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Napirendi javaslat  
 

1.  A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. 
törvény végrehajtásáról szóló törvényjavaslat (T/5954. szám)   
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  
(Vitához kapcsolódó bizottság) 

2. Egyebek 
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Dr. Tiba István (Fidesz) Becsó Zsoltnak (Fidesz)  
 

A bizottság titkársága részéről 
 
  Vásárhelyi Pál tanácsadó 
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Hozzászóló 

Dr. Berczik Ábel helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági 
Minisztérium) 
 

Jelen lévő meghívottak 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 30 perc)  

Az ülés megnyitása  
VOLNER JÁNOS (Jobbik), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 

Tisztelettel köszöntök mindenkit. Jó napot kívánok! Kezicsókolom! Megnyitom 
ezennel a Vállalkozásfejlesztési bizottság mai ülését. Tisztelettel köszöntöm a sajtó 
munkatársait, meghívott vendégeinket, illetve képviselőtársaimat egyaránt. 

Mielőtt megkezdenénk az érdemi munkát, engedjék meg, hogy bizottságunk új 
tagját: Hirt Ferenc képviselő urat üdvözöljem. Munkájához erőt, egészséget és sok 
sikert kívánok képviselő úrnak. (Hirt Ferenc: Köszönöm szépen.)  

Határozatképességünket kell először megállapítanunk, ezért soron következik 
ez a napirendi pontunk. Határozatképességünket 7 személyesen megjelenő 
képviselővel és a helyettesítésekkel együtt – most már látom, hogy belépett Becsó 
Zsolt képviselő úr is, akkor eggyel bővült a létszám – tehát 8 személyesen megjelenő 
képviselővel, és 1 helyettesítéssel együtt határozatképesek vagyunk.  

A határozatképesség megállapítása, a napirend elfogadása 
A napirendünket kell először elfogadnunk. Megkérdezem, hogy 

képviselőtársaim a kiküldött napirendi javaslatot elfogadják-e. Kérném először a 
támogató szavazatokat. (Szavazás.) Úgy látom, hogy egyhangú. Köszönöm szépen. 
Megállapítom, hogy a napirendünket elfogadtuk. 

A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi 
CCXXX. törvény végrehajtásáról szóló törvényjavaslat (T/5954. 
szám) (Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) (Vitához 
kapcsolódó bizottság) 
Áttérünk az első napirendi pontunk tárgyalására. Magyarország 2014. évi 

központi költségvetéséről szóló törvény végrehajtásáról szóló törvényjavaslat, amely 
T/5954-es számon fut, ennek a részletes vitájára kell sort kerítünk a házszabály 44-
45. §-a alapján. 

Köszöntöm az előterjesztő képviseletében jelenlevő dr. Berczik Ábel helyettes 
államtitkár urat, a Nemzetgazdasági Minisztérium részéről. A zárszámadási 
törvénynek speciális eljárása van a bizottságunkra nézve. Mivel a költségvetési 
bizottság előadói fogják majd a plenáris ülésen összefoglalóan előadni valamennyi 
tárgyaló bizottság véleményét, illetve a kisebbségi véleményeket is, ezért előadó 
állítására nincs lehetősége a bizottságunknak. A bizottságunk részletes vitában 
kialakított véleményét a részletes vitáról szóló jelentés fogja tartalmazni; a részletes 
vitában az általános vitában elhangzottakat nem lehet már megismételni.  

A házszabály 95. §-a (2) bekezdésének megfelelően az esetleges kisebbségi 
véleményeket függelékként kell csatolni a részletes vitáról szóló jelentéshez, 
formanyomtatványon aláírva ma 16 óráig kell a bizottságunk titkárságára eljuttatni; 
ezt elsősorban természetesen az ellenzéki képviselőtársak részére mondom különösen 
hangsúlyosan. Az írásba foglalt bizottsági és kisebbségi vélemény csak olyan elemeket 
tartalmazhat, amely a bizottsági vitában bármely részről elhangzottak, a házszabály 
117. §-ának (3) bekezdése szabályozza az ebben foglaltakat.  

Javaslom, hogy a részletes vitát egy szakaszban tárgyaljuk, mivel a 
bizottságunkhoz címzett módosító javaslat mostanáig nem érkezett, és a bizottság 
nem kíván saját módosító javaslatokat sem megfogalmazni. 

A részletes vita első szakaszában meg kell vizsgálnunk azt, hogy a 
törvényjavaslat megfelel-e a házszabály 40. § (1) bekezdésében előírt 
követelményeinek, azaz a törvényjavaslat kiállja-e az Alaptörvényből eredő tartalmi 



 7 

és formai követelményeket, illeszkedik-e a jogrendszer egységébe, illetve megfelel-e a 
nemzetközi jogból és az európai uniós jogból eredő kötelezettségeknek, megfelel-e a 
jogalkotás szakmai követelményeinek.  

Kérdezem képviselőtársaimat, hogy ezzel kapcsolatban valamilyen észrevétel, 
vélemény van-e. (Nincs jelzés.) Ha nincs, akkor kérdezem, hogy ki az, aki elfogadja az 
alkotmányossági szempontoknak történő megfelelést. Kérem, szavazzunk! 
(Szavazás.) Igen. Úgy látom, hogy egyhangú igennel elfogadtuk ezt.  

Megkérdezem a bizottság tagjait, hogy ki kíván szólni a részletes vitának ebben 
a szakaszában. Ki az, akinek megjegyzése van a törvényjavaslathoz. (Jelzésre:) Varga 
László képviselő úr kisebbségi véleményt kíván elmondani. 

 
DR. VARGA LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm szépen. Elnök úr ismertette ennek a 

műfajnak a sajátosságait, de nyilván mindenki ismeri. Tehát olyan véleményt tudunk 
tolmácsolni – kisebbségi véleményként – az MSZP-s képviselők nevében, amelyek 
azokról a témákról szólnak, amelyek elhangzottak a bizottságon vagy említésre 
kerültek. Nyilván készültünk ezzel az anyaggal, el is juttatjuk délután 4 óráig. De a 
teljesség igénye nélkül megemlíteném azokat a témákat, amiket tartalmazni fog azért, 
hogy ennek a formai követelménynek is megfeleljünk. 

Először is megállapítanám, hogy a 2014-es költségvetési év egyszeri pozitív 
hatások eredményeként sikerült jól. Itt a fő számok: a GDP növekedés mértéke 3,6 
százalék, az államháztartás hiánya 2,5 százalék, az államadósság szintje valóban egy 
szűk mérséklődést mutat, és az infláció – nyilván a rezsicsökkentés és az olajárak 
miatt elsősorban – negatív tartomány, tehát egy -0,2 százalékon mérték.  

A növekedési ütem azonban láthatóan lassul, 2016-ra már 2,5 százalékra; és 
látható, hogy a hitelezés felfuttatása nélkül tartósan ez a növekedés nem tartható fent, 
ezért próbál a kormány többször a Bankszövetséggel kapcsolatot felvenni.  

A régiós országok között azt megállapítanám, hogy valóban voltak olyan 
hónapok, amikor jó helyen, vagy elsőként említhettük a magyar gazdaság állapotát, 
azonban 2015. második negyedévében a cseh, a román, a szlovák gazdaság már jóval 
a magyar növekedési ütem fölé nőtt, és a 2014-es évben sem valósult meg 
Magyarország felminősítése a hitelintézetek, vagyis a hitelminősítők által.  

Tehát megállapítanám, hogy a 2014-es költségvetés változatlanul ezt a 
kiszámíthatatlan gazdaságpolitikát mutatja, és mintegy összességében már ezer 
milliárd forintos forráskivonás az egészségügy, az oktatás, a nyugdíj és a szociális 
ellátásból; ezzel egy időben folytatódott a közigazgatás intézményrendszerében a 
belső eladósodás, tehát ott nőtt az adósságszint. 2014-ben több adót fizettek 
Magyarországon, mint a 2010-es kormányváltáskor, és ahogy sokszor elmondtuk, ez a 
tehernövekedés elsősorban a kiskeresetűeket, a kisjövedelműeket, az ő millióikat 
érintette.  

Tovább romlott Magyarország versenyképessége. Ugye, nagy ígéret volt a 
legversenyképesebb adórendszer; nem mennék bele ebbe a politikai vitába, 
megállapítanám, hogy mindenféle nemzetközi versenyképességi összehasonlításban 
évente egy-két helyet ront Magyarország. 

Az infláció számáról már beszéltem. Itt a rezsicsökkentés és az olajárak 
mutatják ezt a valóban egyébként kedvező számot.  

2014-ben javulás volt tetten érhető a foglalkoztatási statisztikákban, de úgy 
általában a munkaerőpiacon stagnálás. Itt a választási év és a közmunkások 
számának a felfuttatása az, amit meg kell hogy említsek mindamellett, hogy érdemi és 
markáns bérnövekmény, bérnövekedés nem történt. Utalnék itt különösen a 
minimálbér és a garantált bérminimum szintjére. Megemlítenék egy ügyet, amelyet 
nyilván részletesen az írásos véleményben fogunk kifejteni. Az Állami Számvevőszék 
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véleménye alapján a Nemzeti Foglalkoztatási Alap kapcsán az ellenőrzés 
szabályszerűségi hibákat tárt fel a kiadások ellenőrzésénél, erről nyilván írásban 
részletesen fogunk írni a kisebbségi véleményben.  

Megemlítem, hogy a szakképzési és felnőttképzési támogatások előirányzata a 
2014. évre a korábbiakhoz képest 400 millió forinttal csökkent. Ez a bizottságunk 
szakterülete, és nem gondolom, hogy ez jó irány. A Start munkaprogram kapcsán 
kialakított véleményünk az, amelyre nyilván nagy összegeket fordított a költségvetés 
az év folyamán, hogy jelentős összeggel ezt túl is lépte. Nyilván utána még a 2014. év 
egyéb tekintetében munkahelyvédelmi akcióterv is folytatódott ebben az időszakban, 
sőt nőtt az igénybevevők száma is.  

Összességében véve tehát ezt a véleményt délután 4 óráig a megfelelő módon 
írásban eljuttatjuk. Nyilvánvaló, hogy a költségvetést, ahogy az eredeti előterjesztést, 
annak a bármelyik korrekcióját, így ezt az előterjesztést sem tudjuk támogatni.  

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen képviselőtársam szavait.  
A magam részéről szeretném jelezni, hogy kétszer negyed órát beszéltem a 

szakmai észrevételeinkről a törvényjavaslat általános vitájában, illetve nemrég 
hasonló módon megtettem ezt a Gazdasági bizottság ülésén megjelent 
képviselőtársaimhoz. Kérdezem, hogy esetleg a törvényjavaslat többségi véleményét 
meg kívánja-e valaki fogalmazni. (Jelzésre:) Gelencsér képviselő úr! 

Hozzászólások és vélemények 

GELENCSÉR ATTILA (Fidesz): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! 2010-ben 
a magyar gazdaság és a magyar költségvetés az összeomlás szélén volt, ehhez képest 
az akkori kormány és a parlamenti többség próbálkozott egy konszolidációt 
végigvinni. Közben a 2012-2013. évre már mondhatjuk, hogy a stabilizáció mind az 
államháztartás tekintetében, mind a gazdaság tekintetében létrejött, és elértük azt a 
bizonyos 3 százalékos költségvetési hiányt is, tehát ennek a két évnek a teljesítménye 
így már 2012-re kifejtette áldásos hatását. Úgy sikerült egyébként 3 százalék alá 
csökkenteni a költségvetési hiányt, stabilizálni az államháztartást és a gazdaságot, 
hogy egyébként az állami vagyon mindeközben gyarapodott. Jelentős pénzbe került 
az, hogy sikerült a munkát terhelő adókat fokozatosan és folyamatosan csökkenteni 
ugyanezen időszak alatt, és 2012-ben született meg a Munkahelyvédelmi akcióterv is, 
amely mindezt folyamatossá tette. Ennek eredményeképpen a jövedelmek fokozatos 
növekedéséről lehet beszámolni, amely belső keresletnövekedést okozott, végül 
azután reálbér-emelkedést is tapasztalhattunk.  

Ellentétben a kisebbségi véleménnyel, én életpálya-modelleket látok, már 
folyamatosan emelkedő béreket bizonyos pályák tekintetében, és már bejelentett, 
illetve a jövőben is létrejövő további életpálya-modelleket, amelyek keretében az 
állami rendszerekben kiszámíthatóan növekedni tudnak a bérek. 2014-ben már 
elérkeztünk oda, hogy az export is megindult, és jelentős növekedés tapasztalható 
ezen a téren. Folyamatos gazdasági növekedéssel a gazdaság szerkezete egyre 
kiegyensúlyozottabb, és Európában a magyarországi növekedés minimum dobogós 
helyen, valóban az élmezőnyben található. Egyébként mondhatnánk, hogy mindehhez 
az autóipar járult hozzá, vannak ilyen kisebbségi vélemények, de ehhez képest a kkv-
szektor sokkal nagyobb volumenben jelenik meg, mint korábban a külpiacokon. 
Most, 2015-ben ott tartunk, hogy a gazdaság növekedése, számos kondíciója 
tekintetében elértük a válság előtti szintet. 

A 2014-2020-as fejlesztési, tervezési ciklus, amelybe az egész gazdaság 
beleszámít, további lehetőségeket nyújt a gazdaság számára. Itt a cél az, hogy jóval 
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egyszerűbb formában, gyors és hatékony felhasználással, ezzel együtt mindaz, amiről 
eddig beszéltem, még jobb lesz. Kiszámíthatatlanságról beszél a kisebbségi vélemény, 
ezt mi, a többségi véleményt megfogalmazók pontosan értjük, mert először is számos 
felértékelés is történt az elmúlt időszakban, de a befektetők döntenek, és azt hiszem, a 
piac döntött, hiszen javul a befektetési kedv, pontosan azért, mert kiszámítható 
gazdaságpolitikát tapasztalnak.  

A növekedési adóhitel – ez az utolsó mondatom – a kamatmentes kölcsön egy 
sajátos formáját kínálja a legdinamikusabb cégeknek. Az állam ugyanis a legnagyobb 
fejlődést felmutató vállalkozásoknál hagyja az adót, és az összeget csak később, 
részletekben kell befizetni. A társaságoknál maradó pénzt az érintettek olyan 
lépésekre fordíthatják, amelyek megalapozhatják a további növekedésüket.  

Köszönöm a figyelmüket. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem: más képviselőtársam? (Jelzésre:) Gúr 

képviselő úr! 
 
GÚR NÁNDOR (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Néhány gondolattal 

szeretném kiegészíteni a Varga képviselőtársam által elmondott kisebbségi 
véleményt, és Gelencsér Attila képviselőtársam mondandójához is fűznék néhány 
gondolatot. 

Azzal kezdeném el, hogy a munkahelyvédelmi akcióterv tekintetében, biztos 
emlékeznek rá, hiszen fontos mindannyiunk számára, 2014-ben nőtt az igénybevevők 
száma. Ez jó. Egyrészt csak kivételt képez a 25 év alattiak köre, akik munkaviszonnyal 
rendelkeztek, és kivételt képez e tekintetben az 50 éven felettiek köre az 
adókedvezmények tekintetében, tehát az igénybevétele tekintetében. Érdekes az 
összefüggés, erre szeretném a figyelmüket felhívni, hogy pont az a célcsoport, amely a 
munkaerőpiacon a legveszélyeztetettebb, gyakorlatilag a növekedésből, az 
adókedvezmény igénybevételéből éppen hátrébb szorul, úgyhogy, ha nem kritikai éllel 
akarok hozzányúlni a dologhoz, hanem jó szándékú, előremutató figyelmeztetéssel, 
akkor célszerűnek tartom az ezzel való foglalkozást és odavaló figyelést. Most nem 
akarok beszélni a Start szakképzési forráscsökkenésről, hiszen erről az alelnök úr, 
Varga képviselőtársam már szólt.  

A Nemzeti Foglalkoztatási Alap tekintetében viszont két-három olyan rövid 
megjegyzést tennék, ami majd az írásos összefoglalómban is meg fog mutatkozni. 
Röviden az, ami a szabályszerűségi hibákra való figyelemfelhívás, mármint az, hogy 
szabályszerűségi hibák elkövetésére került sor, és ezek úgy – hogy mondjam – 
konzekvenciák nélkül maradtak, vagy éppen a teljesítési igazolások hiányosságai, 
vagy a jogszabályok, adott esetben a belső szabályzati rendszerek, a belső szabályok 
betartásával kapcsolatos nem kétségek, hanem a megvalósulása, ezekre érdemes 
odafigyelni az államilag elkülönített alap tekintetében. 

Még három gondolat. Az egyik a foglalkoztatás egyéb területeit érinti. Itt azért 
nem lehet azt sem figyelmen kívül hagyni, hogy ha és amennyiben mondjuk a 2014-et 
képviselőtársam már szóba hozta, és a 2010-et is, akkor bizonyos összehasonlításokat 
nyilván tegyünk. Ezek az összehasonlítások pedig akképpen fogalmazódhatnak meg, 
hogy a közfoglalkoztatásban történő létszámbeli bővüléseket és a menet közben 
külföldre távozók sokaságának, a sok 100 ezer fő sajátosságait és azokat, akik 
százezres nagyságrendben bővítették 2010 után a magyar foglalkoztatási 
statisztikákat, hiszen egy évnél nem régebben odakint dolgoznak, a magyar 
statisztikákban benne vannak. És ezt sem szabad figyelmen kívül hagyni, merthogy 
ezen körülmény figyelembevétele mellett látszik igazából az, hogy önök mit 
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teljesítettek a gazdaságban 2010-2014-re az 1 millió munkahely vállalásából, túl sokat 
nem.  

A bérek tekintetében, Gelencsér képviselőtársam szólt róla, de csak annyit 
jelzésértékkel ajánlanám a figyelmükbe azt, amit a bizottság keretei között már 
többször megfogalmaztunk, hogy mindig azt nézzék, hogy az a pénz, amit az emberek 
kézbe vesznek, mit ér, vásárlőerő-értékben mit ér. Ha ezt nézzük, akkor rádöbbennek 
arra, hogy a közfoglalkoztatottak bére a kétharmados kormány jóvoltából nagyjából 
egyharmaddal csökkent. A minimálbért a plakátokon lehet hirdetni, bármit lehet 
mondani, még igaztalan dolgokat is, de a minimálbér ma kevesebbet ér 5 ezer 
forinttal, mint a 2010-es. Mondhatnék még példákat, de nem akarok, csak 
jelzésértékkel teszem ezt, hogy ha foglalkoztatás, ha bér, mindig érdemes ezeket szem 
előtt tartani. És ami még fontos itt. Varga képviselőtársam említette az egyszeri 
hatásokat. Ebbe nyilván olyanok is beletartoznak, amelyekről nem esett szó, de majd 
részleteiben kibontjuk, hogy a mezőgazdaság szintjén egy jó esztendő volt, ezt tudjuk 
mindnyájan, a pénzpiacon pénzbőség volt, és az a gáz olajár nagyjából fél 
egyenértéken, tehát megfeleződött áron segítette a 2014-es folyamatok alakulását.  

A legnagyobb baj ott van, hogy ezek tényleg valójában látható módon ilyen 
egyszeri pozitív hatások voltak, ’14-re jó hatással bírtak, hála’ istennek, ez szerencse. 
De érezhető sajnos 2015-ben, 2015 második negyedévének a mérési adatai azt 
mutatják, hogy a régióban az utolsók vagyunk. Ráadásul a prognózisok is azt 
mutatják, hogy 2016-ban még tovább lassul a gazdaságunk. Tehát, nem cinikusan, de 
azt akarom mondani, hogy a nagy optimizmust egy kicsit visszább szorítva, arra 
kellene törekedni, hogy ez a lassulás lehetőség szerint ne következzen be, hanem 
tényleg valós trendek, növekedési trendek legyenek azok, amelyek a magyar 
gazdaságban visszaigazolódnak. 

Utolsó mondatom, elnök úr, azt pedig mindig el fogom mondani. Az egymillió 
új munkahely a gazdaságban ez az elvárás – most már ugye, a hatodik esztendejüket 
róják –, jó lenne, ha ebben tényleg valós előrelépések lennének, hisz ez segítené a 
magyar gazdaság erősödését elsődlegesen.  

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

valaki hozzászólni. (Jelzésre:) 
Gelencsér képviselő úr! 
 
GELENCSÉR ATTILA (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. A kisebbségi 

vélemény az mindig szeret olyan számokat, adatokat használni, amelyekről azt 
gondolja, hogy az nem jó a kormánypártok számára, illetve a kormány számára; és 
azokról a számokról, amelyek pedig igenis segítettek az embereken, azokról pedig 
mélyen hallgat. Értem én a trükköt, valószínű, hogy ez az ellenzéki magatartásnak a 
sajátja, ismérve. Ezzel szemben a helyzet az – amit Gúr Nándor elmondott, azzal 
szemben –, hogy Kaposváron 2010-től 1 600 munkahely keletkezett, ebből az 1 600 
munkahelyből valóban magas számban 800 közfoglalkoztatott és 800 a 
reálgazdaságban. Tehát azt mondani, hogy vajmi kevesek, az egészen egyszerűen nem 
állja meg a helyét és nem igaz. Szeretné a foglalkoztatást úgy beállítani Gúr Nándor és 
az MSZP, minthogyha egyedül az teremtett volna munkahelyeket, ez teljes 
képtelenség, mintha egy másik országban élnénk, ezt ugye, önök is tudják, hogy nem 
igaz.  

És a bér tekintetében is kiragadja mindig – ezt már megfigyeltem többször – 
azt a foglalkoztatási kört, ahol esetleg a saját szempontjából jó eredményre jut a 
felszólalásával. Ehhez képest a helyzet az, hogy nem beszél, mélyen hallgat a 
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rendvédelmi dolgozók béréről, ahol jelentős reálbér-növekedés történt, talán a 
rendőrökkel, a katonákkal is kellene beszélnie nem csak a közfoglalkoztatottakkal. 
Számos pedagógusról tudok például, a saját körzetemben is, aki elmenekült az 
alacsony korábbi bér miatt a gazdaságba, ma pedig visszatért a pedagógus pályára, 
merthogy a pedagógus pályán ma már ott tartunk, hogy lassan-lassan versenyképes 
bérek vannak a gazdasággal, 300-400 ezer forintos fizetéseket kapnak korombéli, 
tehát középkorú pedagógusok.  

És azt is szeretik eljátszani Gúr Nándorék, hogy minden, ami jó történt a 
gazdaságban vagy az államháztartás tekintetében, azok külső tényezők; behullott 
sikerek, az ablakon behullott sikerek, és minden, ami rossz, az természetesen a 
kormány hibája, na, most ez sem igaz, ez is egy túlzó és az objektivitást, 
tárgyilagosságot nélkülöző vélemény. Arról van szó nyilván, hogy vannak külső 
tényezők is, meg van egy kormányzati gazdaságpolitika is, mindkettő hat a jóra is és a 
rosszra is, ebben egy ilyen sajátos egyoldalú látásmódot szerintem nem kellene vinni, 
el kell ismerni a sikereket, mert azok vannak.  

Az ellenzéki felszólalásokból azt érzi az ember, minthogyha Európa 
leglassabban növekedő gazdasága volna, Magyarországon azt érzi az ember, 
minthogyha csökkenne a foglalkoztatás, azt érzi az ember, minthogyha ugyanúgy 
felélnénk a nemzeti vagyont, mint abban a bizonyos 8 évben. Számon kérik rajtunk a 
béremelkedést, miközben egyszer tudtak béremelést csinálni abban a bizonyos első 
100 napos programban, az volt egy valódi hatékony béremelés, de azt is tudjuk, hogy 
az első Orbán-kormány által ott hagyott pénzből, aztán folyamatosan vesztettek a 
bérük az erejükből. Tehát itt ebből az aspektusból ezek a mondatok nekem legalábbis 
furcsán hangoznak, de értem én, az ellenzéki munkát is el kell végezni, én csak egy 
kicsit nagyobb objektivitást kérek vagy javaslok. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Csak szeretném jelezni a bizottság tagjai részére, hogy a 

részletes vitának a lefolytatása zajlik most éppen, és az általános vitában elhangzott 
észérveket, politikai magyarázatokat most elvileg nem lehet megismételni. Én 
természetesen nem szeretném a képviselői szólásszabadságot korlátozni, csak 
emlékeztetni szeretnék arra, hogy a házszabályi rendelkezések így rendelkeznek, és 
kérem a képviselőtársakat, hogy önmérsékletet tanúsítsanak majd a vitának a későbbi 
szakaszában mind az időterjedelmet tekintve, mind pedig a tartalmi elemeket 
tekintve. Köszönöm szépen.  

(Jelzésre:) Varga képviselő úr! 
 
DR. VARGA LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Figyelembe veszem 

abszolút az ön által elmondottakat, és ennek megfelelően tulajdonképpen folytatnám 
a kisebbségi véleményünk megalapozását, akkor azt hiszem technikailag így, de 
nyilván egy-két percet fog ez már csak igénybe venni. 

Valóban, nyilván különböző nézőpontok vannak a politikában, ez nem olyan 
megdöbbentő, és az ellenzéknek az is egy feladata, hogy bemutassa azokat a pontokat, 
amik az értékével ellentétesen működnek egyébként egy-egy költségvetésben vagy a 
kormány politikájában, meg rámutasson a hibákra. A politikai vitát itt nem nagyon 
tovább folytatva, csak annyit megjegyeznék, hogy azért a vagyonfelélés kapcsán a 
múlt héten tárgyalta az Országgyűlés például a magánnyugdíjpénztári 
megtakarításokat, ott sikerült 3 000 milliárdot felélni az elmúlt öt évben. Szerintem 
meg ez a probléma, és azt gondolom, az is egy feladatunk, hogy a költségvetés 
állapota kapcsán ilyen ügyekre rámutassunk.  

Valóban vannak életpályamodellek, valóban vannak ilyen típusú részsikerek. 
Azonban tennék egy javaslatot, akkor ezt a vitát rövidre zárva, átfogó béremelésre van 
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szükség a közszférában, átfogó fizetésemelésre, ugyanis akinek a területe kimarad 
egyébként egy-egy ilyen életpályamodellből – amelyik szakmai körnek a területe 
kimarad –, ott bizony nagyon-nagyon komoly egzisztenciális problémák vannak, 
biztos ez is az egyik okozója annak, hogy már ugye, a létminimum alatt élők számát 
nem is tudhatjuk meg hivatalos statisztikákból Magyarországon. 

Egy példát mondanék, ami szerintem nem csak szociális okokból, hanem az 
ágazat fenntarthatósága szempontjából is alapvetően fontos, az egészségügy. Azt 
gondolom, ha ez a kérdés nem kerül rendezésre a következő hónapokban, akkor 
összeomolhat, összeomlással fenyeget az egészségügy bizonyos része, és ez senkinek 
nem lehet érdeke. Ezt el kell mondanunk ellenzékiként, mert nekünk is van 
felelősségünk az ország dolgaiban, úgyhogy ezért hívjuk fel a kisebbségi véleményünk 
keretében is az ilyen ügyekre a figyelmet.  

Köszönöm.  
 
ELNÖK: Köszönöm. (Jelzésre:) Hirt Ferenc képviselő úr jelezte hozzászólási 

szándékát. Megadom a szót képviselő úr részére.  
 
HIRT FERENC (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Megpróbálok rövid lenni 

és figyelni az intő szavaira.  
Szóval én azt szeretném megfontolásra ajánlani az ellenzéki képviselők részére, 

hogy szerintem kár, hogy a politikai pankrációt vigyék, én szeretnék várni valami 
sokkal konstruktívabb ellenzéki hozzáállást, mert érdemes sok mindenről beszélni.  

Senki nem állítja, hogy minden nagyon szép, meg minden nagyon jó, mert nem 
találtunk még olajkutakat, meg aranybányákat, de szerintem jó az irány. Én, mint 
vállalkozó is mondom, aki ’91 óta emberekkel foglalkozik, hogy ha megnézik a 
jegybanki alapkamatot, ezt a sok mindent, hogy mi hogy alakult és milyen a 
környezet, egy dolgot szerintem nem szabad elfelejteni, azt gondolom, nem szégyen 
tanulni az ellenfeleink hibájából, és szerintem mi tanultunk. Tehát amit önök 
végeztek, tényleg a svájci franktól kezdve egy olyan környezet volt a vállalkozók és a 
dolgozók részére, hogy csak a hitelből, a fenntarthatatlan hitelből működött a 
gazdaság úgy ahogy; nem akarnék hosszú lenni, de lassan nem lehet találni normális 
munkaerőt, mert gyakorlatilag elfogynak. Tudom én, hogy mennek külföldre, és azt is 
tessék már, Gúr képviselő úr, megnézni, hogy hány német dolgozik Magyarországon, 
és ez oda-vissza így működik. Erre vágytunk, hogy Európa átjárható legyen, és 
tudjunk menni dolgozni. És azt, hogy kint végeznek munkát, hazahozzák a jó kis 
eurót, meg egyebeket, tehát ezt is tessék már beletenni a képbe. 

A foglalkoztatási adatok köszönőviszonyban nincsenek azzal, amit tetszenek 
állítani. A közfoglalkoztatás, satöbbi. Jöjjenek már el, nagyon szívesen meghívom, 
hogy milyen a közfoglalkoztatás, persze van, ahol a lapátot támasztják, tessék eljönni, 
meghívom nagyon szívesen Tolnára, nézze meg, hogy milyen a foglalkoztatás, 
közfoglalkoztatás.  

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Köszönöm. (Jelzésre:) Gúr képviselő úr következik. 
 
GÚR NÁNDOR (MSZP): Köszönöm, elnök úr. Figyelembe veszem a kérését, 

nem megyek mélyre, de azért néhány dolgot visszajelzésként, csak ilyen 
címszavakban. Ha svájci frank, akkor azt kell mondanom, hogy 2001, 2001 a 
indulópontja, az Orbán miniszterelnök, Matolcsy miniszter, Járai a jegybank elnöke, 
ezt soha ne felejtsék el. De, ahogy a politikai pamflet miről szól, önök mit hirdetnek, 
2001 a kiindulópontja, akkor ez a három ember ott jeleskedett akkor.  
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Ha a közfoglalkoztatásról beszélünk, akkor engem ne akarjon kioktatni. Azért 
ne akarjon kioktatni képviselőtársam, mert én a közfoglalkoztatás támogatója vagyok 
abban az esetben, ha az értékteremtéssel párosult. De sajnos azt kell, hogy mondjam 
önnek, nem a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei tapasztalataim, az egész országra 
vonatkozó tapasztalataim mondatják velem, sajnos nagyon sok esetben az 
önkormányzatok kiszolgáltatott helyzetéből fakadóan nem tudják biztosítani az 
értékteremtéssel párosuló közfoglalkoztatást. A közfoglalkoztatott emberek 
sokaságának az önbecsülése sérül pont abból kifolyólag, hogy nem értéket teremtő 
munkatevékenységet kell végezniük vagy tudnak végezni. Van értéket teremtő is. 
Hogyne! Azt kell erősíteni, persze, hogy van! Én is ismerek ilyet, sőt segítem is ennek 
az alakulását, ezt kell erősíteni. Tudja, vélhetően más irányból közelítünk minden 
apró dologhoz, mint ahogy Gelencsér képviselőtársam mondja. Érzékenyebbek 
vagyunk azokra a dolgokra ellenzéki irányból, amelyek megítélésünk szerint nem jól 
működnek, vagy nem jó az eredményességük, nem nekem kellene arról beszélnem, ha 
valami jól működik, elismerem, ha valami jól működik.  

De azt szeretném mondani, hogy önöknek évek hosszú sora óta mondhatjuk 
azt, hogy mi az, ami meggyőződésem szerint nem jól működik, és önök is tudják, hogy 
nem jól működik, mert nem bizottsági ülések és parlamenti beszélgetések keretei 
között többen önök közül elismerik mindezt, de csak tenni a politikai szinten 
érdemben már nem kívánnak érdemben tenni. Tudja, akkor, amikor arról beszélünk, 
hogy a pedagógusok bére, nem vitatom a pedagógusok bérének adott esetben történő 
valamilyen szintű növekedését, de szeretném akkor hozzátenni, hogy tiszta és világos 
legyen, hogy a mi korunkbeli vagy éppen a fiatalabb pedagógusok esetében is 
általánosságban véve igaz, hogy például milyen pótlékok megszüntetésével párosult 
mindez. Az osztályfőnöki pótlékot megszüntették, és mondhatnám még a pótlékok 
megszüntetését, amelyek gyakorlatilag elesett pénzekként jelentek meg, és akkor úgy 
kell mérlegre tenni a történetet, hogy mit veszítettek el, mit kaptak, ennek mi a 
szaldója, mi a hozama, van-e hozama egyáltalán, hány órát kell kötelező óraként 
dolgozniuk, mert a valamikori, adott esetben 22 óra helyett most akár a 30-at is 
súrolja. Mi van a hátrányos helyzetű gyermekeket érintő pótlékok kérdéskörével? 
Tudja, azokban a térségekben, az egyébként is nehéz helyzetű Szabolcs-Szatmár-
Bereg megyét, Borsod-Abaúj-Zemplén megyét érinti, és ezeket az embereket 
elveszítettük? Erről is kell akkor beszélni! Szóval így, komplexitásában hajlandó és 
képes vagyok rá, azt kell mondanom, hogy akkor értelmes és tartalmas viták legyenek 
e tekintetben, de nem megyek bele a részletekbe, csak példaként említettem. 

A befejező mondatom arról szól, hogy részben akkor, amikor 2010 után új 
adónemek bevezetésén keresztül – most mindegy, hogy a Széll Kálmán vagy bármi 
más – a program tervein át több mint 2 ezer milliárd forint új adóterhet vetettek ki, új 
terheket az emberekre, akkor, amikor a 3 ezer milliárd forint elkobzását tették meg a 
magánnyugdíjpénztári megtakarításokból. Ezzel felélték a hosszú távú nyugdíjazás 
biztonságának a lehetőségét, és ezek a pénzek gyakorlatilag részben elégetésre 
kerültek, részben az adósság csökkentésére kerültek bevonásra, és közben meg azzal 
szembesülünk, hogy 5 ezer milliárd forinttal több az adósságunk, mint ami 2010-ben 
volt. Most akkor csak néhány példát mondtam, és ezernyit tudok még. Ha az 
ellenzékkel együttgondolkodó tevékenységre számít a kormány, akkor legyen kedves 
még a hatodik esztendő derekán figyelembe venni az ellenzéki javaslatokat, és nem 
úgy, mint ahogy tette ezt a bő öt év vagy a közel hat év távlatában. Ennyit talán így 
konkrétan.  

Köszönöm szépen, elnök úr. 
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ELNÖK: Köszönöm, képviselőtársam. Megkérdezem, kíván-e még valaki a 
vitába bekapcsolódni? (Nincs jelzés.) Úgy látom, hogy nem. Berczik Ábel helyettes 
államtitkár úrnak adom meg a szót. 

Berczik Ábel helyettes államtitkár (NGM) tájékoztatója 

BERCZIK ÁBEL helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 
Köszönöm szépen, csak röviden szólok. Tisztelt Bizottság! A zárszámadási 
törvényjavaslatból is világossá válik a kormány álláspontja és nézőpontja szerint 
sikeres évet zárt az elmúlt évben a költségvetés, sikeres költségvetésen vagyunk túl. A 
költségvetésnek a legjellemzőbb és egyik legfontosabb, de nem kizárólagos fontosságú 
jelzőszáma természetesen a költségvetési hiány mértéke. Ez az európai uniós 
statisztikai adatok esetében és a szemléletben 2,9 százalékra volt kitűzve a tavalyi 
évben, és mint célérték, jelentős mértékben túlteljesült, a benyújtott törvényjavaslat 
2,6 százalékot tartalmaz. De van egy olyan sajátossága az államháztartási 
elszámolásnak, hogy szeptember végén zárulnak le az európai uniós elszámolási 
adatok, akkor küldi meg a Központi Statisztikai Hivatal a végleges elszámolást, az 
úgynevezett prenotifikációt, ez alapján még ebben az évben 2,5 százalék lett a 
költségvetési hiány mértéke eredményszemléletben 2014-ben.  

A pénzforgalmi szemléletű hiány természetesen változatlan a 
törvényjavaslathoz képest, hiszen azzal kapcsolatban teljesen pontos elszámolást 
tartalmaz. 2,2 százalékos hiány jelentkezik 2014-re, amely jelentősebb a korábban 
vártnál, illetve az előirányzottnál. Ezt az utólagos korrekciót az 
eredményszemléletben az okozza, hogy a bruttó hazai össztermék, a GDP növekedés a 
korábban jelzettnél a törvényjavaslatban szereplő 3,6 százaléknál is magasabb, 3,7 
százalék lett 2014-ben. Úgy érezzük, hogy éppen az elmúlt években egy igen 
kiegyensúlyozott fejlődésen ment keresztül Magyarország, 2012-2013-ban, 2013-ban 
az export járult hozzá főleg a gazdasági növekedéshez, 2014-ben már a fogyasztás és a 
beruházások voltak a gazdasági növekedés zászlóvivői. Tehát a fogyasztás, ami a 
polgárok, az emberek mindennapjait érintik, az is már jelentős fejlődésen ment 
keresztül. És éppen a fogyasztás növekedésének egyik megalapozója, egyik oka az 
volt, hogy kiugró mértékben, több mint 5 százalékkal nőtt a foglalkoztatottak száma, 
5,3 százalékkal nőtt a foglalkoztatotti körben. Természetesen ehhez hozzájárult a 
közfoglalkoztatás további kiterjesztése, elterjedése. De fontos kiemelni, hogy 
egyáltalán nem kizárólagos a közfoglalkoztatás kiterjedésének szerepe a 
foglalkoztatottak számának bővülésében, hiszen a versenyszférában is 4,5 százalékkal 
nőtt már a foglalkoztatottak száma.  

Képviselő urak is jelezték, hogy a versenyszféra felszívó hatása még inkább 
érvényesült az elmúlt években. A nemzetgazdaság egészében a bruttó átlagkeresetek 3 
százalékkal nőttek az elmúlt évben. Egyrészről lehet azt mondani, hogy a 3 százalék 
önmagában nem egy nagy szám, de ha figyelembe vesszük, hogy az infláció negatív 
előjelű volt az elmúlt évekhez viszonyítva, így nagyon könnyű kiszámolni, hogy ez a 3 
százalékos bruttó átlagkereset emelés is önmagában több mint 3 százalékkal növelte a 
reálbéreknek az értékét. Ez járult hozzá, hogy a közszférában is számottevő 
bérintézkedés történt a pedagógusok életpályája, illetve a szociális szféra számára 
biztosított ágazati pótlék keretében. És az egészségügy területén az is elhangzott, ott is 
az elmúlt években azért természetesen még van mit bepótolni, de már számottevő 
keresetnövekedés történt az elmúlt években, különösen az orvosok, szakmai dolgozók 
esetében, amelyet aztán idén július 1-jétől egy újabb bérintézkedés, amely a 
pótlékokra terjed ki, követi, illetve követett.  

Több képviselői felszólalásban elhangzott, hogy az Állami Számvevőszék a 
Nemzeti Foglalkoztatási Alap vonatkozásában bizonyos szabálytalanságokat állapított 
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meg, erről két irányba nyilatkoznék. Természetesen a Nemzetgazdasági Minisztérium 
nemcsak, mint az államháztartásért és a zárszámadásért felelős szervezet, hanem e 
tekintetben elsősorban, mint a Nemzeti Foglalkoztatási Alapot felügyelő, irányító 
szervezet, természetesen a Számvevőszék jelzéseit komolyan veszi, áttekinti. Azt 
fontos hangsúlyozni, hogy ezek a szabálytalanságok nem akadályozták meg, hogy az 
Állami Számvevőszék a zárszámadási törvényjavaslatot, vagy akár az NFA-ra 
vonatkozó fejezetét jóváhagyja, auditálja.  

Természetesen a Nemzetgazdasági Minisztérium megteszi a megfelelő 
intézkedéseket egyes szabályzatok továbbfejlesztése érdekében, mert elsősorban a 
Számvevőszék javaslata a szabályzatok nem megfelelősége és aktualizálása okán 
történt meg, és már lépések is történtek. Többek között ez év elejétől jelentős 
mértékben átszervezésre került a Nemzeti Foglalkoztatási Alap felügyelete, irányítása; 
ugye, a Nemzeti Munkaügyi Hivatal átszervezésével, integrálásával is sokkal 
szorosabb, közvetlenebb minisztériumi felügyelet alá került, úgyhogy úgy gondolom, 
úgy érzem, hogy a minisztérium megtette, illetve megteszi a szükséges lépéseket.  

Köszönöm szépen, ennyiben kívántam hozzászólni.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen helyettes államtitkár úr szavait. Most döntenie kell 

a bizottságunknak a házszabály 44. § (1) bekezdésében fogalt megfelelőségi 
követelményekről.  

Kérdezem, hogy ki az, aki ezt támogatja. Kérném a támogató szavazatokat 
először. (Szavazás.) 7 darab támogató szavazatot látok. Ki az, aki nem támogatja? 
(Szavazás.) Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) Úgy látom, hogy 4 darab 
tartózkodással bizottságunk a megfelelést támogatta. 

Döntenünk kell a részletes vita lezárásáról. Kérdezem képviselőtársaimat, ki 
az, aki ezt támogatja. (Szavazás.) Úgy látom, egyhangúan támogatja a bizottságunk. 
Köszönöm szépen, akkor tehát ezt is elfogadtuk, és a részletes vitát lezártuk.  

A részletes vitáról szóló jelentés elfogadását kell támogatnunk ez ügyben, és 
egyben egy felhatalmazást ad nekem a bizottság, hogy ezt benyújtsam az 
Országgyűlés részére összefoglaló jelleggel. Kérem, hogy ki az, aki ezt támogatja? 
(Szavazás.) Úgy látom, hogy ebben az esetben is egyhangúan döntöttünk. Köszönöm.  

A kisebbségi véleményt meg fogom a szocialista képviselőcsoport és Varga 
László részéről kapni, aki nem támogatta. Kérdezem, hogy többségi írásos véleményre 
számíthatunk-e a kormánypárti frakció részéről. (Szavazás.) Igen. Köszönöm szépen. 
Akkor még egyszer, ma 16 óráig van lehetőség ennek a benyújtására. (Gúr Nándor 
dr. Varga László képviselő közbeszólására: Rendben van, elnök úr elmondta az 
elején, hogy a kisebbségi vélemények egy az egyben beépülnek.)  

Egyebek 
A második napirendi pontunkra térünk rá, az egyebekre. Kérdezem 

képviselőtársaimat, hogy kérdés, megjegyzés, észrevétel, kezdeményezés ezzel 
kapcsolatban van-e. (Nincs jelzés.) Nincs.  

Az ülés berekesztése 
Akkor nagyon szépen megköszönöm mindenkinek a részvételt.  
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Köszönöm szépen a meghívott vendégeinknek a közreműködést, a sajtó 

képviselőinek, a képviselőtársaknak egyaránt. Viszontlátásra! 

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 20 perc) 

 

 

  Volner János 
a bizottság alelnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: Turkovics Istvánné és Gálné Videk Györgyi 


