nyereségadó-kedvezmény adóalapja 50 millió forintról 500 millió forintra 
növekedett. Ez egy óriási előrelépés volt a kis- és középvállalkozók számára, ami 
jelentős mértékben segítette tevékenységüket. 

Mi abban bízunk, hogy 18 hónapja folyamatosan nő a kiskereskedelmi 
forgalom. A legutóbbi, januári adat a megelőző év azonos időszakához képest 7,7 
százalékkal bővült. Ez egy jól alakuló bővülés. És ha már a foglalkoztatásról 
beszélünk, ez nyilvánvalóan hozzájárul ahhoz, hogy a kiskereskedelmi szektorban 
foglalkoztatottak száma is bővüljön. Körülbelül 20 ezer fős bővülést lehet mérni, míg 
2008 és 2010 között egy 35 ezer fős csökkenéssel kellett szembesülnie a 
kiskereskedelmi szektornak. 

Ami a mostani kilátásainkat illeti, nem tudom, olvassák-e, az Economistban, az 
Economist minden számának a hátoldalán, a legutolsó lapokon megjelenik egy 
statisztikai táblázat az Economist által figyelt gazdaságok makroökonómiai számairól, 
és lehet látni, hogy a magyar gazdaság növekedése, illetve az ipari teljesítmény 
növekedése európai szinten is kiemelkedő. Alig néhány ország tud velünk lépést 
tartani ezekből a szempontokból, de ha megnézzük, hogy kik azok, akik lépést tudnak 
velünk tartani, kérem, azt is nézzék meg, azoknak hogyan alakulnak a makroadataik. 
Tehát miközben nálunk egyébként fizetési mérlegtöbblet van, illetve 3 százalék alatt 
tudjuk tartani az államháztartás hiányát, azok az országok, amelyek akár az ipari 
növekedés, akár a GDP-növekedés szempontjából Magyarországgal lépést tudnak 
tartani, vagy negatív fizetésimérleg-hiánnyal rendelkeznek, vagy pedig lényegesen 
3 százalék felett van az államháztartási hiányuk. Tehát azt lehet mondani, hogy a 
növekedésük lényegesen kevésbé fenntartható, mint a magyar gazdaságé. 

Összefoglalóan azt tudom mondani, hogy ma Európában Magyarország 
rendelkezik a legnagyobb mértékben fenntartható gazdasági növekedéssel. Reméljük, 
ez a magyar kkv-k számára is egyre több esélyt fog kínálni. Köszönöm szépen. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Én akkor azzal zárnám le a napirendi pontot, hogy 
nem hoznánk határozatot. Arra kérem szocialista képviselőtársaimat, egyeztessenek a 
frakcióvezetéssel, ezt mi is meg fogjuk tenni, és akkor visszavisszük a Házbizottság elé 
ezt az ügyet, mert nem akarnánk itt, helyben mást dönteni. Tehát nem határoznánk 
ma, hanem a határozati javaslatot visszahoznánk a legközelebbi ülésre. 

Nagyon szépen köszönöm vendégeinknek a részvételt, az előterjesztőknek 
pedig a hozzászólást. 

Határozathozatal 

Az ügyrendiről határozunk, hogy elhalasztjuk a határozathozatalt, egyeztetve a 
frakcióvezetéssel, hogy mi legyen a jelentés további sorsa. Aki ezzel egyetért, kérem, 
hogy igen szavazatával jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen, egyhangú, tehát a 
következő ülésen vagy így, vagy úgy visszahozzuk a határozathozatalt.  

A munkavállalói jogok érvényesülésének biztosításához szükséges 
intézkedésekről szóló, H/3470. számú határozati javaslat 
tárgysorozatba vételének tárgyalása 

Áttérnénk a második napirendi pontra, a H/3470. számú határozati javaslatra, 
amely képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről szól, a munkavállalói jogok 
érvényesülésének biztosításához szükséges intézkedésekről. Ez szocialista 
képviselőtársaink önálló indítványa. Megadom a szót Gúr képviselőtársamnak a 
napirendi pont kapcsán. 

 

Az előterjesztő szóbeli kiegészítése 

GÚR NÁNDOR (MSZP), előterjesztő: Köszönöm szépen. Mielőtt szólnék… 
(Kicseréli a székét.) 

 
ELNÖK: Most biztosan üléspontot változtat. (Derültség.) Képviselőtársam, 

parancsoljon! 
 
GÚR NÁNDOR (MSZP): Nem élek vissza képviselőtársaim türelmével, az 

előbb is visszafogott és rövid voltam. (Derültség.) Tehát nem élek vissza a 
türelmükkel, mert a szokásoknak megfelelően, mindig úgy zajlik a parlamenti és a 
bizottsági ülés is, hogy az előterjesztő a végén elmondja mindazt, amiről nem akar 
vitatkozni. Most elkezdhetném azt, hogy a Glattfelder Béla által elmondottak alapján 
a foglalkoztatás világát érintő kérdésekben mi nem úgy van, mint ahogy elmondásra 
került, de nem fogom megtenni, mert becsülöm, tisztelem őt annyira, hogy ne kezdjek 
bele ebbe a történetbe. De jelzem, legalábbis kérdéses sok tekintetben mindaz, amiről 
az államtitkár úr szólt. Ehhez az előterjesztéshez illesztetten a következőket 
szeretném mondani. Két országgyűlési határozati tervezetet nyújtottunk be, az egyik 
az igazságos és méltányos nyugdíjrendszer kialakításával kapcsolatos, a másik pedig a 
munkavállalói jogok érvényesüléséhez rendelődik hozzá. Az elsővel most nem 
foglalkoznék, mert az nem is tárgya a bizottsági ülésünknek.  

A másodiknál azzal indítanám a gondolkodást, tényleg rövid leszek, hogy ezt 
alapvetően azért tesszük, mert látható módon egyrészt a 2012-es törvény, tehát a 
munka törvénykönyvének az elfogadása rengeteg anomáliát vetett fel, illetve hordoz 
magában. Ma már az olyan szakszervezetek, mint a Liga, amellyel karöltve futottak 
nagyon sok dologban a kormánypárti képviselőtársak és maga a kormány is, 
kifogásolja, hogy miért is vannak azok a dolgok úgy, mint ahogy. Persze annak idején 
támogatták, de istenem, a lelkük rajta. A lényeg az, hogy rengeteg olyan dolog van, 
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amit mindenképpen szeretnénk, ha a parlament, az Országgyűlés a kormány 
figyelmébe ajánlana, és gyakorlatilag ez alapján születne ezeknek a kérdéseknek az 
újragondolása. Ezért mondjuk egyrészt a munkavédelmi, másrészt a munkaügyi 
védelem erősítését, és nem azt mondom, hogy a megteremtését, mert formálisan 
létező, de az erősítését. 

Példát mondok arra, hogy miért vetem fel ezt. Példaként a 2012. évi I. törvény 
kapcsán a munkajogi védelem tekintetében még azt a reprodukciós eljáráshoz 
kapcsolódó kedvezményrendszert is csorbították, ami működött. Tudják, ez a 
köznyelv szerint a lombikbébi kihordási ideje alatti védettség kérdésköre. Ezt azért 
hoztam fel, mert ez egy extrémnek tűnő példa, nem általános a munkajogi védelem 
tekintetében, nem a mindennapokban szembetalálkozó példa, de azt gondolom, pont 
ezeknek az ügyeknek kapcsán mindenképpen érdemes elgondolkodnunk és 
felvetnünk mindazt, hogy jól működik-e az a törvény, amelyet 2012-ben önök a 
többségükkel élve életre hívtak. De ugyanígy mondhatnám mondjuk a 
köztulajdonban álló cégek esetében történő kollektív szerződések megkötésének a 
lehetőségét is. Ugye azt mondjuk, hogy a Biblia, az imakönyv itt, ezen a felvételen a 
munka törvénykönyve, és a köztulajdonban lévő cégek esetében a kollektív szerződés 
keretei között a munka törvénykönyvétől pozitívabb eltérítést nem lehet tenni, 
márpedig a kollektív szerződések alapból azért vannak, hogy – idézőjelben – a 
Bibliához, a munka törvénykönyvéhez történő pozitívabb eltérítéseket meg lehessen 
tenni. Tehát mondjuk ennek a kérdéskörnek az átgondolása, felülgondolása is fontos. 

De ugyanígy fontos – most már a vasárnapi bezárásokról beszélünk, aktuális 
ügy a vasárnap – mondjuk a pótlékok kérdésköre. A délutános pótlék megszűnik, az 
éjszakai pótlék csökken, a vasárnapi pótlékról ne is beszéljünk, ne exponáljuk, alelnök 
úr, hogy Harrach képviselőtársam hogyan, miképpen, milyen módosításokat nyújt be, 
tekintve Becsó képviselőtársam 3 héttel ezelőtt, február 18-án benyújtott 
kezdeményezését, amit magam láttam, és jó szívvel támogattam, de elvész az 
útvesztőben, és meghal a történet. Szóval nem akarom ezeket exponálni, de azt 
gondolom, hogy ezeknek a generális áttekintését, a konzekvens végigvitelét, 
szabályozását célszerű, ésszerű lenne megtenni. Nem akarom forszírozni mondjuk az 
azonos jogok érvényesülésének a lehetőségét, de a munka világában ma olyan torzók 
vannak, hogy aki dolgozik… Most Glattfelder államtitkár úr a közfoglalkoztatás 
fontosságáról beszélt, de Szatmáry államtitkár úr is. (Szatmáry Kristóf felé:) Tudom, 
hogy hallja minden szavamat, miközben beszél, nekem tehát nem okozott problémát, 
hogy mással foglalkozott. 

Tehát csak azt szeretném jelezni, hogy akkor, amikor a közfoglalkoztatás 
fontosságáról beszélnek, amit nem vitatok el, akkor két dologra mindenképpen 
figyeljenek oda. Az egyik dolog az, hogy a közfoglalkoztatás az értékteremtéssel 
párosuljon – tudom, sok ilyen van, én is tudok ilyet, de rengeteget tudok, amelyik 
nem olyan –, ami kiváltja a munka világának másik felületén lévő emberek indulatát 
adott esetben. Tehát, ha már szükségszerű – és szükségszerű – a közfoglalkoztatás 
működtetése, akkor az legyen értékteremtéssel párosuló, és az azonos jogok a 
közfoglalkoztatásban résztvevőket illessék meg. Példákat mondok. Ugye 2010-ben a 
közfoglalkoztatott ember nettóban, kézbe – ezt el kell mondanom, mert ezek 
alapvetés – 60 200 forintot kapott, nettóban, kézbe 60 200 forintot, ez a minimálbér 
összege, majd utána jött a 47 000 forintos nettó, majd jött az 52 000 forint, 
körülbelül itt tartunk ma. Gyakorlatilag a közfoglalkoztatottak bére tekintetében tehát 
a vásárlóerő értékének az egyharmadát már elvették a közfoglalkoztatottaktól, akkor, 
amikor pozitív megközelítésben beszélnek a közfoglalkoztatásról, akkor az 
intézkedéseik is erről szólnak, de mondok ettől torzabb példát.Például a 
közfoglalkoztatásban dolgozó ember a pótszabadság tekintetében nem ugyanazon 
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megítélés alá esik, mint a más jogviszony keretei között munkatevékenységet folytató. 
A pótszabadság arról szó, hogy ha, mit tudom én, már 25 vagy 35 évet dolgozott, 
annak alapján a szabadság mértéke hosszabbodik. Vagy ha nem a pótszabadságról 
beszélünk, hanem a született gyermekek számáról: ha valakinek van három 
gyermeke, és nem közfoglalkoztatottként dolgozik, akkor más megítélés alá esik, mint 
a közfoglalkoztatott. Szerintem ez nem normális, ez nem helyénvaló. Ha ugyanúgy 
fontosnak tartjuk a közfoglalkoztatást - én igen, ha értékteremtéssel párosul -, mint a 
nem közfoglalkoztatást, akkor a jogszabályi környezetet is akképpen kell célszerű, 
szükségszerű szerintem kialakítani. De nem akarok ebben elmélyedni, csak 
érintőlegesen beszélek róla. 

Amit fontosnak tartok még, a szakszervezeti tisztségviselők jogosultsága 
csorbításának átgondolását, újragondolását. Ez elengedhetetlen fontossággal bír. 
Nem azért, mert ezekről az emberekről van szó. Fenét! Azért, mert ezeken az 
embereken keresztül lehet a munkabéke fenntartását erősíteni. Ők azok, akik 
munkavállalói oldalról a képviselet gyakorlását végzik. Ugyanúgy, mint ahogy ezt 
segítik kívülről a vállalkozói testületek, vagy éppen a köztestületek, ha ránézek 
alelnök úrra, a kamarák. Tehát mindenkinek megvan a maga helye, szerepe, ezért azt 
gondolom, a jogi védettség tekintetében is érdemes újragondolni a történetet. De a 
szakszervezeti tagságot érintően is vannak ilyen kérdések. A korábbiakban a tagdíj 
átutalással történő befizetésének megszüntetése már 2012-ben. 

Egy szó mint száz, még 35-40, akárhány ilyen példát tudnék mondani, de 
mondtam, tiszteletem annyira képviselőtársaimat, hogy nem megyek nagyon a 
mélyére. Azt akarom jelezni, hogy mindenképpen érdemes lenne a munkajogi, 
munkaügyi védettség tekintetében újragondolni a munkabéke és a gazdasági 
termelőképesség, termelékenység fokozása érdekében ezeket a kérdéseket. És ha már 
megtesszük, ha megtesszük, akkor úgy tegyük meg, hogy az minél szélesebb 
társadalmi egyeztetésen alapuljon. Ezek azok a legfontosabb gondolatok, amiket 
mindenképpen szerettem volna elmondani. Természetesen, ha kérdésük van, állok 
elébe, szívesen fejtem ki bővebben is a dolgokat. Köszönöm szépen, elnök úr. 

 

Hozzászólások 

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselőtársam. Ha a Fidesz-frakció részéről 
nincs hozzászólás, akkor én annyit tennék csak hozzá nagyon röviden, és megint nem 
a vitát provokálandó, hogy talán azt érdemes megnézni, hogy a jelen pillanatban 
hatályos munka törvénykönyve a munkáltatói jogok tekintetében, mondjuk, a 
körülöttünk lévő országokhoz képest mit jelent. Azt gondolom, hogy ebből a 
szempontból a három évvel ezelőtti módosítás után, ami a munka törvénykönyvét 
újraszabályozta, nincs olyan restanciája alapvetően a magyar kormányzatnak, ami a 
visegrádi országokban elfogadott munka törvénykönyveihez képest valami extra 
hiányosságot tárna föl. Bár tény és való, hogy vannak olyan kérdések, amelyeket 
érdemes időről időre elővenni, de a munka törvénykönyvének átfogó módosítása 
ebből a szempontból szerintem, szerintünk nem sürgető. Ezért is előlegezem meg azt, 
hogy nem fogjuk javasolni jelen pillanatban a tárgysorozatba vételt. 

Amit képviselőtársam elmondott, arról tényleg hosszan lehetne vitatkozni. 
Lehet, hogy egyszer érdemes is lenne egy külön napirendi pontban a közmunkákkal 
kapcsolatos kérdéseket a bizottságban megtárgyalni, már csak azért is, mert 
képviselőtársam teljesen logikusan, de minden egyes napirendi pontnál valamilyen 
módon ehhez visszakanyarodik. Én azt gondolom egyébként, hogy az az alaplogika 
továbbra is áll, hogy míg korábban jóval kevesebben vettek részt bármiféle 
közmunkaprogramban, és míg korábban az emberek nagy része segélyt kapott, a 
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segélyhez képest a közmunkaprogramban megkapható jövedelem bár szerény, de 
jóval több, mint a segély. Azt gondolom, ez önmagáért beszél. Ha csak azt nézzük 
meg, hogy az állam a közmunkaprogramra mekkora forrásokat biztosít, akkor azt 
látjuk, hogy ez évről évre növekszik. 

Összességében az előterjesztéssel kapcsolatban nekem az a véleményem, hogy 
konzultáljunk arról, hogy esetleg ezt a témát mikor érdemes egy külön napirendi 
pontban a bizottság elé hozni. A javaslatunk az, hogy a tárgysorozatba vételt ne 
támogassuk. De ez majd a szavazásnál kiderül. Képviselő úr, tessék! 

 
DR. VARGA LÁSZLÓ (MSZP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Én 

rövid lennék. Az utolsó példáját cáfolnám egy fideszes kitétellel, hogy az almát a 
körtével hasonlította össze alelnök úr. Ugye, 28 500 forint volt a segély akkor, 22 800 
ma, akkor a közmunkások a minimálbért megkapták, ma meg a 80 százalékát kapják 
meg. Tehát egy közmunkás lényegesen kevesebbet keres, reálértéken aztán meg 
végképp ma, mint egyébként a szocialista kormányok idején. 

De nem erről szerettem volna kizárólag beszélni, de erre is kitért elnök úr. Azt 
szeretném mondani, hogy mi változatlanul szükségesnek tartjuk a munka 
törvénykönyvének módosítását, csakúgy, mint a kormány politikájának változását. 
Több mint 4 millióan élnek a létminimum alatt. Mi azt nagyon sokszor mondjuk, és 
lehet, hogy ez unalmas már sok kormánypárti képviselőnek, de azért tesszük ezt, mert 
nagyon sokan mondták, de nagyon osztom azt a véleményt, hogy nem lehet sikeres az 
az ország, ahol ennyire sokan élnek a létminimum alatt. A legutóbbi KSH-jelentésből 
meg a NAV adataiból, ezek összevetéséből derült ki, hogy az adózók fele nem éri el a 
létminimumot. Ez egyébként egy döbbenetes szám. Persze, szerte a világon, hogy 
mondjam, politikai küzdelmet folytatnak azok a neokonzervatív erők, amelyek azt 
mondják, hogy erősíteni kell a felső deciliseket, erősíteni kell a gazdaságot, és akkor 
majd lecsorog az alsó decilisekbe, a szegényebb csoportokhoz is a gazdasági 
növekedés ereje, hatékonysága, javai. És vannak baloldali pártok, amelyek azt 
mondják, hogy nem így kéne, hanem össze kell tartani a társadalmat. Össze kell 
nyomni azt a bizonyos ollót, mert ha több millióan egész egyszerűen méltatlan 
körülmények között élnek -, és csendben jegyzem meg, ha már a Vállalkozásfejlesztési 
bizottságban vagyunk -, és a fogyasztásukkal nem is tudnak hozzájárulni a gazdasági 
növekedéshez. 

Tehát az az állításom, hogy a gazdaság érdekeivel ellentétes a mai helyzet. 
Szóval, ez így nem jó, ezen változtatni kell. Szerte a világon folyik ez a küzdelem. 
Magyarországon, ha valahol van értelme ennek, Magyarországon van, mert 
elképesztő nyomorba megy bele a társadalom egy része, míg egy másik része, egy szűk 
kiváltságos része kedvezményezettje az önök gazdaságpolitikájának. Ha úgy tetszik, 
akkor ennek a minimum az az előterjesztés, amit az asztalon láthatnak. Azért nem 
nyújtom hosszabbra, mert minden nyilvános lehetőséget meg fogok ragadni arra, 
hogy érveljek a politikánk mellett. De nincsenek illúzióim, hogy mi lesz az 
indítványunk sorsa. Remélem, hgy tárgysorozatba veszik, és valami csoda folytán 
odakerül a parlament elé, de erre nagyon kicsi esélyt látok annak alapján, ahogy 
elnézem önöket. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Tessék! 
 
GÚR NÁNDOR (MSZP): Még van fél óránk, úgy látom, ebből én 2 percet 

veszek igénybe. Lehet indítani! Kiszolgáltatottság a 1012. évi I. törvény, a munka 
törvénykönyve után. Kiszolgáltatottság a munkavállalókat érintően. Azt nem vitatom, 
hogy a munkaadók körét érintően egy kicsit nyitottabb és rugalmasabb lett. Sőt, jónak 
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is tartom, ha rugalmas, a másik oldalról viszont a biztonságot erősítő. Mert a 
munkaadók és a munkavállalók együttmozgása kell ahhoz, hogy a munka világában 
normális folyamatok menjenek végbe, a munkabéke erős legyen. A kiszolgáltatottság 
csökkentése érdekében fontosnak tartanám, hogy ez a határozati javaslat minimum a 
parlament falai között megtárgyalásra kerüljön, hogy érvelni és ellenérvelni lehessen. 

Romló munkafeltételek. Egyértelműen fogható az előbbi napirendi pont 
kapcsán a munkavédelmi típusú elemzésekről beszéltünk, szájtalan ténnyel tudom 
alátámasztani, hogy milyen torz helyzetek kialakulását hozta akár a törvényi 
változtatás. 

Csökkenő bérek. Nem lehet elvitatni, hogy főleg és ott, azon a területen, ahol 
keveset keresnek az emberek, a minimálbér és az átlag közötti jövedelmi sávokban, 
sajnos nem erősödő pozíciók vannak, még a reáliák korában említett növekedések 
mellett sem, egyrészt tehát van miért tenni. 

Köszönöm szépen, ennyi volt a mondandóm, szerintem ez a 2 percbe belefért. 
Egy utolsó mondattal pedig a Varga képviselőtársam által elmondottakat 
megerősítem, mert a féligazságok sehová nem vezetnek. Ez úgy igaz, ha az egyik 
oldalról is elmondjuk, hogy a segélynél többet, a másik oldalról is elmondjuk, hogy a 
minimálbérnél meg kevesebbet keresnek ezek az emberek. Köszönöm szépen. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Úgy látom, több hozzászólás ehhez a napirendi 
ponthoz nincsen. Kérdezem, ki az, aki támogatja a benyújtott határozati javaslat 
tárgysorozatba vételét. Aki igen, az szavazatával jelezze! (Szavazás.) 3 igen. Ki az, aki 
nem támogatja? (Szavazás.) 5 nem. Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy a 
bizottság a tárgysorozatba vételt nem támogatta. 

Egyebek 

Kérdezem, hogy az egyebek napirendi pont keretében van-e valakinek kérdése, 
észrevétele. (Gúr Nándor: Igen! – Becsó Zsolt: Ez biztos segít!) Parancsoljon! 

 
GÚR NÁNDOR (MSZP): Köszönöm szépen. Csak azért, hogy az emlékképeket 

fenntartsam a bizottság alelnökében, elnökében, most már tudja az elnöklő alelnök 
úr, hogy miről beszélek. Két dologról beszélek. Az egyik az albizottságok kérdésköre. 

 
ELNÖK: Erre nyitott vagyok, de az elnök úr tudja, hogy mikor tűzzük ezt 

napirendre.  
 
GÚR NÁNDOR (MSZP): Én ezt minden héten el fogom mondani az Egyebek 

között. 

Az ülés berekesztése 

ELNÖK: Mi nem vagyunk ellene. Van-e még valami az Egyebekben? (Nincs 
jelzés.) Ha más nincs, akkor köszönöm szépen a bizottság tagjainak a részvételt, a mai 
bizottsági ülést bezárom. 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 02 perc) 

 
 
 
  Szatmáry Kristóf 

a bizottság alelnöke 
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