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Napirendi javaslat  

 

1.  A Külgazdasági és Külügyminisztérium tájékoztatója a Magyar Nemzeti 
Kereskedőház Zrt. (MNKH) tevékenységéről 

2. Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat 
(T/10377. szám)  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  
(Vitához kapcsolódó bizottság) 

3. Magyarország 2017. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 
törvényjavaslat (T/10536. szám)  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  
(Vitához kapcsolódó bizottság) 

4. Az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények, valamint a Nemzeti Adó- 
és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/10537. szám)  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  
(Vitához kapcsolódó bizottság) 

5. A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvénynek a vasárnapi 
munkavégzés feltételei megteremtéséhez szükséges módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/10585. szám)  
(Dr. Szél Bernadett és Schmuck Erzsébet (LMP) képviselők önálló indítványa) 
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

6. A vasárnapi bérpótlék megfelelő rendezése érdekében a munka 
törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/10432. szám)  
(Szabó Szabolcs (független) képviselő önálló indítványa) 
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

7. A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény módosítása címmel 
benyújtott törvényjavaslat (T/10634. szám)  
(Gúr Nándor, Dr. Varga László, Horváth Imre, Dr. Harangozó Tamás, Tóbiás 
József, Bangóné Borbély Ildikó, Dr. Bárándy Gergely, Burány Sándor, Demeter 
Márta, Gőgös Zoltán, Harangozó Gábor István, Heringes Anita, Dr. Hiller 
István, Hiszékeny Dezső, Dr. Józsa István, Kiss László, Korózs Lajos, 
Kunhalmi Ágnes, Dr. Legény Zsolt, Lukács Zoltán, Dr. Molnár Zsolt, Szabó 
Sándor, Dr. Szakács László, Teleki László, Dr. Tóth Bertalan, Tóth Csaba, 
Tukacs István és Velez Árpád (MSZP) képviselők önálló indítványa) 
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

8. A Nemzetgazdasági Minisztérium tájékoztatója a munkaerőpiacon 
párhuzamosan jelenlévő munkaerőhiány és munkanélküliség okairól és a 
megszüntetését szolgáló intézkedésekről 

9. Egyebek 
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Az ülés résztvevői  

A bizottság részéről 
 

Megjelent  

Elnököl: Volner János (Jobbik), a bizottság elnöke 
Szatmáry Kristóf (Fidesz), a bizottság alelnöke  
 
Bányai Gábor (Fidesz), a bizottság alelnöke 
Dr. Varga László (MSZP), a bizottság alelnöke  
Gelencsér Attila (Fidesz) 
Hirt Ferenc (Fidesz)   
Gúr Nándor (MSZP)  
Horváth Imre (MSZP)  
 

Helyettesítési megbízást adott 

Becsó Zsolt (Fidesz) Gelencsér Attilának (Fidesz) 
Dr. Tiba István (Fidesz) Hirt Ferencnek (Fidesz) 
Törő Gábor (Fidesz) Bányai Gábornak (Fidesz) 
Dr. Varga László (MSZP) megérkezéséig Gúr Nándornak (MSZP) 

 
A bizottság titkársága részéről 

   Vásárhelyi Pál tanácsadó  

 

Meghívottak 
Dr. Pana Petra helyettes államtitkár (Külgazdasági és 
Külügyminisztérium) 
Ducsai-Oláh Zsanett vezérigazgató (Magyar Nemzeti 
Kereskedőház Zrt.)  
Dr. Berczik Ábel helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági 
Minisztérium) 
Dr. Pulay Gyula (Állami Számvevőszék)  
Dr. Simon Attila István helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági 
Minisztérium) 
Szatmári László főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium)
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 03 perc)  

Az ülés megnyitása  

VOLNER JÁNOS (Jobbik), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó 
napot kívánok! Kezét csókolom! Tisztelettel köszöntök mindenkit, a 
képviselőtársaimat, a meghívottak vendégeinket, a sajtó képviselőit egyaránt. A 
Vállalkozásfejlesztési bizottság ülését megnyitom. 

A határozatképesség megállapítása 

Először meg kell állapítanunk a határozatképességünket. Úgy látom, hogy 7 
személyesen megjelenő képviselővel és 4 helyettesítéssel a bizottságunk 
határozatképes. 

A napirend módosítása és elfogadása 

El kell fogadnunk először a napirendet. A kiküldött napirendi javaslathoz 
képest változásokat kell javasolnom. Az első változás az lenne - és itt a minisztérium 
részéről megjelent hölgyek türelmét szeretném kérni -, hogy a 7. napirendi pontot 
előre kellene hoznunk Gúr Nándor úr egyéb közfeladatai miatt, mert a képviselő 
úrnak majd el kell elmennie. A Fidesz-frakcióval ezzel kapcsolatban egyeztettem, 
illetve Gúr Nándor képviselő úrral is megbeszéltük. A képviselő úr egy rövid 
indítványt fog tenni, tehát nem fog sok időt igénybe venni. Illetve a 4. napirendi 
ponttal kapcsolatban, amely Szél Bernadett és Schmuck Erzsébet képviselő asszonyok 
önálló indítványa, a képviselők jelezték, hogy egyéb közfeladataik miatt nem tudnak 
ezen a bizottsági ülésen részt venni, ezért a kiküldött napirendi javaslathoz képest 
ezzel a két változással javaslom elfogadni a napirendet. A harmadik pedig, hogy 
egészítsük ki a napirendünket egy javaslattal, amivel megspórolható egy jövő heti 
bizottsági ülés. Ez a T/10723. számú törvényjavaslat, amelyet most javaslok 
napirendre venni, mert akkor nem kell újabb ülést tartanunk a jövő hét folyamán. 

Kérdezem a képviselőtársaimat, hogy ki az, aki így támogatja ezt a napirendi 
javaslatot. (Szavazás.) Köszönöm szépen, úgy látom, egyhangúlag elfogadtuk a 
napirendünket. 

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény módosítása 
címmel benyújtott T/10634. számú törvényjavaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Az első napirendi pontunk tárgyalására kerítünk sort, a munka 
törvénykönyvének módosítását javasolta Gúr Nándor képviselő úr és több 
képviselőtársa az MSZP részéről. Döntenünk kell az önálló indítvány tárgysorozatba 
vételéről. Megadom a szót az előterjesztőnek. 

Gúr Nándor szóbeli kiegészítése 

GÚR NÁNDOR (MSZP), előterjesztő: Köszönöm szépen, elnök úr. A 
munkaközi szünetről szól a történet.  

Gelencsér képviselőtársam méri az időt, mert ígértem neki, hogy egy percen 
belül befejezem.  

Gyakorlatilag a dolog főleg a közlekedési ágazat munkavállalóit, a MÁV 
munkavállalóit, a buszvezetőket érinti leginkább, de általában a munka világának 
szerepvállalóit is. Egyetlen egy lényegi momentuma van a kérdésnek, ez pedig az, 
hogy a munkaközi szünet ismét a munkaidő részévé váljon úgy, ahogy az 
gyakorlatilag 2012-t megelőzően a munka törvénykönyve keretei között igaz volt. 
Elnök úr, arra szeretném kérni a bizottság tagjait, hogy a munkavállalók érdekeinek 
érvényesüléséért segítse mindenki e törvényjavaslat elfogadását. Köszönöm szépen. 
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Hozzászólás 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Megadom a szót képviselőtársaim részére. 
Szeretne-e valaki hozzászólni? (Senki sem jelentkezik.) Nem. 

Akkor most a bizottsági elnök szerepköréből kilépve, hiszen így nem köt a 
pártatlanság, jobbikos képviselőként szeretném jelezni, hogy támogatom a képviselő 
úr indítványát. (Gúr Nándor: Köszönöm.) Visszaadom a szót az előterjesztő részére, 
ha más nem jelez felszólalási szándékot. (Senki sem jelentkezik.) Úgy látom, nem. 
Visszaadom a szót Gúr képviselő úrnak.  

 
GÚR NÁNDOR (MSZP) előterjesztő: Köszönöm szépen. Bízom abban, hogy 

képviselőtársaim értik a munkavállalók érdekeinek képviseletét és ennek kapcsán 
támogatni fogják a javaslatot. Elnök úr, köszönöm szépen. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm. Szavaznunk kell most arról, hogy tárgysorozatba vesszük-
e a képviselő úr előbb említett önálló indítványát. Kérem először a támogató 
szavazatokat! (Szavazás.) Öt támogató szavazatot látok. Kérem az ellenző 
szavazatokat! (Szavazás.) Hat nem szavazat. (Bányai Gábor: Egy tartózkodás van!) 
Bocsánat! Öt nem szavazat és 1 tartózkodás, így tehát a bizottságunknál nem kapta 
meg a többséget a javaslat, nem tudtuk tárgysorozatba venni. (Gúr Nándor: Sajnos!) 

A Külgazdasági és Külügyminisztérium tájékoztatója a Magyar 
Nemzeti Kereskedőház Zrt. (MNKH) tevékenységéről 

A második napirendi pontunk tárgyalása következik, amely eredetileg az első 
napirendi pontunk lett volna. A Külgazdasági és Külügyminisztérium tájékoztatóját 
fogjuk meghallgatni a Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. tevékenységével 
kapcsolatban. Meg szeretném adni a szót megjelent vendégeink számára. Annyit 
szeretnék kérni a hölgyektől, hogy a jegyzőkönyv kedvéért egy hangos bemutatkozást 
tegyenek meg a pozíció megjelölésével, mert a kolléganőnek ezt is rögzítenie kell. 
Köszönöm szépen. 

Dr. Pana Petra tájékoztatója 

DR. PANA PETRA helyettes államtitkár (Külgazdasági és 
Külügyminisztérium): (Bekapcsolja a mikrofonját.) Sikerült megugranom a technikai 
lépést? Hallható vagyok?  

Elnök úr, alelnök urak, tisztelt bizottsági tagok és kedves meghívottak! Először 
is köszönjük szépen a lehetőséget, hogy itt lehetünk. Leginkább azért, mert tavaly 
november-december óta húzódott ez a bizottsági meghallgatás számunkra. Pana 
Petra vagyok, a Külgazdasági és Külügyminisztérium külgazdasági ügyekért felelős 
helyettes államtitkára. A napirendi pont szerinti MNKH Zrt. vezérigazgatója ül a 
jobbomon, Ducsai-Oláh Zsanett.  

Csak egy rövid bevezetőt szeretnék mondani. Ha jól tudom, valamennyien 
megkapták az alig kétoldalas tájékoztató anyagot, úgyhogy nem ismételném meg az 
abban foglaltakat, csak röviden szeretném mégis összefoglalni. 

A Külgazdasági és Külügyminisztérium most már lassan két évvel ezelőtt, a 
kormány átalakítását követően kapta meg a külgazdasági ügyekért való felelősséget, 
feladatkört a korábbi Nemzetgazdasági Minisztériumtól. Mint ilyen a teljes 
intézményrendszert is átvettük, nemcsak hogy a kereskedőház tulajdonosi jogainak 
gyakorlását a magyar állam nevében, hanem az akkor még magyar… Hogy hívták? 
(Ducsai-Oláh Zsanett: Külgazdasági Hivatal!) Külgazdasági Hivatal, igen. Bocsánat, 
a történelem viharai már teljesen megkavartak. Tehát a Külgazdasági Hivatalt és az 
Eximbankot is átvettük. A Külgazdasági Hivatal volt az, ami ’14 júniusa előtt ellátta az 
exportpromóciós, exportfejlesztési, valamint a befektetésösztönzési feladatokat. ’14 
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nyarán ezeket a feladatokat kettéválasztottuk, megalakítottuk a Befektetési 
Ügynökséget, amely ezután már „csak” - idézőjelben a csak - befektetésösztönzéssel 
foglalkozott, tehát profiltisztítást hajtottunk végre. Az exportpromóciót pedig az 
MNKH-ra és annak két leányvállalatára bíztuk. Ez a folyamat a tavalyi év nyarán 
csúcsosodott ki abban, hogy augusztusban a minisztérium közszolgáltatási szerződést 
kötött a Promóciós Kft.-vel. Ez a szerződés egyébként apróbb technikai okok miatt 
kétszer módosításra került azóta, illetve idén márciusban a minisztérium szintén 
közszolgáltatási szerződést kötött ezúttal már a zrt.-vel. Ezek a közszolgáltatási 
szerződések rögzítik az egyes cégek feladatait, illetve ezen közszolgáltatási 
szerződések melléklete az a munkaterv, az az üzleti terv, amely alapján a zrt. és a két 
kft. ellátja a tevékenységét. Minderre azért volt szükség, mert az exportpromóció és a 
- hadd mondjam így - kifektetés, amikor magyar vállalat külföldön valósít meg 
beruházást, feladatköre jogszabályban rendezve nem volt, ezért februárban 
megalkottunk egy kormányrendeletet, amely taxatíve felsorolja azokat a feladatokat, 
amelyeket ezeknek a cégeknek az útján lát el a magyar állam. Ezek közfeladatok, 
exportpromóciós közfeladatok. 

Azt gondolom, hogy ha van erre lehetőségem, átadnám a szót vezérigazgató 
asszonynak, nem átvéve az elnök úr szerepét. Nem tudom, ezzel megsértek-e valami 
protokollt. (Elnök: Nem, nem, tessék!) Akkor talán a vezérigazgató asszonynak 
adnám át a szót, hogy adjon tájékoztatást az átalakulást követő eredményekről. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Itt is szeretnék kérni egy bemutatkozást a 

jegyzőkönyv kedvéért. Köszönöm szépen. 

Ducsai-Oláh Zsanett tájékoztatója 

DUCSAI-OLÁH ZSANETT vezérigazgató (Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt.): 
A szám előtt legyen a mikrofon? (Elnök: Igen, igen. - Megigazítja a mikrofonját.) Én 
is köszöntök mindenkit. Ducsai-Oláh Zsanett vagyok, a Magyar Nemzeti 
Kereskedőház vezérigazgatója. Köszönöm szépen a meghívást, mindig nagy örömmel 
teszek eleget minden olyan meghívásnak, ahol van lehetőségem beszámolni arról, 
hogy az elmúlt kicsit több mint egy évben, gyakorlatilag nagyrészt 2015-ben, milyen 
eredményre jutottunk.  

Folytatva helyettes államtitkár asszony bevezetőjét, a gyakorlatban ez úgy néz 
ki, hogy cégcsoportként működünk, az MNKH Zrt. az anyacég és két leányvállalata 
van, amely a zrt. száz százalékos tulajdonában áll. Az egyik az MNKH Promóciós és 
Kereskedelemfejlesztési Kft., a másik pedig a Hálózat Kft. A munkamegosztásban ez 
úgy néz ki, hogy március 1-jétől az MNKH Zrt. közfeladatként látja el a 
kereskedőházak működtetését. A Promóciós és Kereskedelemfejlesztési Kft. a felelős 
azért, hogy a magyar cégek felkészítését ellássa, illetve az összes szakmai program, 
kiállítás, üzleti fórum, mind az ő feladatkörébe tartozik. A Hálózat Kft. pedig a 
határon túli területekért, a 22 iroda kialakításáért és működtetéséért felelős.  

Jelen pillanatban 180 fő ennek a három cégnek a foglalkoztatottja, hozzá kell 
tennem, hogy ebben vannak passzív munkavállalók is, hiszen ebbe beleszámít az is, 
ha valaki elment gyesre, illetve vannak kollégák, akik külgazdasági attaséként 
külföldön látnak el feladatokat.  

2015 tekintetében arról szeretném tájékoztatni a bizottságot, hogy 200 
szakmai programot szerveztünk meg 75 országban, 13 ágazatban. Viszonyításként 
számokat hadd mondjak. 2014-ben 306 esemény volt, 2015-ben összesen 608 és 
2016-ban májusig 400 megjelenési lehetőséget biztosítottunk a magyar cégek 
számára. Ebben benne van miniszteri delegáció, miniszterelnöki út, kiállítások, 
találkozók itthon és külföldön egyaránt. Az MNKH Zrt. a kereskedőházainak 
köszönhetően 1500 üzleti lehetőséget kapott meg a világ valamennyi országából. Ez 
egészen konkrétan azt jelenti, hogy az MNKH közvetlen közreműködésével 2 milliárd 
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forintnyi üzletet tudtunk generálni a magyar cégek számára. Azt is fontos 
elmondanom, hogy közel 4000 céggel állunk közvetlen napi kapcsolatban, és ez 2015-
ben több mint 1000 új együttműködési megállapodással bővült. Ez azt jelenti, hogy 
mint MNKH együttműködési megállapodást kötünk azokkal a magyar 
vállalkozásokkal, akik megbíznak minket ebben a képviseletükkel. Ehhez kell 
valamilyen jogviszony, hogy mindezt megtehessük és kiajánlhassuk az 
eredményeiket. 

Sokszor felmerült, hogy milyen térségben milyen eredmények vannak, ez 
régiós bontásban mit jelent. Kínában és Távol-Kelet összességében 900 millió 
forintnyi üzletet generáltunk, ebben főként élelmiszer, gyapjúexport és vegyi 
termékek exportja valósult meg. Dél-Afrikába sópipát exportálunk a mai napig 
folyamatos szállítás következtében, de épp most fogjuk aláírni több száz kukás autó 
exportját Ghánába. Illetve nagy sikerünk volt idén, hogy több mint 600 millió forint 
értékben exportáltunk Szudánba napelemes közvilágítási rendszereket, aminek már a 
kifizetése nagyrészt meg is történt. Az Európai Unióba is irányult exportunk, ez közel 
300 millió forint volt, itt főként élelmiszerexportról beszélhetünk. De a FÁK-ban is 
volt több mint 100 millió forint. Mongólia az egyik legprosperálóbb kereskedőházunk 
egyébként, ahol közel 300 boltban vannak jelen magyar élelmiszerek és maga a 
kereskedőházi partnerünk is üzemeltet egy magyar boltot. Emellett van jó pár, több 
százmillió eurós együttműködési megállapodás aláírva például egy városrész 
kialakításáról, buszösszeszerelő üzem kialakításáról, illetve két aquapark 
kialakításáról is tárgyalunk jelen pillanatban. 

Ami 2016-ot érinti, hiszen az előző tervezett üléshez képest már 2016 
májusában vagyunk, az első negyedéves eredmények tekintetében azt tudom 
mondani, hogy 32 sikeres ügyletet bonyolítottunk le, ez 2 millió eurós értéket jelent. 
Szeretném hangsúlyozni, hogy ezek konkrét ügyletek, amelyek a kereskedőház 
bevonásával történtek. Alapvetően nem kötelessége a magyar cégnek, hogy egy 
kiállításon, üzleti fórumon beszámoljon arról, hogy milyen konkrét eredményeket ért 
el, de nyilvánvalóan félévente kérdezzük meg őket. Tavaly októberben történt ez meg 
utoljára, akkor 2015-re 800 milliárd forintnyi exportot prognosztizáltak, 4-5 ezer 
cégről beszélek. Tehát most, 2016 első három hónapjában 2 millió eurós ügyletértéket 
generáltunk, ebben agrár-, könnyűipari és egészségipari termékekről beszélhetünk. 
2317 céges tárgyalást folytattak le a kollégáim, 1580 üzleti lehetőségről számolhatok 
be, 437 árajánlatot küldtünk ki a világ különböző országaiba, és 145 új 
együttműködési megállapodás született a magyar cégekkel.  

Amit még nagyon szeretnék hangsúlyozni, hogy magam is dolgoztam 
korábban, 2010 előtt az ITD-nél, úgyhogy volt már korábban is tapasztalatom a 
tekintetben, hogy mi az az eszközrendszer, amelyet az állam juttat a magyar 
cégeknek. Ehhez képest az elmúlt egy évben igyekeztem ezt egy kicsit átformálni, a 
cégek igényeinek megfelelően meghatározni azokat a célkitűzéseket, amelyekhez a 
meglévő eszközöket tudjuk hozzárendelni, hiszen jól látszik, hogy mindig 
mindenkinek az az első kérdése, hogy mi a kereskedőház hozzáadott értéke 
mindehhez. Nyilvánvalóan a hagyományos eszközökön túl az, hogy most közel 50 
országban vagyunk jelen, nem beszélve a gazdaságdiplomácia meglévő eszköztáráról, 
a nagykövetségekről, tiszteletbeli konzulokról, külgazdasági attasékról. Nagyon sok 
hasznos információt tudtunk begyűjteni, hiszen ezek a partnerek, akikkel 
szerződésben állunk, az adott országban rendkívül fontos gazdasági és kormányzati 
kapcsolatokkal rendelkeznek, így el tudják mondani, hogy melyek azok a szektorok, 
ahol egyáltalán érdemes elindulni. Hiszen egy-egy cég nem tud 150 országba eljutni, 
bármilyen versenyképes terméke van, mondjuk, még akár akkor sem, ha a cégnek van 
annyi forgóeszköze, hogy ezt meg tudja ugrani. Tehát fókuszálnunk kell. Ennek 
megfelelően alakítottuk ki a kereskedőház új szolgáltatásportfólióját, így az 
alapszolgáltatáson túl, amely eddig is mindenki számára ismert volt, júniustól egy 
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cégre szabott exportfejlesztési tervet tudunk adni a magyar cégeknek. Ez azt jelenti, 
hogy a kollégáim ellátogatnak a céghez, profilt készítenek róla. Nagyon fontos a 
validálás, hiszen ezekben az országokban, ahol még soha nem volt sikeres magyar 
projekt, nem hagyható figyelmen kívül, hogy ha az ajtót kinyitjuk, akkor azon át is 
kell sétálniuk, tehát végig kell tudni vinniük azt az adott projektet, ezért fontos, hogy 
felmérjük a magyar cégek vonatkozásában is, hogy képesek-e egy-egy ilyen projekt 
megvalósítására. Amikor ez megtörténik, a cég és a kollégáim megnézik, melyek azok 
az országok, ahol egyáltalán érdemes neki elindulni. Másfél hónapon belül 
visszajelzést kapunk az adott országból és ennek megfelelően meg tudjuk mondani 
neki azt, hogy milyen kiállításra, milyen országba érdemes elmennie, melyek lesznek 
azok az eszközök, amelyek rendelkezésére állnak. Azt is fontos hangsúlyoznom, hogy 
mind a kezdő, mind a már exportáló cégek számára vannak a kereskedőháznak 
eszközei. Jól mutatja ezt egyébként, hogy exportakadémiánk a haladó és kezdő 
exportőrök számára is elérhető, 3-4 napos tréningen nemcsak az adott ország, vagy 
reláció vonatkozásában kapnak konkrét információt, hanem kereskedelemtechnikai, 
jogi és egyéb más szempontok szerint is fel tudjuk őket készíteni, csökkentve ezzel azt 
a kockázatot, hogy egyáltalán elinduljanak-e vagy sem. 

Ami még, azt gondolom, új szemlélet és egyértelműen tapasztalatok támasztják 
alá, hogy ha egy új piacra megyünk, nem elsősorban cégeket vagy termékeket kell 
kínálni, hanem megoldásokat. Hogy ez mit jelent, hadd éljek egy konkrét példával. 
Jártam Pakisztánban egy hónappal ezelőtt. Nem gondolja senki első célpiacok között. 
Ellenben az nagyon jól látszott, hogy melyek azok a területek - hiába beszélünk 
sikeres, több milliárd eurós bevételű pakisztáni exportcégekről -, ahol gyengeségekkel 
szembesülnek, legyen szó arról, hogy egy tejüzemben még mindig kézzel írják az 
egész tejtermelési folyamatot, vagy mondjuk az olcsó kínai alapanyagokból traktort 
összeszerelnek, de nincs agrárinformatikai rendszerük, amit ha beletesznek, sokkal 
versenyképesebbek tudnak lenni adott térségben. Ezek azok a megoldások, 
amelyekben mi gondolkodunk. Azt jelenti, hogy ha három vagy négy ilyen koncepció 
állt elő, engedjék meg, hogy az angol nevet használjam, a külpiaci nevét, a safe the 
city, a build the city vagy a smart city 20-30 cég komplementer szolgáltatását vagy 
termékét összerakva tudjuk kiajánlani. Ez azt jelenti, hogy akár egy egészen kis cég 
egy kis innovatív technológiával bele tud kerülni, aki önállóan soha nem tudna 
külpiacra menni, viszont ebben a csomagban konzorciumot alkotva, összekötve egy-
egy nagyobb céggel is akár, lehetőséget tud kapni. 

Az innováció, amit én még fontosnak tartok, és külön programot indítottunk 
el, az Innocence programot, amely nemcsak startup cégeknek szól, volt olyan cég is, 
amelyet külpiacra segítettünk, aki egy sikeres informatikai kkv, innovatív 
technológiát karolt fel, és az ő terméküket vittük ki. Annyi a különbség a 
hagyományos értelemben vett szakmai programokhoz képest, hogy ők maguk 
választhatják ki, milyen külpiacra, milyen programra mennek, amely ténylegesen 
hozzáadott értéket teremt számukra. Eddig több mint 20 ilyen innovatív projektet 
vittünk ki a külpiacra és valamennyien vagy konkrét megrendeléssel, vagy konkrét 
pénzügyi befektetővel, érdeklődővel tértek vissza. 

Ami még fontos, hogy március 1-jével közfeladatként látjuk el a 
kereskedőházak működtetését. Jelen pillanatban is folyamatban van, május 23-án jár 
le a nagyobb közbeszerzési csomag határideje. Ennek keretében valamennyi 
kereskedőházi szerződés közbeszerzés keretében kerül kiválasztásra, mármint maga a 
partner és minden egyéb más tevékenységünket is június 30-ai határozott idővel 
lezárunk, és közbeszerzés keretében kerül majd kiválasztásra.  

Így egy szuszra, első körben ennyit szerettem volna elmondani. Remélem, hogy 
nem léptem túl az időt, nem tudom. Köszönöm. 
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Hozzászólások 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Ismét a bizottsági elnök szerepkörét magam 
mögött hagyva jobbikos képviselőként szeretnék néhány szóban reagálni.  

Az első, amivel szeretnék foglalkozni, az a kereskedőház tevékenységével 
összefüggő kérdés. Nem az önök szakterületét érintő, azonban fontosnak tartom ezt 
elmondani, hiszen nagyon kevés olyan alkalom van akár a bizottságunk ülésein, akár 
az Országgyűlés plenáris ülésein, amikor foglalkozhatunk ezekkel a kérdésekkel. Elég 
nagy port vert fel, hogy kiderült, a kereskedőház pénzeinek egy jelentős része, több 
milliárd forintja a Quaestorban állomásozott. Elmondtam már a parlament plenáris 
ülésein is, hogy rendkívül szerencsétlen gyakorlatnak tartom, hogy az állam nem saját 
számlákon vezeti és tartja ezeket a pénzeket, még akkor is, ha ezek úgymond 
pufferként szolgáló instrumentumok, amelyek létrejöttek a Quaestornál, hanem 
beteszik brókercégekhez, és ahogy már az előrehaladott vizsgálatokból kiderülhetett, 
nyílt értékpapírpiaci műveletekben vettek részt ezek a pénzek. Az állam, bár 
állampapírokat tett be nem egy esetben, látni lehetett, hogy nem állampapírt kapott 
vissza, hanem készpénzt, tehát ezeket az állampapírokat gyakorlatilag a Quaestor 
forgalmazta. Ez nem járul hozzá ahhoz, hogy az állam átlátható módon és megfelelő 
szakmaisággal gazdálkodjon a rá bízott vagyonnal, illetve a másik kifogásunk 
természetesen az ez ellen, hogy önmagában az, hogy a kormányfőhöz vagy adott 
esetben minisztereihez közel álló cégtulajdonosok részére juttat ilyen módon forrást a 
kormány, ez egy rendkívül szerencsétlen gyakorlat. Ezt önöknek is szeretném jelezni. 
Arra kérem önöket, hogy majd vizsgálják felül ezt a gyakorlatot. Már javasoltam, hogy 
dolgozzon ki az Országgyűlés arra egy megfelelő megoldást, hogy állami számlákon 
tartsuk ezeket a pufferként szolgáló forrásokat is és ne brókercégekhez tegyük be 
ezeket a közpénzeket, hiszen itt erről van szó. 

A második megjegyzésem részint a meghívott vendégeinkhez kapcsolódik, 
részint pedig a kormánynak címzem természetesen. Szerintem egyszer nagyon 
alaposan át kellene a magyar gazdaságfejlesztés során gondolni azt, hogy vajon minek 
van komolyabb költséghatékonysága. Annak, ha elkezdünk, mondjuk, import 
kiváltásával foglalkozó gyártókat, termelőket támogatni, vagy annak, ha a külpiacon 
próbálunk meg sikert elérni. Önöket természetesen arra hozták létre, hogy a 
külpiacokon segítsék a magyar cégek előremenetelét nem kis részben, de azért el kell 
mondanom azt is, hogy nagyon sokszor azt látom, hogy a magyar gazdaságpolitika 
meglehetősen fals módon működik. A politika számára mindig egy könnyebben 
kommunikálható siker az, ha külföldön sikerül eladnunk valamit. Az már nyilván 
nem siker, hanem természetesnek tekintett dolog, ha a magyar piacon sikerül 
megoldanunk azt, hogy ne törjenek be ide a külföldiek. De ha a költséghatékonyságot 
nézem, illetve az európai országokban is meglévő patriotizmust, akkor mégiscsak 
könnyebben vívjuk meg ezeket a küzdelmeket akkor, ha segítünk legalább a magyar 
piacot megőrizni minél több magyar termelő, illetve gyártó számára. Érdemes lenne 
ezen majd kormányzati szinten is elgondolkodni. Ez nem feltétlenül az önök személy 
szerinti kompetenciája, de azt kérem, hogy ezt majd képviseljék adott esetben a 
kormányzattal folytatott megbeszélések során, mert nagyon fontos dolognak tartom. 

Azt is fontos dolognak tartom, hogy amikor meg kell ítélnünk valamilyen 
közintézmény vagy adott esetben most egy gazdálkodó szervezet - hiszen önök zrt.-
ként működnek - tevékenységének hatékonyságát, célszerű olyan összehasonlításokat 
tenni, amelyek egyébként ilyen esetben már megszokottak. Tehát: a 
foglalkoztatottsághoz milyen módon járult hozzá az önök tevékenysége, a GDP-hez, 
egyes ágazatokhoz. Adott esetben ki kell tudni mutatni, akár forintosítva is azt a 
közjónövekedést, amit az önök tevékenysége okoz, és ezt össze kell vetni a működési 
költségekkel. A nemzetközi számvitelben ez egyébként bevett gyakorlatnak számít, 
tehát javaslom azt, hogy Magyarországon is mozduljanak majd el efelé. (Dr. Varga 
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László megérkezik.) Az ÁSZ elnökének, Domokos László úrnak is jeleztem, hogy 
célszerűnek tartanám ennek a gyakorlatnak a meghonosodását. Nagyon bízom benne, 
hogy a kormány oldal majd előbb-utóbb el fog idáig jutni. Van olyan közintézmény, 
amely már önként ennek a kívánalomnak eleget tett, de ez nagyon esetleges, ezért 
célszerűnek tartanám, a honatyák részére is egyébként egy áttekinthetőbb képet ad a 
hivatal működéséről, ha ezek a kimutatások megtörténnének.  

Stratégiai szempontból kiemelt jelentőségű országokról olvashattunk a 
honlapokon, amik nálunk is megjelentek már több évvel ezelőtt. Itt elsősorban 
természetesen három nagy országra gondoltunk a Jobbik részéről: Németországra, 
Oroszországra és Törökországra. E mellett a kormányzat is intenzíven fejleszti 
például az azeri kapcsolatot. Azonban azt láttuk, hogy a magyar export megbicsaklott 
az elmúlt években, volt olyan év, amikor 15 százalékos visszaesést szenvedett a keleti 
nyitás meghirdetése után az Oroszországba, illetve az ázsiai országokba irányuló 
magyar exportteljesítmény. Ebben természetesen részben benne volt az 
Oroszországot sújtó európai uniós embargó hatása, részint azonban azt látom, hogy a 
kormányzatnak nem sikerült ezeket az elképzeléseket megfelelően üzletté konvertálni 
a magyar cégek részére, és emiatt megfeneklett ez az exporttörekvés.  

Nagyon fontos kitörési lehetőségnek éreztem azt, amit a kormány is 
megfogalmazott. Tudom, hogy ezzel nem közvetlenül önök foglalkoznak, de 
mégiscsak a magyar exportot érintő kérdés lehet. A kormány érdeklődésének 
célkeresztjébe tette, hogy a régiós földgázpiac megszervezése Magyarországon 
történik, és Magyarországra kerül ennek a központja. Itt azonban látunk egy óriási 
veszélyt, amiről nagyon kevés szó esik sajnos a kormányzat részéről, és azt kell 
mondanom, hogy az Országgyűlés egyetlen bizottságát nem tájékoztatták erről a 
veszélyről megfelelő módon. Az Északi Áramlat projekt, amely eredetileg 
Németország külön alkuja volt Oroszországgal, meg fogja kerülni Magyarországot, és 
ha megkerüli Magyarországot, akkor, azt kell mondanom, ennek a régiós vezető 
szerepnek, amit a földgázpiacon be kellene töltenünk, vége van, beleértve ebbe 
például, hogy az E.ON által korábban tulajdonolt régiós földgáztározókat közpénzből, 
több százmilliárd forintért visszavásárolta a kormányzat. Ez a stratégia tehát erősen 
kútba esik. Azt kérem a hölgyektől, tolmácsolják a kormányzat felé majd annak az 
igényét, hogy szeretnénk erről bővebben tudni, hiszen nagyon fontos lehetne 
Magyarország részére, hogy ezt az ágazatot ilyen módon meg tudjuk erősíteni, illetve 
a centrális szerepünk erősödhessen. 

Szóba került a buszágazattal kapcsolatos kérdések némelyike is a meghívott 
vendégeink előadásában. Ezzel kapcsolatban megint bizonyos dogokat nem látok 
tisztán. Olvastam Tarlós István legutóbbi fővárosi előterjesztését, illetve a kormány 
stratégiai állásfoglalását a buszágazat fejlesztéséről. Évekkel ezelőtt megfogalmaztuk 
már azt az igényt, hogy akkor lesz Magyarországon ipari kapacitás építve a 
buszágazatra, ha a kormány tartós beszállítói programot tud adott esetben az ágazat 
szereplői részére garantálni. Több ezer busz vár lecserélésre Magyarországon. Olyan 
módon lehet erre ipari kapacitást tervezni, hogy a kormány azt mondja: évente 3-4 
száz buszt megvásárolunk és ennek a megvásárlásnak garantáljuk az anyagi fedezetét 
is. Ennek hiányában nem fog senki ipari kapacitást létesíteni, hiszen nincs mire, vagy 
akkor fog ipari kapacitást létesíteni, ha megfelelő kormányzati hátszéllel rendelkezik, 
és biztos információi vannak arról, hogy a termékeit meg fogják venni. Tehát például 
a kormány arról beszélt, hogy megcsinálja a magyarországi buszgyártást és ennek 
ürügyén vásárolta meg a Rábát, de kérdezem én, hol vannak a Rába buszok. Ez egy 
kudarcba fulladt kísérlet volt, valljuk meg őszintén, technológiailag a Rába sincs 
felkészülve arra, hogy ezeket a buszokat megvásárolja, illetve hogy a 3-as metró pótló 
buszait adja. Azt láthatjuk 150 darab autóbusz sorsánál, hogy a polgármester úr bár 
akceptálja a kormány törekvését és Orbán Viktor személyes törekvését is arra, hogy 
magyar buszokkal legyen megoldható a kieső metróvonal pótlása, azonban látható az 
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is, hogy ezek a magyar buszok nincsenek és a kormányzat egyértelmű szándéka az, 
hogy egy Karasan nevű török buszgyártó céget hozzon helyzetbe. Ez egy nyíltan 
felvállalt stratégiája a kormánynak. Tarlós István egyébként maga beszélt erről és 
onnan tudom, hogy ennek megint nem látjuk az ellentételezését. Azt látjuk, hogy 
igen, a kormány erősen tolja a török buszgyártót, a magyar buszgyártók valamiért 
mégsem jutnak részesedéshez a magyar buszpiacon, de nem látjuk annak az 
ellentételezését, hogy vajon a török féltől mit kapunk. Ezeket a kontraktusokat 
általában valamilyen viszonossági alapon szokták letárgyalni a nemzetközi üzleti 
életben, valamilyen viszonosságnak kell ezt követnie, de erről semmilyen 
tájékoztatást nem kaptunk. Több milliárd forintos üzleteket látunk megkötni a fejünk 
fölött, de nem látjuk, hogy mivel viszonozza a török partner Magyarország felé ezt a 
fajta együttműködést. Azt kérem, hogy vagy önök válaszolják meg ezt a kérdést - 
vélelmezem, hogy többet tudnak róla, mint én -, vagy pedig a kormánynak kell 
megválaszolnia, hiszen ennek alapján lehet egy ilyen együttműködés tartalmát 
megítélni. 

Nagyon fontosnak tartom azt, ami egyébként a Magyar Logisztikai Szövetség 
részéről is meg lett fogalmazva, hogy a Kínával szövődő vasúti kapcsolat 
Magyarországon fel legyen fejlesztve. A széles nyomtávú vasúti kapcsolat ugyanis, 
amely jelenleg Záhonynál lép be az országba, nagyon korszerűtlenül működik, nem 
kis részben egyébként a magyar exportteljesítmény amiatt esik vissza, hogy nem 
jönnek létre azok a logisztikai beruházások, amelyekhez az európai uniós hozzáadott 
értéket biztosító összeszerelő üzemek kapcsolódni tudnának. Innen lehetne aztán 
Magyarországról különböző más európai uniós országokba ezeket a termékeket 
exportálni, azonban ezek a gazdasági teljesítmények azért nem jönnek létre, mert a 
kormány megfeledkezett a vasútfejlesztésről. Most azt hagyjuk, hogy ez a kelebiai 
vasútvonal, amely tényleg egyes kimutatások szerint ezer év alatt fog megtérülni, 
mennyire értelmetlen és mennyire rossz nyomvonalon van vezetve, itt a kormány 
figyelmébe azt ajánlom, hogy azok az országok, például Szlovákia, aki Csapnál egy 
egészen korszerű terminált csinált, szemben a magyarországi záhonyi 74 
négyzetkilométeren elkerülő átrakóhellyel, mennyivel jobban járt, hiszen a kínai 
export jelentős része ezen az átvevő helyen keresztül érkezik be. Kelet-Szlovákiában 
például emiatt történtek munkahelynövelő beruházások, mert ott valósultak meg 
azok a beruházások, amelyek kellő vasúti infrastruktúrafejlesztés esetén 
Magyarországra is jöhettek volna. Tehát itt azt kérem, hogy ezt majd szintén 
tolmácsolják a kormányzat felé, mert egyébként ez a fajta folyamat a továbbiakban is 
erősödni fog.  

Köszönöm szépen. Megkérdezem képviselőtársaimat, hogy ki szeretne 
hozzászólni. (Jelzésre.) Szatmáry Kristóf alelnök úr. 

 
SZATMÁRY KRISTÓF (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. 

Üdvözlöm a vendégeket. Tisztelt Bizottság! Távol álljon tőlem, hogy elnök úr 
mondandójára reagáljak, hiszen most másik napirendi pont van, az elnök úr által 
feltett kérdések egy jelentős része az én megítélésem szerint kevésbé tartozik a 
Magyar Nemzeti Kereskedőház kompetenciájába. Fontos kérdések, nem állítom az 
ellenkezőjét, csak a napirendi pontra fókuszálva azt gondolom, hogy kicsit szélesre 
tártuk a kérdéseket és olyanok is felvetésre kerültek, amelyekre, azt gondolom, ma 
nem tudunk választ kapni. Azt javaslom az elnök úrnak, ha ilyen irányban vannak 
kérdések, hogy a bizottság azokat is vegye napirendre, ezt támogatni fogjuk. 

De konkrétan a Magyar Nemzeti Kereskedőházzal kapcsolatban azt gondolom, 
hogy a létrehozásának célja alapvetően a hazai kis- és közepes vállalkozások 
nemzetközi piacokon való megjelenésének elősegítése. Ez nagyon támogatandó 
feladat, hiszen nekem is volt szerencsém azzal találkozni, hogy 2010 után lényegében 
a magyar export 99 százalékát és a külföldi delegációkkal való találkozások jelentős 
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részét is kizárólag Magyarországon működő nemzetközi cégek magyarországi 
termékeinek külföldre való eladása jelentette. Ez, azt gondolom, szerencsétlen, hiszen 
a nemzeti gazdaságot kívánjuk építeni annak ellenére, hogy a hazai gazdaság gerincét 
a kis- és közepes vállalkozások adják, és ezek külpiacon való megjelenésében 
megannyi kapcsolatával fontos szerepet tölt be - azt gondolom az elküldött anyag 
alapján is - a kereskedőház. Az általam kapott visszajelzések is azt mutatják, hogy 
persze vannak relációk, ahol ez nehezebben működik, de a legtöbb helyen igenis 
értünk el jelentős eredményeket. 

Három kérdést tennék fel, talán négyet, amelyekre esetleg a vezérigazgató 
asszony tud válaszolni. Az egyik kérdés, talán az elnök úr szavaiból is kiderült, az 
orosz embargónak a magyar kkv.-ra gyakorolt hatásával kapcsolatos. A kereskedőház 
rendszerén belül mennyire sikerült ezt kompenzálni, mennyire tudtuk ezt az 
egyébként - azt gondolom, ebben egyetértünk - elég értelmetlen európai embargót 
semlegesíteni a hazai vállalkozások, főleg a kis- és közepes vállalkozások 
szempontjából? 

A másik lényeges kérdés, ez is itt részben elhangzott, a déli nyitással 
kapcsolatos feladatok és lehetőségek. A vezérigazgató asszony az afrikai relációról 
beszélt. Talán a másik fontos reláció Latin-Amerika az, amely, azt gondolom, akár a 
kulturális kapcsolatok tekintetében a világ fejlődő része közül a leginkább Európához 
és Közép-Európához hasonlítható. Ott milyen eredményeket és lehetőséget lát a 
magyar cégek számára? 

Talán arról is érdemes beszélni, részben elhangzott, hogy a Kárpát-
medencében, illetve a környező országokban egy külön rendszer működik. Erről 
ritkán beszélünk, de talán itt a Vállalkozásfejlesztési bizottság ülésén érdemes 
elmondani, hogy a környező országokban a magyar exporttöbblet körülbelül annyi, 
mint amennyi az importtöbblet Kínából vagy az orosz energiafüggőség miatt. Tehát 
nagyon komoly, nemcsak nemzetstratégiai, de nemzetgazdasági érdek is, hogy 
ezekben az országokban minél inkább jelen legyünk, erre már a korábbi évek 
tapasztalatai is rámutattak. Fontos a Kárpát Régió Üzleti Hálózat, aminek egy 
továbbfolytatása, továbbgondolása az, amit most a kereskedőház csinál. Ha e 
tekintetben néhány pluszinformációt tud a vezérigazgató asszony adni! 

Illetve a negyedik kérdés, ami megint csak részben hangzott el, hogy azt 
mondhatjuk meglehetősen általános megközelítésben, hogy a magyar gazdaság 
hosszú távú stabilitása azon múlik, hogy azok a kis- és közepes vállalkozások, akik 
egyébként exportképesek, meg tudják tenni az első lépéseiket és lépésről lépésre 
eljussanak oda, hogy akár egy nemzetközi piacon is már a kereskedőház segítsége 
nélkül is megálljanak. Tehát egy olyan klasszikus, európai értelemben vett 
középvállalkozói szintet elérjenek, ahol azt tudjuk mondani, hogy Magyarországon 
van - nem tudom - 100, 200, 2000 olyan középvállalkozás, amely döntően, vagy 
jelentős részben hazai tulajdonban áll és exportképes terméket állít elő. Ehhez nagyon 
fontos az az egyedi inkubáció, inkább így hívnám, aminek a kezdeményezéséről lehet 
tudni, hallani. Kérem, hogy a vezérigazgató asszony esetleg erről a tapasztalatairól is 
beszéljen, hiszen itt már továbbmegyünk annál, minthogy egy terméket kell külföldön 
eladni, hanem itt igazából tanácsadással kell azokat a hazai cégeket fejleszteni, 
amelyeknek a termékei egy-két nemzetközi piacon már megálltak. Ez a jövő, hogy a 
magyar állam ott próbáljon segíteni ezeknek a cégeknek, hogy fel tudjanak lépni, 
mondjuk, egy ad hoc nemzetközi szerződéstől odáig, hogy egyedül is meg tudnak állni 
a világban. Azt gondolom, hogy ebben a kereskedőház nagyon fontos szerepet tud 
betölteni.  

Arra még egyszer visszatérve, hogy funkcióját látva én azt gondolom, a 
kereskedőház tényleg nagyon fontos feladatot lát el, és azt gondolom, a 
Vállalkozásfejlesztési bizottság nevében is minden támogatást, amely konkrétan az 
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önök tevékenységéhez kapcsolódik, meg kell adnunk. Köszönöm szépen a 
beszámolót. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Gúr Nándor képviselő úr jelentkezett. Megadom a szót. 
 
GÚR NÁNDOR (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Bár alelnök úr azt 

mondja, hogy elnök úr tágra nyitotta ezt a kérdéskört, szerintem olyan kérdésekről 
beszélt, nem fogom ismételni, amelyek fontosak a Quaestorban landoló forrásoktól 
kezdve a buszágazat kérdéseinek sokaságáig.  

Igazából 3-4 rövid kérdést szeretnék megfogalmazni. Az egyik az, hogy kikkel 
és milyen feltételek közepette raknak össze közösen kereskedőházakat. Ezek a 
feltételek nyitottak-e, ismertek-e mindenki számára, aki esetleg ebben gondolkodik? 
Én úgy látom, hogy korlátos. (Ducsai Oláh Zsanett: Bocsánat! Nem hallom! - 
Gelencsér Attila: Húzd közelebb a mikrofont!) Nem engedi ez a vacak. (A 
mikrofonját igazítja. - Bányai Gábor: Neked engedi!) De, engedi! Még ezt is 
megteszi. Megismétlem akkor a kérdést. (Ducsai Oláh Zsanett: Köszönöm szépen.) 
Igazából azt szeretném kérdezni, hogy kikkel és milyen feltételekkel raknak össze 
közösen kereskedőházakat. Nyitottak-e, mennyire nyitottak ezek a feltételrendszerek, 
mennyire megismerhetők? Én korlátosnak ismerem az információkhoz való 
hozzáférés lehetőségét, ezért érdeklődöm ezzel kapcsolatban. 

A másik - és mondom, nem ismételve azokat a felületeket, amelyeket elnök úr 
említett -, speciálisan a Nemzeti Kereskedőházat érintően körülbelül mennyi az a 
személyi ráfordítás, amely egy adott esztendőben felmerül. Nagyjából 180 ember a 
foglalkoztatott, ugye? (Ducsai Oláh Zsanett: Igen.) Körülbelül mennyi az, amivel 
gazdálkodnak személyi ráfordításként, és hogyan néznek ki az eredmények vagy a 
veszteségbeli adatok? Ismerem a ’13-as, ’14-es adatokat, a ’15-öset még nem. Jó lenne 
látni a trendet e tekintetben. 

Talán csak egy kíváncsi érdeklődő kérdés lenne még, lehet, hogy az elnök urat 
is érdekli, igazából a Magyar Nemzeti Kereskedőház iráni szakértőjét szeretném 
tudni. Ki az, mennyi pénzért végzi ezt a tevékenységet és milyen végzettséggel, 
nyelvtudással megáldottan teszi mindezt? Nagyjából elsőre csak ennyi. Köszönöm 
szépen. (Gelencsér Attila: Elsőre? Akkor még lesz második is? - Derültség.) Attól 
függ! 

 
ELNÖK: A meghívott vendégeinktől és Gúr képviselő úrtól is elnézést kell 

kérnem, el fogom olvasni a jegyzőkönyvet, de ahogy már az ülés elején jeleztem a 
kollégáim részére, van egyéb közfeladatom, amelynek eleget kell tennem, úgyhogy 
átadom az ülés levezetését Szatmáry alelnök úr részére. Kezét csókolom, 
viszontlátásra! (Elhagyja a termet.) 

 
(Az ülés vezetését Szatmáry Kristóf, a bizottság alelnöke veszi át.) 

 
ELNÖK: Kérdezem, hogy van-e a képviselőtársaim közül akkor első körben 

kérdés, észrevétel. (Bányai Gábor jelentkezik.) Parancsoljon! 
 
BÁNYAI GÁBOR (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm a szót, alelnök úr. 

Tisztelt Vezérigazgató Asszony! Köszönöm szépen a beszámolóját. Szeretném 
kérdésekkel kiegészíteni többek kérdéseinek sorát, de előtte egy pár szóval a 
véleményemet is elmondanám.  

Azt mindannyian látjuk és tudjuk is, a bőrünkön tapasztaltuk, hogy a 
kilencvenes évek eleje óta a bel- és külpiacokat szinte mindenhol elvesztettük és 
visszaszorultunk minden termékpályán, minden terméktípusban és ágazatban. Azt is 
látjuk, hogy irgalmatlan nehéz visszaszerezni ezeket a piacokat még itthon is, nem 
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csak külföldön. Tudjuk azt is, hogy nem történt előrelépés, amíg ez a kezdeményezés 
nem volt a Külügyminisztérium részéről, hogy teremtsen bázisokat olyan helyeken, 
ahol vagy voltunk korábban, de kikerültünk, vagy ahol nem voltunk, oda eljussunk. 
Ez irdatlan nagy munka, óriási vállalás, hisz egy megbízható termékről egy másik 
megbízható termékre nagyon nehezen áll át bármelyik állam polgára, nehéz elérni, 
hogy megvegye, egy német áru helyett a magyar árut kezébe vegye és megvásárolja. 
Óriási erőfeszítés eljutni egyik embertől a másikig, még akkor is, ha korábban már 
voltunk ott, csak elvesztettük a piacainkat. Ennek egyik példájaként lehet mondani az 
orosz piacot. Ha minden termékre ráírtuk, hogy Globus, vagy mindenhova ráírtuk, 
hogy jonatán alma, egy autóbuszra - és ezt képletesen jeleztem -, hamarabb eladnánk, 
mint bármi mást az ilyen típusú termékeket. De piacokat visszaszerezni nem könnyű 
dolog.  

Az egyik kérdésem az lenne, hogy termékfejlesztésben, kiajánlásban haza felé, 
tehát nem külföldre, milyen termékeket kellene kijuttatnunk élelmiszeriparban, 
bútoriparban, feldolgozóiparban, bármi területén. Ezzel kapcsolatban… (A kávégép 
okozta zaj.) Köszönöm szépen képviselőtársamnak a kávéfőzőt, így legalább még 
rosszabb lesz hallgatni egymást. (Derültség.) Tehát ebben van-e önöknek 
szakemberük, mert rengeteg olyan magyar kis- és közepes vállalkozást ismerünk 
vidéken, én magam is és mások is, amelyeknek nagyon kellene ilyenfajta segítséget. 

A másik, hogy a promóciós tevékenységben, ha vannak ebben támogatási 
formák, hogy tudunk egy jó magyar terméket kinn reklámozni. Mi kell ahhoz, hogy 
ezeket a termékeket önök eljuttassák ezen országok általunk nyitott 
kereskedőházaiba?  

Illetve megkerestek Dániából, Jylland régióból, ott van egy tiszteletbeli 
főkonzulunk, aki beszél magyarul is, és azt mondta, hogy volna hajlandóság 
Dániában, a félszigeten lévő régióban, Viborgban és környékén magyar áruk 
exportjára, szívesen vennék, ha importálhatnának, csak igazából nem vagyunk ott. 
Tehát hiába vannak kiváló élelmiszeripari termékeink, hiába vannak kiváló egyéb 
termékeink, amit nagy kínkeservvel készítenek magyarországi vállalkozások, ha 
ezeket nem tudják megvásárolni. Rengeteg magyar él kinn, tanulnak, illetve 
vendégmunkásként sokan dolgoznak kinn. De lehetne folytatni a sort. 
Lengyelországban is alig vagyunk ott, pedig szomszédság, régen megszakadt bár a 
határszomszédságunk, de mégiscsak partnerország. Hogy tudunk ezekre a piacokra 
visszakerülni? Ha lehet majd javasolni, mert nem látom, de olvasom, hogy a 
szomszédos országokban ott vannak… (Ducsai-Oláh Zsanett: Van benne Krakkó!) 
Nem láttam a felsorolásban, elnézést kérek érte! A kérdésem az, hogyan lehet dániai 
kereskedőház megalapításában, akár közép szinten, akár magasabb szinten 
megállapodni.  

Az elnök úr már elment, pedig nem önhöz lett volna kérdésem, hanem hozzá, 
hogy a kelebiai vasút hogy került ide a kereskedőház tájékoztatójához. Ez számomra 
egy rejtély, de majd megkérdezem elnök urat (Gúr Nándor: Kínai kapcsolatok!), 
hogy a vasútfejlesztéshez mi köze volt a tisztelt vezérigazgató asszonynak és 
csapatának. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem, hogy van-e egyéb kérdés, észrevétel a bizottság 

tagjai részéről. (Senki sem jelentkezik.) Akkor visszaadom a szót. 

Ducsai-Oláh Zsanett válaszadása 

DUCSAI-OLÁH ZSANETT vezérigazgató (Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt.): 
Köszönöm szépen. Voltak olyan kérdések, amelyek közösek voltak, engedjék meg, 
hogy azokra összevonva válaszoljak. 

A Quaestorral szeretném kezdeni. Először is azt szeretném hangsúlyozni, hogy 
gyakorlatilag a vezérigazgatóságom előtt megszakadt a jogi kapcsolat a Quaestorral. 
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Tehát ami a javaslat, azt jelentem, már előzetesen is megfogadtam, ugyanis teljes 
egészében az MKB-ban helyeztük el a kereskedőház valamennyi tőkéjét, forrását. 
Tehát semmilyen egyéb más brókercéggel, semmilyen jogviszonyban nem állunk, 
semmilyen szerződéses viszony nem jött létre. Ilyen módon azt gondolom, hogy most 
már nyugodtan alhatunk, hiszen biztonságban van a kereskedőház pénze. 

Felmerült elnök úr részéről az importkiváltás és az export kérdésköre. Sokszor 
elmondtuk, hogy alapvetően kis ország vagyunk. Ennek fényében nagyon sok olyan 
szektor van, ahol a méretgazdaságossági szempontot figyelembe véve nem tudnak jól, 
prosperálóan működni a cégek, ha csak Magyarországban gondolkodnak. Tehát 
amellett hogy egyetértek abban, hogy nagyon fontos az, hogy itthon, Magyarországon 
is minél több hazai gyártású terméket, élelmiszert használjunk fel, viszont egy jó, 
fejlődő cég számára, akinél alapvetően az a cél, hogy a magyar nemzetgazdaság 
növekedését is szolgálja, olyan változásokra van szükség, amelyek következtében 
folyamatosan nőni tudnak, ehhez pedig mindenképpen fontos az export is. Ilyen 
értelemben szerintem a kettő nem elválasztható, a kettőt párhuzamosan kell 
fejleszteni, nyilván én ez utóbbiban vagyok kompetens. 

Azt is fontosnak tartom elmondani, hogy egyetértek abban, hogy nehéz mérni. 
Az elmúlt egy-két hónapban meghoztuk azt a döntést, hogy sokkal részletesebben 
fogjuk a velünk kapcsolatban álló cégektől bekérni az információkat, hogy 
foglalkoztatásban, külpiacban, ráfordításban, GPD arányaiban mennyi, amit tudtunk 
a segítségünkkel kiajánlani. Azt is el kell mondanom, hogy egy kiállítás, amelyen részt 
vesz egy cég, neki kerül 150-180 ezer forintjába, míg mondjuk egy olyan kiállításon 
való megjelenés 20-30 millió forintot jelent azért, hogy egyetlen egy cég megjelenjen 
bármilyen szinten a külpiacokon. Ha nincs ez a fajta exportpromóciós tevékenysége a 
magyar államnak, soha az életben nem tudna eljutni a partnerekhez, így viszont, ezek 
segítségével meg tudja tenni. Ezek nagyon nehezen mérhetőek, és azt gondolom, nem 
biztos, hogy összehasonlításban ezt a két dolgot pénzre lehet váltani. 

Másrészt egy miniszteri delegációnak vagy egy miniszterelnöki útnak szintén 
meg lehet számolni a költségét, de például az, hogy a magyar cég számára félmilliárd 
forint értékű kukásautó-exportot hoztunk létre, egyes egyedül azért állt elő, mert 
miniszter úrral kimentünk Ghánába egy delegációval, ahol a miniszter úr találkozott 
azzal az üzletemberrel és kialakult egy beszélgetés, amelynek következtében ez az úr 
már háromszor eljött Magyarországra. Egyébként 6-8 hónap, a kollégáknak 6-8 
hónapjába telt az, mire egy 500 milliós konkrét ügyletig eljutottunk. Ez a harmadik 
olyan tényező. Hogy egyébként hány ember munkaórájába telt ebben a félévben, hogy 
idáig eljussunk, ez sem olyan arányszám, ami párba állítható a költségekkel. Emellett 
egyetértek, és ahogy a beszámolóban elmondtam, megkérdeztük a cégeket: 800 
milliárd forintnyi exportbevételt prognosztizáltak tavaly októberben. Ez a szám 
nyilván a százszorosa, sok százszorosa annak, mint amennyibe egyébként maga a 
Külgazdasági és Külügyminisztérium számára az exportpromóció került.  

Viszont válaszolok konkrét számokkal arra a kérdésre, amit a képviselő úr 
feltett. Tulajdonképpen most mindjárt három cégről beszélek, szeretném 
hangsúlyozni, hogy ebben mind a képviseleti irodahálózat, mind a közel 40 
kereskedőház működése, ahogy ez kialakult, mind a budapesti központ működése, 
mind a vidéki kollégáink működése, mind pedig az összes szakmai program 
finanszírozása benne van. De hozzá kell tennem még egy fontos számot, amit 2015 
vonatkozásában is majd fognak látni, ha május végén megjelenik a mérleg, hogy 
rengeteg saját számlás üzletünk volt. Azt jelenti ez, hogy mi vásároltuk meg a magyar 
cégektől és azután mi értékesítettük tovább. Ennek az értéke 4,6 milliárd forint volt, 
ennyibe került a kereskedőháznak. Cserébe viszont 5,4 milliárd forint bevételt hozott 
a kereskedőház számára. De hogy az össz-számokat mondjam: 2014-ben 3,2 milliárd 
forint volt az MNKH Zrt. költsége, 2015-ben került hozzá a további három cég és az 
összes promóciós tevékenység, plusz 22 határ menti iroda, ez 11 milliárd forint, és 
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2016-ban 7,5 milliárd. Csak azt szeretném hangsúlyozni, hogy a kormány irányelvével 
megegyezően jelentősen igyekeztünk konszolidálni és csökkenteni mindazt, hozzátéve 
azt is, hogy a különbség pont ott jelenik meg, ami a konkrét kereskedelmi 
tevékenységből volt többletként 2015-ben. Még egy fontos számot hadd mondjak. 
2017-ben másfél milliárd forint lesz az, amit a kinti kereskedőház irodahálózat fog 
jelenteni.  

Itt rákanyarodnék a Gúr képviselő úr által feltett kérdésre, hogy milyen 
feltételekkel lehet kereskedőházi partnerré válni. Azt gondolom, hogy egyébként 
eddig bárki eljött hozzám, neki is elmondtam, de most hogy már közbeszerzés van 
kiírva, ez mindenki számára egyértelmű, ott vannak azok a szakmai feltételek, 
amelyeknek meg kell felelni ahhoz, hogy valaki kereskedőházi partner legyen. 
Egészen konkrétan be kell bizonyítania azt, hogy konkrét gazdasági és kormányzati 
kapcsolatokkal bír, együttműködési megállapodásokkal, referencialevéllel, illetve 
vállalnia kellett az általam megkötött szerződésben azt, hogy hat hónapon belül a 
működési költségének egy jelentős részét behozza. Azt is fontosnak tartom 
elmondani, hogy az, hogy meg van határozva egy konkrét összeg egy hónapra, ez nem 
jelenti, hogy meg is kapja a kereskedőházi partner, ugyanis teljesítményarányos a 
szerződés. Ez azt jelenti, hogy minden hónapban kapnak egy havi munkatervet, 
amiben meghatározzuk azokat a feladatokat, amelyeket neki el kell végezni, legyen 
szó disztribútorkeresésről, konkrét üzleti lehetőség generálásáról, cégek 
képviseletéről, tárgyalások megszervezéséről, és amennyiben alá tudja támasztani, 
hogy ezt a munkát elvégezte, akkor kapja meg ezt a pénzt. Ez most a közbeszerzés 
keretében létrehozandó szerződésében ugyanígy megtalálható. Nagyon szívesen 
átküldöm önnek, de egyébként a honlapokon elérhető az a fajta feltételrendszer, 
amelynek meg kell felelni. Ahogy most a közbeszerzés során, korábban is kellett egy 
konkrét akciótervet letenni, amely bemutatja, hogy milyen szektorban, milyen 
kereskedelemfejlesztési eszközökkel fog dolgozni, vagy úgy gondolja, hogy tud 
hatékony lenni, illetve azt, hogy milyen eredményeket tud prognosztizálni a 
következő másfél-két évre. 

Az iráni szakértő. Kulcsár Józsefre gondolt minden bizonnyal. (Gúr Nándor: 
Én? Csak kérdeztem!) Jelenleg nem áll a kereskedőház szerződésben Kulcsár 
Józseffel. Az iráni miniszterelnöki utat megelőzően segített nekünk az elmúlt 20 
évben megszerzett iráni kapcsolatait felhasználva, hiszen akkor még nem volt ott 
kereskedőházunk, hogy minél hatékonyabban tudjuk a magyar cégeket felkészíteni, 
illetve abban, hogy megfelelő partnereket tudjunk szervezni neki ezekre az utakra.  

Érintve egy másik kérdést szeretném elmondani, hogy annak érdekében, hogy 
eredményesek legyenek ezek a programok, nemcsak úgy visszük ki a magyar cégeket, 
hogy ott megjelennek és elengedjük a kezüket, hanem előzetesen a kereskedőházak 
segítségével konkrét tárgyalásokat szervezünk nekik annak megfelelően, hogy milyen 
igény merül fel, illetve milyen lehetőségeket látunk egyébként. Egy olyan helyen, ahol 
még gyakorlatilag nem nagyon volt gazdaságfejlesztési tevékenység korábban, mint az 
embargó miatt Iránban, ennek megfelelően szükségünk volt olyanra, akinek vannak 
élő iráni kapcsolatai. Kulcsár úrnak vannak ilyenek bizonyítottan, ezért dolgoztunk 
vele. Bruttó 150 ezer forintért látta el mindezt, de ez a kapcsolat az év elejével 
megszűnt, hiszen elindultunk másfelé, azóta már van iráni partnerünk, ennek 
megfelelően nem volt szükségünk az ő tevékenységére.  

Az orosz embargó valóban egy huszárvágás volt, fogalmazhatunk így is. Viszont 
örömmel mondom és hangsúlyozom, hogy nem mindenre él az orosz embargó, hiszen 
nem terjed ki az élőállatokra, vetőmagokra, gabonára, olajos magvakra, borokra, 
lisztekre, sertés- és baromfizsírokra, zöldség-, gyümölcs- és húskonzervekre, ezek 
kivitelére. Ez a fajta tevékenység folytatható, valóban számtalan nagy céget ismerek, 
amely meg tudta ugorni ezt az akadályt, és továbbra is exportál. Amit mi tudunk 
tenni, legyen szó a keleti vagy a déli nyitásról, hogy olyan új partnereket és 
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lehetőségeket keressünk a magyar cégeknek, akik ki tudják váltani, pont ezért volt 
fontos az olyan alternatív ország, mint például Pakisztán, amit már említettem, vagy 
Mongólia. Ezért is tartom fontosnak azt, hogy Mongóliában több mint 300 boltban 
van ott a magyar élelmiszer. Ennek egy részét például kiválthatják, amit az orosz 
embargó okozott. Nem beszélve Japánról, ahova ugyanígy elég komoly 
élelmiszerexportot tudtunk elindítani. Ez 106 millió euró volt. Japán irányába 65 
százalékkal nőtt a magyar export, azt gondolom, ez is egy fontos szám ahhoz, hogy az 
orosz embargót mivel tudtuk kompenzálni. 

Déli nyitás. Valóban kifelejtettem a beszámolómból. Nagyon fontos Brazília, 
Argentína és Kolumbia, ahol nagyon konkrét partnerekre találtunk. Argentínában az 
egészségipar, Kolumbiában az informatika területén. Talán éppen Brazíliába volt az 
első olyan utam, ahol láttam, hogy ha a megoldást kínáljuk, előreléphetünk, mert sem 
vízgazdálkodás, sem hulladékkezelés nincs Brazíliában. Sao Paolóban voltam, 
találkoztam a polgármester úrral, akivel azóta a tárgyalások elindultak. Mexikóban 
van egy elég komoly vízipari tender, amiben szintén jó helyen vagyunk. Szeretném 
elmondani, hogy egy ilyen projektnek a végigvitele 6-8, néha 12 hónap. A kukásautó-
export ügyében például gyakorlatilag tavaly júniusban voltunk Ghánában és most 
fogjuk aláírni a szerződést. Tehát közel egy év volt, többszöri ideút, nyilvánvalóan ez 
annak függvénye, hogy itt nemcsak paradicsomkonzervet adunk el, hanem 
nyilvánvalóan számos szakmai specifikációs konzultáció szükséges mindehhez.  

Kárpát-medence. Nyilvánvalóan ez a legfontosabb terület, ha csak abból 
indulunk ki, hogy egy kezdő vállalkozás számára sokkal könnyebb egy határ menti 
országba eljutni, kisebb a kockázata. Viszont, ahogy Szatmáry képviselő úr mondta, 
valóban egy továbbfejlesztése ez annak, ami korábban volt, hiszen itt nemcsak az a 
fontos feladatunk, hogy a magyarországi székhelyű vállalkozásoknak keressünk 
ezekben az országokban lehetőséget, hanem Kárpát-medencei gazdasági régióban 
gondolkodva az ott lévő cégekkel magyar-magyar együttműködést generálva 
igyekszünk segíteni nekik. Nincs féléve tulajdonképpen, amikor maga a munka 
elindult a közbeszerzés lefolytatását követően, de konkrét eredményekről tudunk 
beszámolni. Aradon egy vállalkozó azóta magyar alapanyagból dolgozik, vagy éppen 
Nagyváradon volt, ahol konkrét közúti fejlesztést magyar cég végzett el. Van olyan 
például az informatikai centrumban, ahol egy szlovák és egy magyar cég közös 
szoftverfejlesztéssel tudott kiajánlani egy innovatív megoldást távolabbi piacokra. 
Tehát valóban nagyon fontos, ezért újfajta dimenzióba téve sokkal szélesebb skálán 
igyekszünk mobilizálni a Kárpát-medencében rejlő lehetőségeket.  

Cégspecifikus tanácsadás. Valóban egyfajta inkubációról van szó. Miután piaci 
szereplőként is dolgoztam, pontosan tudom, hogy a magyar cégeknek elég kevés az 
erőforrása arra, hogy minden kiállításon mindenhol megjelenjenek, így ez a fajta 
inkubáció nagyon fontos. Elmondjuk nekik, hiszen itt exportképes termékről volt szó, 
hogy attól, mert valakinek van exportképes terméke, közel sem biztos, hogy maga a 
cég is exportképes. Nyilvánvalóan az a fajta tudás, finanszírozási és egyéb 
paraméterek kellenek ahhoz, hogy ezt meg tudja tenni. Ezért fontos az a fajta 
megközelítés, hogy integráljuk, mert egyébként nem neki kell kimenni, havonta 
kiutazni, letárgyalni, hanem megteszik ezt helyette akár az én kollégáim, akár abban a 
konzorciumban már tapasztaltabb magyar cégek, akik ebben sokkal rutinosabbak, 
neki lesz külföldi referenciája és szépen el tud indulni ezen az úton. 

Itt kanyarodnék át az élelmiszerre, és fontos, hogy ezzel kapcsolatban mik a 
tapasztalatok. Tízből nyolcszor azért nem tudunk megfelelő magyar árut ajánlani, 
mert vagy árban, vagy mennyiségben nem felelnek meg. Egyébként azt is hozzá kell 
tennem, hogy a magyar cégek részéről, ha külföldre kérünk árat, egyből megugrik a 
ceruza. Tehát nagyon fontos azt is a magyar cégekben tudatosítani, hogy türelmesnek, 
rugalmasnak kell lenni és nem lehet egy hónap alatt meggazdagodni az 
exporttevékenységből, hanem el kell indulni valahol. Ez is egy olyanfajta információs 
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tudás, amit igyekszünk átadni nekik. Viszont az élelmiszer vonatkozásában fontosnak 
tartottam, hogy valamilyen megoldást találjunk erre, ezért hoztuk létre az Áldomás 
márkát. Ez közösségi ernyőmárka, ebben a kereskedőház a többségi tulajdonos. 
Ennek pont az a célja, hogy átvállalva a kommunikációs és külpiaci nyitási feladatot, 
akár kisebb termelők számára is tudjunk lehetőséget biztosítani.  

Jelen pillanatban az Áldomás keretében 22 terméket kezdünk el júniusban 
kiajánlani, ebben van mangalicakolbásztól, szatmári szilvalekváron keresztül, 
lenmagolajig sok minden, tehát azt gondolom, elég széles palettát igyekeztünk 
feltárni. Nem titkolt cél az, legyen szó mézről, mert méz is van benne… Ezek mind-
mind olyan termékek (Gúr Nándor: Barackmag?), amelyek mögött egyébként - és ez 
fontos - nagyon szigorú minősítési eljárás van, egy fogyasztóbarát védjegyet is kap 
ezzel az a termelő, aki az Áldomás márkában kívánja értékesíteni a termékét. Ez azt 
jelenti, hogy a külpiacokon mindig nagyon fontos szempontként megjelenő minőségi 
garanciát is tudjunk biztosítani. Befejezve a mondatot: nem titkolt szándékkal az a cél 
ezekben, hogy méz, gyümölcslé, lekvár, hogy valóban a legkisebb termelőktől is 
begyűjtve az alapanyagot megfelelő áron, piacképes terméket tudunk belőle készíteni. 
Azt gondolom, ez az egyetlen esélyünk arra, hogy azt a fajta szerkezeti problémát, 
amivel a magyar élelmiszeripar küzd, meg tudjuk lépni.  

Nagy örömmel mondom, hogy gyakorlatilag egy széles körű civil termelő és 
állami együttműködés áll mögötte. Ugyanúgy különböző szövetségek, az 
Agrárkamara, a Földművelésügyi Minisztérium, a Miniszterelnökség, a Külgazdasági 
és Külügyminisztérium, tehát azt gondolom, hogy „most vagy soha” alapon 
igyekszünk mindent megtenni azért, hogy ezt elősegítsük. Például Dánia az egyik 
célpiaca az Áldomásnak, tehát Skandinávia, az arab térség, Anglia és Japán. Itt még 
egy alátámasztása az Áldomás márkának: Japánban a mangalica gyakorlatilag egy 
nagyon nagysikerű termék, a legtöbb japán ismeri és fogyasztja. Ha az Áldomás 
tömbösítve polcon megjelenik, megeszik egy Áldomás mangalicakolbászt, ezt 
követően, ha ez ízlik, szívesebben és nagyobb bizalommal fogja levenni az Áldomás 
mézet és az Áldomás lekvárt is, ráadásul magas prémiumminőségben pozícionálva. 

Lengyelország fontos, ezért is van Krakkóban egy-egy iroda. Ősszel, 
szeptemberben szintén széles összefogással fog megjelenni Magyarország 
partnerországként Krakkóban egy kiállításon, ahova számos kísérőrendezvényt is 
szervezünk, pont azért, mert Lengyelország egy nagyon nagy potenciális piac a borok 
számára. Ezen dolgozunk. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Azt gondolom, hogy kimerítő válaszokat kaptunk. 
Egy kérés érkezett: Pulay Gyula az ÁSZ részéről egy rövid kiegészítést tenne. 

Kérem a bizottságot, hogy hagyja jóvá a hozzászólását. Kérdezem a bizottságot, hogy 
ki az, aki egyetért. (Szavazás.) Köszönöm szépen. Parancsoljon! 

 
DR. PULAY GYULA (Állami Számvevőszék): Köszönöm szépen. A bizottsági 

elnök úr is említette, hogy a Számvevőszék foglalkozik ezzel a kérdéskörrel, hiszen 
gyakorlatilag a közpénzek elköltésének egy nagyon fontos területévé vált az állam 
piacszervezési munkája. Szeretném bemutatni, hogy írtunk nem régiben egy 
tanulmányt ebben a témakörben, amely az ÁSZ honlapján is megtalálható. A címe az, 
hogy az „Az állam piacszervező tevékenysége”, a számvevőszéki ellenőrzések 
szempontjainak és fókuszterületeinek meghatározásához készült tanulmány. Ennek 
egyik fejezete kifejezetten az exporttámogatási új tevékenységekkel foglalkozik és 
konkrétan a Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. tevékenységét is bemutatja. Igaz, 
hogy csak 2014 végéig. 

Amiért szót kértem, az az, hogy úgy látjuk, valóban egy olyan közpénz-elköltési 
területről van szó, ahol a Számvevőszék szempontjai szerint nagyon fontos, hogy az 
Alaptörvényben leszögezett törvényesség, célszerűség, eredményesség érvényesüljön, 
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hiszen tulajdonképpen itt a közpénzeknek olyan hagyományos területekkel kell 
versenyezni, mint az egészségügy vagy az oktatás. Tehát a jövőben is nagyon fontos 
tartjuk, hogy a jogszabályi feltételek ehhez megteremtődjenek, szerintem ezért 
nagyon fontos, hogy a közfeladatról szóló rendelet megjelent, vagy hogy a 
közbeszerzések is kiterjednek a közpénzek felhasználására, nyilván a pénzek 
tartalékolására és a megfelelő számlán tartására is ki kell hogy terjedjen. Célszerűség 
tekintetében ki lehet emelni, hogy export tekintetében rendkívül korlátozottak az 
ország támogatási lehetőségei, hiszen ezt nemzetközi egyezmények korlátozzák vagy 
feltételekhez kötik. Tulajdonképpen a kitörési pontot alapvetően az jelenti, hogy ilyen 
piacszervező intézkedésekkel kézen fogva a vállalkozásokat próbálják segíteni. Tehát 
valóban egy olyan szelete ez az állami tevékenységnek, ahol az exportot 
eredményesen tudja támogatni, legalább elveiben mindenképpen. A harmadik pedig 
nyilván az eredményesség kérdése. Ha abban gondolkozunk, hogy ha közpénzt 
költünk valamire, akkor kevesebb jut másokra. Tehát akkor lehet igazándiból ezt a 
fajta gazdaságfejlesztési közpénzköltést eredményesnek tekinteni, ha ennek nyomán a 
GDP növekedni kezd és utána azt a tortát el lehet osztani, ha eredményesebb lesz. 

 Azt gondolom, olyan kérdésről van szó, amely mindenképpen nagy figyelmet 
érdemel és a Számvevőszék is a következő időszakban ezt a tevékenységet általában 
figyelemmel fogja kísérni, illetve úgy gondoljuk, hogy nekünk, ha nem is konkrétan 
jelent ellenőrzéseket, de a gazdaságfejlesztésre, piacszervezésre elköltött pénzeket, a 
közvagyon hasznosítását mindenképpen indokolt ellenőriznünk és ezekről az 
Országgyűlést a továbbiakban is tájékoztatni fogjuk. Köszönöm szépen. 

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

valakinek kérdése, észrevétele. (Senki sem jelentkezik.) Ha nem, engedjék meg, hogy 
én is megköszönjem a résztvevőknek, hogy elmondták a tájékoztatást, a bizottság azt 
tudomásul vette és bízunk benne, hogy a nem túl távoli jövőben újra hallhatjuk a 
külgazdaság ilyen irányú tendenciáit és eredményeit. Köszönöm szépen a 
tájékoztatót. 

Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló T/10377. 
számú törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Tisztelt Bizottság! A következő napirendi pont Magyarország 2017. évi 
központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat részletes vitája a házszabály 44-45. §-
a alapján. Üdvözlöm Berczik Ábel helyettes államtitkár urat, aki segítségünkre lesz a 
napirendi pont tárgyalásakor.  

Tájékoztatom a bizottságot, hogy speciálisak a szabályai a költségvetési 
törvényjavaslat eljárása során, mivel a költségvetési bizottság előadói fogják a 
plenáris ülésen összefoglalóan előadni a tárgyaló bizottság véleményét, illetve a 
kisebbségi véleményeket is. Így előadó állítására e tekintetben lehetőség nincs. A 
bizottság részletes vitában kialakított véleményét a részletes vitáról szóló jelentés 
fogja tartalmazni. A részletes vitában az általános vitában elhangzottakat nem lehet 
megismételni, ezt talán tudják képviselőtársaim. A házszabály 95. § (2) bekezdésének 
megfelelően az esetleges kisebbségi véleményeket függelékként kell majd csatolni a 
részletes vitáról szóló jelentéshez.  

A részletes vita egyéb törvényjavaslathoz hasonlóan két szakaszban zajlik. A 
vita első szakaszában arról kell döntenünk, hogy a törvényjavaslat megfelel-e a 
házszabályban előírt követelményeknek. Kérem helyettes államtitkár urat, hogy 
nyilatkozzon, hogy a házszabálynak megfelelően történtek-e a benyújtással 
kapcsolatos kérdések. (Horváth Imre távozik.) 
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DR. BERCZIK ÁBEL helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 
Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! A kormány álláspontja szerint a házszabály 
44. § (1) bekezdésének megfelelő módon került előkészítésre és benyújtásra a 2017. 
évi központi költségvetésről szóló törvényjavaslat. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, hogy ehhez kíván-e valaki hozzászólni. 

(Senki sem jelentkezik.) Jelentkezőt nem látok. 
Kérdezem, hogy ki az, aki a házszabályszerűséggel kapcsolatos állásfoglalást 

támogatja. Aki igen, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen. 
Ellene? (Senki sem jelentkezik.) Tartózkodott? (Senki sem jelentkezik.) Egyhangúlag 
támogatja a bizottság. (Gúr Nándor távozik.) 

Kérdezem, hogy a többségi, kisebbségi véleményekre van-e bejelentkezés. (Dr. 
Varga László: A kisebbségire bejelentkezem!) Amennyiben te szeretnél kisebbségit 
mondani… (Zaj a kávégép működése miatt.) Nem is hallanánk a kávégéptől. (Dr. 
Varga László: Nem értünk egyet alapvetően, elnök úr, bármennyire is meglepő!) 
Jelezném, hogy a Fidesz-frakció részéről a többségi véleményt írásban leadtuk. 
Amennyiben igény van rá, ezt megismétlem. (Dr. Varga László közbeszólása.) Jó, az 
előzékenységre tekintettel megadom a szót a kisebbségi vélemény ismertetésére az 
alelnök úrnak. 

Hozzászólások 

DR. VARGA LÁSZLÓ (MSZP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Nyilván 
aki hallotta a hozzászólásomat esetleg a költségvetés vitája során, az nagyjából nem 
fog meglepődni azokon, amiket el szeretnék mondani. Tulajdonképpen részben 
tartalmilag azt, illetve az elmúlt egy-két hétben a Magyar Szocialista Párt 
megnyilatkozásaiból kiderülő álláspontunkat szeretném ismertetni. 

Először is, persze picit távolabbról vagy más pontról kezdve, az újabb adatok, 
amelyek napvilágot látnak a negyedéves GDP tekintetében, recessziót is 
előrevetíthetnek. Mindenképpen egy olyan gazdasági fejleményről van szó, amely a 
következő két év költségvetési politikáját alapvetően alakítani fogja. Ennek fényében 
ez a korai tervezés, hogy ennyire korán fogadjon el egy nemzeti parlament 
költségvetést, az Európai Unió tagállamai között szinte példátlan. Ez nyilvánvalóan 
sok bizonytalanságot is mutathat, hiszen már az idei költségvetésnek is hasonlóan 
történt a tervezése és itt is módosításra fog sor kerülni. Nyilván elhangzott nagyon 
sok érv amellett az önök részéről, hogy miért van ez így. Idei évben stratégiailag így 
jobb tervezni. Az is igaz, hogy amikor meg olyan későn fogadták el, gyakorlatilag 
karácsony előtti napon a költségvetést az elmúlt ciklusban, akkor meg olyan érvek 
hangzottak el, hogy egyébként biztos számokat közvetlenül karácsony előtt lehet látni. 
Azt gondolom, ezek az érvek nem érvek, és ebben a bizonytalan gazdasági 
környezetben nagyon látszik, hogy bizonytalan, minden pontján mozgó költségvetést 
fog elfogadni az Országgyűlés ideje korán.  

Jól látszanak azok az eredmények, amelyeket a 2010 óta tartó politizálásuk 
során gazdaságpolitikájuk kapcsán már elmondtunk. Magyarán, hogy a lemaradás a 
régiós országokhoz képest tetten érhető, az államháztartás egyensúlyi javulása 
átmeneti részben azért, mert nominálisan jelentősen nőtt az államadósság. Húszezer 
milliárd forint alatt volt 2010-ben és most 25 ezer milliárd forint fölé nőtt. Van itt ez a 
bizonyos - mindig elmondjuk - 3000 milliárd forintnyi magánnyugdíjpénztári 
megtakarítás, amit hozzáadhattunk ehhez a növekményhez, hiszen vagy akkor nem 
kellett volna beleszámolni, vagy hozzáadhatnák tulajdonképpen a mostani 
állapotokhoz. A szegénység soha nem látott mértéket ölt, vagyis nagyjából a 
kilencvenes évek elején tapasztalható állapot szerinti. Nyilván a másik oldalát el 
szokták mondani, el is fogja most is valószínűleg az alelnök úr, hogy egyébként a felső 
egy-két decilisben mi tapasztalható. Pont ez az egyik probléma, hogy az olló nagyon 
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nőtt, a leggazdagabb és legszegényebb tized között tízszeresére nőtt a különbség. Ez 
tényleg a kilencvenes évek elején volt utoljára így. A beruházási klíma továbbra sem 
javul, és jelentősen gyengébb a forint, mint 2010-ben volt. Azt gondolom, azt, hogy az 
MNB-ben és a kormány politikájában e tekintetben mi van, nap mint nap 
tapasztalhatjuk.  

Az uniós forrás beáramlása reálértéken kevesebb lesz a jelenlegi hétéves 
ciklusban, mint a megelőzőben volt. Hangoztatnám röviden és nem részletezem, az 
írásosban nagyon pontosan részletezzük, hogy a Költségvetési Tanács is számos 
aggályt fogalmaz meg azzal kapcsolatban, hogy mennyire várhatóak ezek a számok, 
mennyire fognak ezek teljesülni. Tulajdonképpen elemzi ő is, egyébként a közéletben 
is hallhattuk, hogy az önök által beterjesztett nullás költségvetés összesen annyit 
jelent, hogy tulajdonképpen a Ház új szerkezetben tárgyalja a költségvetést, a 
működési kiadások mellé pont annyi bevételt betervez, ami ahhoz bemutatható, hogy 
nulla legyen, de igazából érdemi változás nincs. Sőt, azt kell mondanom, az elmúlt 
néhány hétben azért volt egy fordulat az önök politikájában. A választási költségvetés 
előkészülete jól látszik, már részben ’17 is afelé vezet. Már több olyan tétel is található 
a költségvetésben, ami nyilván ezt vetíti előre.  

Nyilván a deficit magasabb lesz ebből kifolyólag, mint azt eredetileg mondták 
és tervezték. Ez több kritériumot is sért, vagy ennek kapcsán problémás részben az 
önök által elfogadott stabilitási törvény, részint az Európai Unió előírásaival 
kapcsolatban is aggályokat vet fel. Elmondtam már, hogy a Költségvetési Tanács is 
kritikákat fogalmazott meg számos ponton. Például az Országvédelmi Alap évközi 
felhasználásának szabályait nem látja tisztázottnak. Jövőre, miközben 3,1 százalékos 
növekedéssel számol a kormány, 2 százalékkal csökken a jóléti funkcióra fordított 
kiadások aránya, tehát az 56,9-ről 54,8-ra. Sokszor elmondtuk, és ez a bizottság 
hatáskörébe mindenképpen tartozik, hogy a különböző életpályamodellekkel, ezekkel 
a célzott béremelésekkel egy-egy ágazatnak próbál segíteni a kormányzat, vagy próbál 
tüzet oltani, de összességében az egységes bérrendszert szétveri, és sokkal 
kiszámíthatatlanabb rendszert vezet be. Ez semmiképpen nem szerencsés. Nyilván az 
egyes ágazati modellekről önök sokat beszéltek. Megint leraknám az asztalra, hogy 
vannak ágazatok, például az egészségügy, ahol ez már nem is kizárólag szociális 
kérdés, nyilván az is nagyon fontos, a legfontosabbak egyike, egy része a bizottságunk 
hatásköre, de azt gondolom, a szektor működőképessége van lassan veszélyben. Tehát 
itt mindenképpen komolyabb ráfordítások szükségesek.  

Azt szeretném mondani önöknek, hogy fontolják meg, hogy ezt a költségvetést 
újragondolják részben azért, mert szerintem a ’16-ost is újra kell, úgy tűnik, a 
gazdaságpolitika ezt diktálja és változnak a számok. Sokszor elmondták, hogy 
sereghajtóból éllovas, sok ilyen kommunikációs fordulatot hallhattuk, de 
gyakorlatilag a legújabb számok alapján Görögország van mögöttünk egyedül az 
Európai Unió 28 tagállama közül a GDP-növekedés tekintetében. Ez nyilván 
meghatározza a költségvetés helyzetét. Tehát azt szeretném mondani, rövidre zárva, 
nyilván az írásbeli indoklás és a részletes anyag határidőre benyújtásra kerül, hogy az 
évnek ebben a szakaszában ilyen számok és ilyen anyagok mellett szerintünk ezt a 
költségvetést nem lehet elfogadni. Ez egyébként folytat több olyan hagyományt, 
amelyet 2010 óta az Orbán-kormány elkezdett. Tehát nem meglepő fordulat, de a 
Magyar Szocialista Párt nem támogatja a benyújtott költségvetési tervezetet. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ha engedik, nem levezető elnökként csak nagyon 

röviden, hogy hangozzék el a jegyzőkönyv számára, jelezném, hogy a többségi 
véleményt eljuttattuk a bizottság titkárságához. 

Én is azt tudom megismételni, amit a költségvetés általános vitájában 
elmondtam a felszólalásomban. Alapvetően, azt gondolom, nem ugyanarról a 
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költségvetésről beszélünk. Ezt látom ellenzéki képviselőtársaim részéről. Mi azt 
látjuk, hogy az elmúlt 5-6 évben egy óriási pozitív változáson ment át a magyar 
gazdaság, akár az államháztartás hiányát tekintve is. Persze lehet érvelni, hogy nőtt-e 
az államadósság vagy nem abszolút értékben, illetve százalékos arányban, 
mindenesetre mindkét tekintetben óriásit változott, 2010 előtt elszabadult az 
államadósság növekedése, az elmúlt években azonban ezt sikerült kontroll alatt 
tartani és százalékos mértékben csökkenteni is. Nagyon lényeges, hogy 
tendenciózusan a kormányzat egy pozitív visszajelzésekkel bíró adópolitikát folytat, 
amely alapvetően a fogyasztásra terhelt rá korábban, bár most ott sem növekednek az 
adók, a jövedelmek adóját pedig jelentősen csökkentette. Ezzel egyébként minden 
magyar családnál több pénzt hagyott.  

De amit a Vállalkozásfejlesztési bizottságban ki szeretnék emelni nagyon 
röviden, hogy ez egyrészt abból a szempontból lényeges a hazai vállalkozások számára 
- és engedjék meg ezt a szót -, mert 2010-hez képest összehasonlíthatatlanul jobb a 
vállalkozások lehetősége a továbbfejlődésre legyen szó arról, hogy milyen a 
szabályozási környezet, milyenek az adómértékek, vagy arról, hogy milyenek az 
egyéb, a vállalkozások indításához, működéséhez szükséges feltételek. Jelentősen 
javult 2010-hez képest a polgári kormány elmúlt hat évében a vállalkozások forráshoz 
jutási lehetősége, gondoljunk csak a kamatokra. Hét-nyolc évvel ezelőtt felvehetetlen 
kamatmértékek voltak. Ma többek között a Nemzeti Bank programjainak 
köszönhetően is a vállalkozások számára kitermelhető és elérhető kamatszintek 
vannak, nem beszélve az uniós források átstrukturálásáról, ami az elkövetkezendő 
években jelentős forrást jelent a hazai vállalkozások számára. De talán a 
leglényegesebb a vállalkozások számára, hiszen pont az előző napirendi pontnál 
elhangzott, hogy a hazai vállalkozások döntő többsége a belpiacon működik, hogy a 
belpiacon is óriási változások vannak. Azt gondolom, hogy a magyar gazdaságtörténet 
elmúlt húsz évének egyik legsikeresebb fogyasztásbővülő szakaszában van a magyar 
gazdaság minden nehézség ellenére is. Ez azt jelenti, hogy közel 30 hónapja 
növekedik a belső fogyasztás, és ez a belső fogyasztás elsősorban a hazai 
vállalkozásoknak teremt lehetőséget, hiszen a termékeket, szolgáltatásokat ezen a 
belső piacon adja el a hazai kis- és középvállalkozások döntő többsége. Ez a piac 
minden előrejelzés szerint az idei évben és a jövő évi költségvetés alapján is tovább 
fog tudni bővülni, legyen szó akár az adókedvezményekről, legyen szó akár az 
áfacsökkentésekről is. A magyar lakosságnál több pénz marad, és ezt a több pénzt 
valószínűleg fogyasztás formájában a hazai vállalkozásoknál fogja hagyni. Ebből a 
szempontból természetesen támogatjuk a költségvetést, és ez a többségi álláspont. 

Kérdezem, hogy van-e még valaki, aki hozzá kíván szólni a vita ezen 
szakaszában. (Dr. Varga László: Nem ehhez, csak a módosító indítványok kapcsán!) 
Csak még végig kell menni. (Dr. Varga László: A módosítókhoz! Nem akarok 
egyesével, de mindegy akkor!) Zárjuk le a vitának ezt a szakaszát. Szavaztunk a 
házszabályszerűségről.  

A módosító indítványok tárgyalása 

Akkor most kezdenénk a részletes vita második szakaszát. Teszek egy ügyrendi 
javaslatot, de adok szót majd, mielőtt szavaznánk. Azt javaslom, hogy a bizottság 
támogassa, hogy csomagokban döntsünk a javaslat szerint. A képviselőcsoportok által 
benyújtott, Fidesz, MSZP, Jobbik, LMP-s javaslatokról tudnánk külön-külön 
csomagban dönteni. Majd a számokat ismertetem. Egyetlen egyet szeretnék még 
külön szavazásra kérni, a 1856-os módosító indítványt a végén külön szeretném 
megszavaztatni.  

Kérdezem a bizottság tagjait, hogy az ilyen csomagban való szavazással ki az, 
aki egyetért. Kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen, ez 7 igen 
szavazat. Ellene? (Szavazás.) Egy nem szavazat. A bizottság elfogadta.  



 25 

Parancsoljon alelnök úr a módosítók előtt. 
 
DR. VARGA LÁSZLÓ (MSZP), a bizottság alelnöke: Nagyon rövid általános 

megjegyzésem lenne, csak ez nem a kisebbségi vélemény része, hanem napi 
fejlemények kérdése.  

Azt látom, hogy nagyon komoly növekedési gondjai lesznek a magyar 
gazdaságnak. Ennek sok oka van. Azt gondolom, hogy ebben egyébként 
szakbizottságként fejthetnénk ki komoly munkát és hozzáadott értéket. Egyéni 
képviselőként azt gondolom, mindannyiunk felelőssége, hogy ezt valahogy próbáljuk 
orvosolni. Nyilván ennek az is része, hogy az európai uniós források jelentették a 
motort eddig, most ez is kiapadni látszik. Persze mondott alelnök úr egy pár dolgot, 
de ebből most a mezőgazdaság sem nagyon fog kihúzni bennünket szerintem. Sajnos. 
Én inkább sötéten látom a jövőt, de most függetlenül ettől mondtam, hiszen ez a ’17-
es költségvetés, amit most tárgyalunk. 

A másik, hogy jó pár módosító indítványt nyújtottam be én is az egyéni 
körzetem, Miskolc és a környező települések kapcsán. Ezek mind olyan fejlesztési 
célok, amelyek, remélem, az önök céljai között is szerepelnek majd, csak vagy nem 
találtak európai uniós forrást hozzájuk, vagy kellő figyelem nem szentelődött eddig 
rájuk. Most ugyan döntöttünk valamifajta szavazási metodikáról, de azért kérem, 
fontolják meg legalább a későbbi szakaszában a költségvetésnek, hogy valamelyiket 
elfogadják ezek közül. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Az előzetesen elfogadott szavazások szerint kérem 

először a helyettes államtitkár urat, hogy nyilatkozzon a javaslatcsomagról, az 1856-
os kivételével az 1709, 1710. és 1923. módosító indítványokról  

 
DR. BERCZIK ÁBEL helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Köszönöm szépen. Az előterjesztő nem támogatja ezeket a módosító indítványokat. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, hogy van-e ezzel kapcsolatban kérdés, 

észrevétel. (Senki sem jelentkezik.)  
Egyben szavaztatnék arról, hogy a bizottság részéről ki az, aki… (Dr. Varga 

László: Bocsánat! Csak a kiemelt sportegyesületek mit jelentenek ebben a módosító 
indítványban?) Azt kivettük, nincs benne. (Dr. Varga László: Jó, jó, csak azért, mert 
gondolom, azt támogatni fogják!) Szavazás lenne! Kérdezem, hogy ki az, aki 
támogatja ezeket a módosító indítványokat. (Szavazás.) Ki az, aki ellenzi? 
(Szavazás.) Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) Köszönöm szépen, 8 tartózkodással a 
bizottság nem támogatta a javaslatokat. 

Kérdezem a helyettes államtitkár urat a 6., a 32-44., 49., 2265., 2266., 2268. és 
2269. módosító indítványokról.  

 
DR. BERCZIK ÁBEL helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Nem támogatja az előterjesztő. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e kérdés, észrevétel? (Dr. Varga László: 

Sajnálom!) Kérdezem, hogy ki az, aki támogatja az indítványt. Az kézfelemeléssel 
jelezze! (Szavazás.) Egy igen szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 
Köszönöm szépen, 7 nem szavazat, a bizottság nem támogatja. 

Kérem a helyettes államtitkár urat, hogy a 205., 216-219., 222., 223., 225., 
226., 228., 230-237., 241., 251., 258., 261., 290-296-, 1373., 1383. és 1385-ös 
indítványokról mondja el a kormány álláspontját. 
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DR. BERCZIK ÁBEL helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 
Nem támogatja az előterjesztő. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, hogy van-e kérdés, észrevétel. (Senki 

sem jelentkezik.) Ilyen nincs. Kérdezem a bizottságot, hogy ki az, aki támogatja a 
módosító indítványokat. Kérem, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ilyet nem látok. 
Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) Egy tartózkodás. Ki az, aki nem támogatja? 
(Szavazás.) Köszönöm szépen, 7 nem szavazat. 

Kérdezem a helyettes államtitkár urat, hogy az 52., 144., 1051., 2264., 2281. 
módosító indítványokat támogatja-e a kormány vagy sem. 

 
DR. BERCZIK ÁBEL helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

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

észrevétel. (Senki sem jelentkezik.) Ilyet nem látok. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy 
ki az, aki támogatja a javaslatokat. (Szavazás.) Ilyet nem látok. Tartózkodott? 
(Szavazás.) Egy tartózkodás. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Hét nem 
szavazat, a bizottság nem támogatja. Köszönöm szépen. 

Egyet kértünk külön szavazásra, ez a 1856-os. Itt a kiemelt sportegyesületet 
kérdezte alelnök úr. Ez 6 budapesti kiemelt sportegyesület, amelyeknek a benyújtott 
módosító szerint eddig nem volt egységes támogatása. Erre vonatkozott a javaslat, 
hogy a jövőben minden sportegyesület egyformán kapjon támogatást. (Dr. Varga 
László: A vidékiek is!) Ez a 6 kiemelt budapesti. Az egy másik soron van a 
költségvetésben. Kérdezem a helyettes államtitkár urat, támogatja-e a módosítót. 

 
DR. BERCZIK ÁBEL helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Nem támogatja a kormány. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottságot, hogy ki az, aki támogatja 

a módosító indítványt. (Szavazás.) Hét igen szavazat. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 
Egy tartózkodás. Köszönöm. Ellenszavazat nélkül a bizottság az 1856-os módosító 
indítványt támogatta.  

Nálam több nem szerepel. Kérdezem képviselőtársaimat, van-e valakinek 
tudomása olyan módosítóról, amelyet nem tárgyaltunk. (Senki sem jelentkezik.) Ilyen 
nincs.  

Köszönöm szépen a helyettes államtitkár úrnak a segítséget és a tájékoztatást. 
(Dr. Berczik Ábel: Még maradnék a következő napirendi ponthoz!) Értem, bocsánat! 
Ezt a napirendi pontot lezárom. 

Magyarország 2017. évi központi költségvetésének megalapozásáról 
szóló T/10536. számú törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

A következő napirendi pont Magyarország 2017. évi költségvetésének 
megalapozásáról szóló törvényjavaslat. Részletes vita. A részletes vitában a 
házszabályszerűségről kell csak döntenünk. Kérem a helyettes államtitkár urat, hogy 
nyilatkozzon a javaslat házszabályszerűségéről.  

 
DR. BERCZIK ÁBEL helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 

kormány álláspontja szerint a házszabály 44.§-a (1) bekezdés szerinti valamennyi 
követelménynek megfelelő módon nyújtotta be a kormány a Magyarország 2017. évi 
központi költségvetésének megalapozásáról szóló törvényjavaslatot. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, hogy van-e kérdés, észrevétel. (Senki 
sem jelentkezik.) Ilyet nem látok.  

Kérdezem a bizottságot, ki az, aki támogatja a házszabályszerűséget. Aki igen, 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen, a bizottság egyhangúlag 
elfogadta, tartózkodás és ellenszavazat nélkül. 

Az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények, valamint a 
Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény 
módosításáról szóló T/10537. számú törvényjavaslat   
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

A negyedik napirendi pont az egyes adótörvények és más kapcsolódó 
törvények, valamint a NAV-ról szóló 2010. évi törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat.  

Köszönöm szépen helyettes államtitkár úrnak a munkáját, és köszöntöm 
Szatmári László főosztályvezető urat. Itt is az a javaslat, hogy egy szakaszban 
tárgyaljuk. A részletes vita tekintetében a házszabályszerűségről kell a bizottságnak 
döntenie. Kérem a főosztályvezető urat, hogy tájékoztassa a bizottságot a benyújtott 
javaslat házszabályszerűségéről. 

 
SZATMÁRI LÁSZLÓ főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Tisztelt 

Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! A kormány nevében megteszem a nyilatkozatot.  
A benyújtott törvényjavaslat megfelel az Alaptörvényből eredő tartalmi és 

formai követelményeknek, illeszkedik a magyar jogrendbe, ami azt jelenti, hogy 
törvényi szinten kerülnek szabályozásra az ebben tárgyalt kérdések. Megfelel 
Magyarország nemzetközi kötelezettségeiből eredő követelményeknek, az európai 
jogból származó követelményeknek, illetve megfelel a jogalkotási szakmai 
követelményeknek és megfelel a jogalkotásról szóló jogszabályban lefektetett 
követelményeknek is. Véleményezte az Igazságügyi Minisztérium a benyújtás előtt. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem képviselőtársaimat, van-e kérdés, 

észrevétel. (Senki sem jelentkezik.) Ilyen nincs.  
Kérem, hogy aki a benyújtott törvényjavaslat házszabályszerűségét támogatja, 

az kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen, 7 igen szavazat. Ellene? 
(Senki sem jelentkezik.) Tartózkodás? (Szavazás.) Egy tartózkodással támogatja a 
bizottság. 

A jelentés elfogadásáról is dönteni kell ezzel kapcsolatban. Kérdezem, hogy a 
benyújtott jelentéssel kapcsolatos előterjesztést ki az, aki támogatja. Aki igen, kérem, 
jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen, 7 igen szavazat. Ki nem támogatja? (Senki sem 
jelentkezik.) Egy tartózkodással a bizottság elfogadta. 

A vasárnapi bérpótlék megfelelő rendezése érdekében a munka 
törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény módosításáról szóló 
T/10432. számú törvényjavaslat   
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Áttérünk az ötödik napirendi pontra. Szabó Szabolcs képviselőtársunk 
előterjesztése a munka törvénykönyvével kapcsolatban. Az előterjesztő nincs jelen, 
így nincs hozzászólás sem. Kérdezném a bizottságot, hogy kíván-e valaki az 
előterjesztéshez hozzászólni. (Senki sem jelentkezik.) Ilyet nem látok.  

Ezek alapján megkérdezem a bizottságot, hogy ki az, aki támogatja a 
tárgysorozatba vételt. Aki igen, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Egy igen szavazat. 
Tartózkodás? (Senki sem jelentkezik.) Ki az, nem támogatja? (Szavazás.) Köszönöm 
szépen, 7 nem szavazat, a bizottság nem vette tárgysorozatba. 
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A hatodik napirendi pontot megtárgyaltuk. 

A Nemzetgazdasági Minisztérium tájékoztatója a munkaerőpiacon 
párhuzamosan jelenlévő munkaerőhiány és munkanélküliség 
okairól és megszüntetését szolgáló intézkedésekről 

A hetedik napirendi pont kapcsán köszöntöm az NGM munkatársait, és kérem, 
hogy a tájékoztatásukat a munkaerőpiacon párhuzamosan meglévő munkaerőhiány 
és munkanélküliség okairól és megszüntetését szolgáló intézkedésekről tartsák meg. 
Bemutatkozást kérek a jegyzőkönyv kedvéért! Köszönöm. 

Dr. Simon Attila tájékoztatója 

DR. SIMON ATTILA helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 
Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr. Tisztelt Bizottság! Simon Attila vagyok, a 
Nemzetgazdasági Minisztérium munkaerőpiacért felelős helyettes államtitkára.  

Néhány mondatban, ahogy kérte az elnök úr, kiemelném azt, amit 
háttéranyagként megküldtünk a bizottság tagjai részére. Ahogyan az a címben is 
szerepel, valóban eljutottunk oda, hogy egyszerre van jelen a munkaerő-felesleg és a 
munkaerőhiány a magyar munkaerőpiacon. Ennek nagyon sok oka van 
természetesen. Amit leginkább ki lehet emelni, és furcsa mód egy pozitív folyamat 
eredménye, hogy mindazok, akik megfelelő kompetenciával és képzettséggel 
rendelkeznek - ki lehet mondani -, már az elsődleges munkaerőpiacon nagyjából 
megtalálták a helyüket. Ez nagyon jól látszik a foglalkoztatásra, illetve a 
munkanélküliségre vonatkozó számokon, az előbbi folyamatosan növekszik, az utóbbi 
pedig folyamatosan csökken. Ezzel együtt értelemszerűen nem szűnt még meg a 
munkanélküliség. Ugyanakkor egy olyan réteghez érkezett el ez a szám, amely 
rétegnek az elsődleges munkaerőpiacon történő aktiválása nehézkes. Elég, ha csak 
arra utalok, hogy a jelenleg regisztrált álláskeresőként nyilvántartott személyek fele 
semmilyen szakképzettséggel nem rendelkezik, sok esetben még a nyolc általános 
iskolai végzettséggel sem rendelkezik. Természetesen erre indítottunk különböző 
képzési programokat, amelyekről a beszámolóban is számot adtunk. Ugyanakkor 
ezeknek a képzéseknek, értelemszerűen főleg ahol kompetenciaproblémáktól kell 
elkezdeni a képzést, nem egyik pillanatról a másikra lesz eredménye. Jó esetben, ha 
optimistán nézzük is, évek tudnak eltelni, amíg e réteg tagjaiból szakmát tudó és az 
elsődleges munkaerőpiacra integrálható munkavállalók válnak. Ez az egyik oldal. 

A másik oldala, hogy nyilvánvalóan az a felelősségünk - és a szakképzési 
rendszer teljes átalakítása a kormányzati válasz erre -, hogy ne ismétlődhessen meg, 
vagy legalább ne ugyanebben a volumenben ismétlődhessen meg az, hogy olyan 
személyek kerülnek ki az iskolákból, akik nem rendelkeznek piacképes képzettséggel. 
Ezért történt meg a szakképzési struktúra teljes átalakítása. Itt is azt kell mondanom, 
ez egy törvényszerűség nyilvánvalóan, hogy ameddig ebből az új szakképzési 
rendszerből kiáramlik az első olyan végzettséggel rendelkező réteg, aki aztán már a 
munkaerőpiacra integrálhatóvá válik, az minimálisan három év, ha egy szakképzési 
időszakot nézünk. Mindenesetre ezt elkezdtük. Ennek fontos eleme a duális 
szakképzési rendszer bevezetése.  

Tehát a feladatunk kormányzati részről mindenképpen kettős. Egyrészt 
megakadályozni, hogy megismétlődjön ez a fajta kompetencia, képzettség nélküli 
kibocsátás, másrészt a jelenleg a piacon lévő munkanélküliek képzése. Itt több olyan 
nagy projektet indítottunk, illetve indítunk el, amely kifejezetten ezeket a képzéseket 
pártolja. Itt felnőttképzésről beszélünk értelemszerűen. GINOP-os forrásokból 
indultak el akár a közfoglalkoztatásban lévő személyek, akár azon kívül lévő 
személyek esetében ezek a képzési programok, amelyek egészen 2018 év végéig 
tartanak, így vannak megtervezve, és több tíz milliárd forint az a költség, amivel a 
kormány ezt szeretné támogatni.  
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Vannak egyéb ösztönzőink. Többször éri vád a kormányt, hogy a 
közfoglalkoztatási struktúra egy zsákutca. Mindig elmondjuk és így is gondoljuk, hogy 
a közfoglalkoztatást egy átmenetnek gondoljuk. Ahogy az előbb említettem, nagyon 
komoly, több tízezres számban áll rendelkezésünkre olyan képzetlen munkaerő, akit 
az elsődleges munkaerőpiac egyszerűen nem tud felszívni a jelenlegi állapotában, 
nincsenek abban a helyzetben, és értelemszerűen nem is várható el egyetlen egy 
vállalkozástól sem, hogy ezeket az embereket felszívja, hacsak nem társadalmi 
vállalkozásokról, tehát speciális vállalkozásokról beszélünk. Az anyagban kitérünk rá, 
hogy erre is van természetesen programunk, hiszen vannak olyan . és most a szó 
legtágabb értelmében véve szeretném használni a kifejezést - megváltozott 
munkaképességű személyek, akik ezt a megváltozott munkaképességet nem tudják 
módosítani, mert ez egy adottság. De itt természetesen nekünk, a versenyszférának és 
a kormánynak kell közösen megteremteni annak lehetőségét, hogy a megváltozott 
munkaképességhez képest adjuk meg az esélyt arra a tevékenységre, amit ők el 
tudnak látni, és erre egyrészt ösztönözzünk vállalkozásokat, másrészt adjunk ehhez 
adott esetben támogatást. Ez még midig hasznosabb és olcsóbb, mint ugyanezeket az 
embereket - elnézést a kifejezésért - leírni, kiírni abból a lehetőségből, hogy ők 
hasznos munkát végezzenek. 

Az ösztönzők közül csak egyet kiemelve említem például a közfoglalkoztatásból 
a versenyszférába történő átlépés ösztönzésére az úgynevezett elhelyezkedési 
támogatást. Ez 22800 forintos összeg, ami a foglalkoztatást helyettesítő támogatással 
egyenlő összegű, de nem az, csak az összege ugyanaz. E konstrukció lényege az, hogy 
az a közfoglalkoztatott, aki talált magának az elsődleges munkaerőpiacon álláshelyet 
és kilép értelemszerűen emiatt a közfoglalkoztatási jogviszonyából, a 
közfoglalkoztatásból még hátralevő időszakra megkapja ezt a bizonyos 22800 forintot 
havonta, ami egy nettó összeg. Tehát ha valakinek van egy nyolchónapos 
közfoglalkoztatási jogviszonya, de a második hónapban elhelyezkedik a 
versenyszférában és jelzi ezt a foglalkoztatási szolgálatnál, akkor 6 hónapra meg fogja 
kapni ezeket a 22800 forintokat. Mindezt azért tesszük, mert azt látjuk, hogy nincs 
elég ösztönöző abban, hogy valaki - most nettó összegeket mondok - a 
közfoglalkoztatásban megkeresi az 53-54 ezer forintos pénzét, családi 
adókedvezményt most nyilvánvalóan nem számolok, és ezzel áll szemben egy 
minimálbér, amely 74 ezer forintos jövedelem. Ez 20-22 ezer forintnyi különbség. Ezt 
még meg tudjuk duplázni ezzel a 22800 forintos elhelyezkedést segítő támogatással. 
Ez idei program, most indult el február 1-jétől, de igazából most kezd felfutni. Bízunk 
abban, hogy ez egy komoly előrelépés, jó néhány ezer személy elsődleges 
munkaerőpiacra való áramlását segíti. Hárommilliárd forintot különítettünk el erre, 
ez nagyságrendileg 20 ezer közfoglalkoztatott finanszírozására lehetőséget adna. 
Bízunk benne, hogy természetesen minél több ilyen lehetőség lesz. 

Még egy, amit szintén tartalmaz a jelentés. Ez pedig az, hogy a vállalkozások 
oldaláról próbáltunk meg olyan adó- és egyéb könnyítéseket eszközölni, amelyek 
lehetővé teszik, hogy megint csak köztudomásúan nehéz mobilitással bíró magyar 
munkaerőpiacot kicsit megmozgassuk. Tudom, hogy a 2-3-mal ezelőtti napirendi 
pontként tárgyalta a bizottság a jövő évi adótörvénycsomagot. Abban is számos olyan 
elem van, amely kifejezetten ilyen célokat szolgál. Hogy egyet említsek: a 
személygépjárművel történő munkába járásnál a 9 forint/kilométer, amely 
elszámolható a munkáltató irányába, jövőre 15 forint lesz, ha az Országgyűlés 
elfogadja. Könnyíteni tervezünk az albérletek, a munkásszállások fogalmának a 
pontosításánál. Nagyon 20. századi és a mai fogalmaink szerint nehezen 
alkalmazható feltételrendszer szerepel a jelenlegi szja-törvényben, hogy mit is tekint 
munkásszállásnak a törvény. Tehát próbáltuk ezeket a vállalkozói igényeket 
becsatornázni. Ettől természetesen azt várjuk, hogy szintén segítséget adjon arra, 
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hogy olyan munkavállalók is elhelyezkedhessenek, akiknek erre most például ilyen 
mobilitási problémák miatt nincs esélyük. 

Az utolsó része ennek a beszámolónknak nevesítetten jelzi azokat a főleg 
GINOP-os projektjeinket, programjainkat, amelyek ezeket a különböző ösztönzőket, 
úgynevezett aktív eszközöket tartalmazzák. Néhány számot is írtunk, hogy körülbelül 
milyen forrással, milyen volumenben tervezzük ezeket elkölteni. Azt tudom jelezni, 
hogy arányosítottan a programokhoz képest egészen jól állunk, és bízunk benne, hogy 
minden így elköltött forrásunk a végén tartósnak bizonyul. Magyarán szólva: azt 
követően, hogy ezek a támogatások majd megszűnnek, az így elhelyezett 
munkavállalók meg tudnak ragadni az elsődleges munkaerőpiacon. Köszönöm 
szépen. 

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

észrevétel. (Dr. Varga László jelentkezik.) Alelnök úr, parancsoljon! 

Hozzászólások 

DR. VARGA LÁSZLÓ (MSZP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Inkább 
észrevétel. Köszönöm a tájékoztatót. Elöljáróban annyit mondanék, hogy én egy 
Kelet-magyarországi körzet képviselője vagyok, Miskolcé és öt településé. Ismerve a 
vállalkozások problémáit, egyszerre jelenik meg valóban az a jelenség, hogy van egy 
olyan rétege a magyar társadalomnak és nyilván a helyi világnak is, akik nehezen 
integrálhatók az elsődleges munkaerőpiacra, nagyon régen nem integrálhatóak oda, 
ugyanakkor a szakképzett munkaerő most már problémákat jelent egyes 
vállalkozásoknak. Ez egy nagyon összetett dolog. Szerintem az egyikről hallhattunk 
részletesen, mondjuk úgy, hogy a vállalkozások szemszögéből, vagy 
foglalkoztatáspolitikai részről. Ennek kapcsán is mondanék néhány dolgot, amit 
szerintem másként kellene csinálnia a kormánynak, és akkor talán ebben előrébb 
lehet lépni, bár egyébként néhány lépést méltányolni lehet, például az elsődleges 
munkaerőpiacra való jutás ösztönzésében.  

Szerintem két probléma van egyszerre, és lehet, hogy az egyik nem az önök 
hatásköre, ezért nem szóltak róla, de kell szólni. Az is okozza ezt a helyzetet, és ez 
gazdasági probléma már, hogy van egy nagyfokú elvándorlás. Nézzük a mi 
térségünket! Nagyon sok olyan szakképzett munkavállaló ment el Nyugat-Európába, 
vagy - a mi szemszögünkből ezt is mondhatom - akár Nyugat-Dunántúlra, 
Budapestre, akik bizony hiányoznak mindenféle szempontból. Egyrészt azért, mert 
odavalósiak, döntően ott szerették volna tervezni az életüket a családjukkal együtt. 
Nyilván a fogyasztásuk hiányzik, a gazdasági erejük, minden. Az ő helyükben most 
már egyre kevésbé lépnek az újabb generációkból megfelelő mennyiségben 
szakképzett munkavállalók. Tehát szerintem van egy olyan kérdés, pláne az Európai 
Unió mai helyzetében, hogy miként lehet egy részüket legalább visszahozni, minél 
többüket a szülőföldjükre. Kit hova, én nyilván kelet-magyarországi emberként azon 
gondolkodom, hogy Kelet-Magyarországra hogyan lehetne visszahozni. Azt szeretném 
mondani, hogy erről a problémáról, amiről a háttéranyagot is megkaptuk, nem lehet e 
nélkül beszélni. Lehet, hogy ez egy másik bizottság hatásköre, de ezzel bizony 
foglalkozni kell. 

Röviden néhány dolog, amit viszont a konkrétan elhangzott dolgok kapcsán 
mondanék. Azt mondta, meg kell akadályozni, hogy olyan újabb kibocsátás történjen 
az oktatás, szakképzés rendszeréből, amikor nem a megfelelő képzettséget megkapva, 
akár a nyolc általános alatt jönnek ki emberek, akik nyilván később szinte semmilyen 
eséllyel nem tudnak elhelyezkedni. Ennek, még egyszer mondom, ellentmond a 
tankötelezettség 16 éves korra való leszállítása. Meggyőződésem. Én visszaállítanám a 
18 évet azzal, hogy nyilván ez alatt akkor lehessen kiszállni az oktatás rendszeréből, 
ha valaki már szakmát szerzett. Tehát őt, igaz, esetleg tovább mint 16 év, de 
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benntartja az állam az oktatás rendszerében, de végül van egy szakmája, amivel tud 
valamit kezdeni. Akkor szerintem sokat lépnénk előre. A 16 év ennek ellentmond.  

Nyilván a képzések hatékonyságát növelni kell. Fura ezt mondani 
ellenzékiként, de én ebben is szkeptikus vagyok, azt gondolom, hogy sajnos vannak 
olyan csoportok a magyar társadalomban, ahol nagyon nehéz már bármit csinálni. Az 
a kérdés, hogy a következő generációval lehet-e valamit csinálni. Ezzel együtt 
mindent meg kell tenni ezen a fronton is. Meggyőződésem, hogy a piac szempontjából 
fontosabb képzések tekintetében lehetne előrelépés. Tehát jobban össze lehet 
hangolni a kereslet-kínálatot.  

Agrárium, mezőgazdaság kérdése. Pont azok miatt, akiket szinte lehetetlen 
elsődleges munkaerőpiacra eljuttatni részint a képzettségük, részint a térségi 
adottságok miatt, Kelet-Magyarországon sok ilyen terület van, de Dél-Dunántúlon is, 
lenne fontos, hogy közösségi tulajdonban maradjanak termőföldek és a szociális 
szövetkezést segítsük minden eszközzel. Próbáljuk ezeket az embereket nem a nagy 
birtoktesteket felhalmozó, adott esetben a mostani értékesítések során felhalmozó új 
földesurak jobbágyaivá tenni, hanem szövetkezetek tagjaivá. Ez meggyőződésem, 
tudom, hogy ebben nem értünk egyet néhány bizottsági tagtársammal. Ezt nagy 
hibának tartom, meggyőződéssel. Tehát ha politikai propagandát akarnék csinálni, 
akkor nem most mondanám, mert most egymásnak csináljuk, hanem úgy gondolom, 
hogy beszéljünk erről kicsit. 

Az ösztönzőkről már beszéltem, illetve mind az elvándorlás problémájáról, 
mind az elsődleges munkaerőpiacra való eljutás szempontjából a minimálbér-
emelésről is szerintem. Van, amikor a kormány azt mondja, hogy mennyit nőtt a 
minimálbér, mintha ez az ő kizárólagos sikere lenne. Pedig nem is az persze, mert ’10-
ben nem volt adó a minimálbéren, de most nem mennék bele ezekbe a vitákba. 
Szerintem az a helyzet van, hogy nem biztos, hogy rá kell hagyni a munkaadói és 
munkavállalói oldal egyeztetésére kizárólag ezt a dolgot. A magyar gazdaság és 
bizonyos országrészek elemi társadalmi érdeke az, hogy nagyon nőjön a minimálbér. 
Ebben szerintem - volt már ilyen az elmúlt 30 év magyar történelmében - most bele 
kell nyúlni keményen például azért, hogy ösztönző legyen az elsődleges 
munkaerőpiacra való eljutás kapcsán is. Azt látom én is, hogy bizonyos nagy cégek 
milyen iszonyatos erőfeszítéseket tesznek, képzéseket tartanak azért, próbáljanak 
behúzni munkavállalókat, és egész egyszerűen, tényleg egy ideig nem is hittem, hogy 
ilyen lehet, de van, ahol a közmunka megmaradt, mint perspektíva, egyébként az 
újabb generációnak is. Elhangzott a bizottságban, de tényleg van ez, hogy mi szeretne 
lenni a 13-14 éves. Közmunkás. Ez, azt gondolom, akkor tud változni, ha tényleg a 
béren át el van ismerve az a munka, amit az elsődleges munkaerőpiacon a 
munkavállalók folytatnak. Ennek kapcsán most kitérhetnék a munka 
törvénykönyvének módosítási szükségességére és sok mindenre.  

Szerintem ez egy olyan komplex probléma, amelynek a megoldása 
pártpolitikától függetlenül a következő években Magyarország jövője szempontjából 
meghatározó. Meggyőződésem, hogy a mostani növekedési problémák egy része ide 
vezethető vissza, és ha ezt nem oldjuk meg, akkor bizonyos térségeiben az országnak 
komoly gazdasági visszaesés is bekövetkezhet. Azt mondanám, hogy ebben minden 
konstruktivitásra szükség van, ez szándékom maximálisan, mert látom ezt a 
problémát, amit ma jelent. Köszönöm. (Gelencsér Attila távozik.) 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A Fidesz-frakció részéről nem levezető elnökként 

csak annyit tennék hozzá, hogy nagyon fontos kérdés ennek a tárgyalása mind 
vállalkozói, mind nemzetgazdasági szinten. Nem is mennék bele abba, hogy valóban 
milyen veszélyeket rejt, de azt el kell mondani, hogy a korábbiakhoz képest ez egy jó 
vita a tekintetben, hogy korábban a magas munkanélküliség vitájában voltunk, most 
meg a munkaerőhiány vitájában. Nem egyszerűbb a feladat, és nem is mondanám, 
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hogy könnyebb a megoldás, de ez ahhoz képest egy előrelépés, azt gondolom, ami 8-
10 évvel ezelőtt jellemezte az országot. Nem is mennék végig, hiszen nagyon sok 
mindenben egyetértünk akár az oktatás fontosságáról, akár a mobilizáció 
elősegítéséről van szó, és akár arról, hogy ennek mi a módja. Több szempont is van, 
hogy hogyan lehet az elsődleges munkaerőpiacra bejuttatni a ma nem ott lévőket.  

Talán nem esett szó, mert a munkaerő egy részének forrása bizony kényes 
kérdés, az állami szektor túlméretezettségéről Magyarországon. Ha merjük vállalni a 
felelősségét, akkor erről kell beszélni és érdemes is, akár néhány közép-európai 
ország összehasonlítását megnézni. Nem tudom, ez mennyire városi legenda vagy 
nem, de a hozzánk méretében hasonló Csehországot körülbelül százezerrel kevesebb 
közalkalmazott működteti. Nem tudom, a számok mennyire pontosak, ezért én is 
inkább óvatos vagyok. Ez potenciális lehetőség, a az államigazgatásban, 
közigazgatásban alapvetően magasan képzett, jó munkaerő működik dicsérve is őket. 
Erről is érdemes beszélni. 

Egyetlen egy dologra szeretnék rákérdezni, bár az én választókörzetem 
szociológiailag talán szerencsésebb, mint képviselőtársamé. Én azonban arra a 
kérdésre nem tudom megadni a választ, hogy valóban le kell mondanunk, most nem 
az új felnövekvő generációról beszélek, arról a több százezres rétegről, aki még csak 
nem is a közmunkában van. Aki már a közmunkában van, az bizonyos aktivitásra 
képes. Ott alapvetően a reményt megtartanám, hogy valahogy valamikor 
átképzésekkel, ösztönzőkkel bevezethetők. De tudjuk, hogy van több százezer ember, 
aki még ebben a kategóriában sincs benne Magyarországon, és itt alapvetően azt 
gondolom, a mentális problémák a döntőek. Nem tudom, hogy mennyire értünk egyet 
- magunk vagyunk itt, beszélgetünk -, hogy léteznek-e nyugat-európai példák, vagy 
akár magyar példák, de mentális fejlesztés talán megérne egy kísérletet ezeknél az 
embereknél. Állítom, hogy esetleg tízből kilencszer ez nem vezet eredményre, de ha 
minden tizedik embert mentális képzéssel próbálnánk legalább a közmunkába 
bevinni, az is egy potenciális lehetőség. Erről akartam kérdezni, mert az anyagból 
nem derül ki. Gondolkodunk-e, vannak-e erre nemzetközi példák, hogy kifejezetten 
ilyen mentális képzése ezeknek az embereknek - és ez nem szakképzés, nem egy 
konkrét szakma, bár azzal is lehet ötvözni - eredményezhet-e valami pozitív 
előrelépést? Köszönöm. 

Kérdezem, hogy van-e egyéb kérdés, észrevétel. (Bányai Gábor jelentkezik.) 
Parancsolj! 

 
BÁNYAI GÁBOR (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm a szót, alelnök úr. 

Köszöntöm az államtitkár urat én is, mint régi harcostárs nagy tisztelettel.  
Szeretnék én is véleményt elmondani az elhangzottak kapcsán. Azt a 

vízválasztó időpontot minden politikusnak szerintem kötelessége jól figyelembe 
venni, hogy 2004 májusában az Unió tagjai lettünk. Ettől kezdve minden, amit 
korábban gondoltunk az ország gazdaságáról, munkaerőpiacáról, teljes mértékig 
megváltozott, vagy dugába dőlt, vagy éppen jó lett. Tisztelettel javaslom 
mindenkinek, ellenzéki és kormánypárti képviselőknek is ennek figyelembevételét. 
Tudjuk ezt mindannyian, csak épp a süketek párbeszédének fenntartása miatt nem 
vagyunk ebben konstruktívak egymással. Nem tudunk versenyezni nyugat-európai 
szomszédainkkal. Hiába! Felhozhatnám, hogy a 2002 utáni oktatási miniszter 
mennyi kárt okozott a magyar szakképzési rendszerben és mennyire devalválta az 
iparos, szakmunkás emberek jövőképét azzal, hogy egy ilyen felsőbb tudattal az 
értelmiség oldaláról lenézésre került a társadalmi helyzetük, oktatási szintjük, 
képzettségük. Akkoriban kapta a nagy pofonokat a szakképzési rendszer, amikor 
Magyar Bálint volt ennek a tárcának a vezetője. Ezt tudjuk. Megszenvedték szocialista 
képviselőtársaim is, hogy mennyi kárt kellett nekik elszenvedniük a következő 
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években, mert kaptak hideget-meleget. Kapunk persze mi is, ha nem tudjuk ezt 
megváltoztatni. 

Látni kell, hogy az a képzett szakembergárda, aki Magyarországon dolgozott 
vagy dolgozik még, elmegy a vonzerő miatt, amit a nyugat-európai munkaerőpiacon 
megtalál. Nyugat-Európában ugyanez a helyzet áll fenn, csak ott szerencsések 
annyiban, hogy sokkal több pénzt tudnak munkabérre biztosítani. Így Közép-Kelet-
Európából elszipkázzák a munkaerőnek azt a részét, amely kényszerűségben van, 
vagy bátrabb, képzettebb az átlagnál. Háromszoros-ötszörös, 10-15-szörös béreket 
tudnak az ilyen munkaterületre fizetni Magyarországhoz képest. Számtalan példát 
tud felhozni képviselőtársam Borsod megyéből, én is Bács-Kiskunból fel tudok hozni 
ezernyi példát, hogy kik mennek el, miért mennek el. Magyarország ebben a 
versenyben ma alulmaradt, ezt lássuk be. Ebből nem tudunk kimászni. Sokáig 
mentünk be ebbe az alagútba, vagy erdőbe, de kimászni nehéz, hisz ki meri azt 
felvállalni, csak szavak szintjén akár, már ott is veszélyes, hogy azt mondja, a 
németországi, ausztriai 4-5-szörös minimálbért megcélozza a magyar gazdaság. Abba 
rokkannánk bele rögtön. Lássuk be, hogy ebből a csapdahelyzetből nem tudunk 
kimászni. Szerettünk volna ebbe a csapdába kerülni, örömmel mentünk bele a 
csapdába, mert azt gondoltuk, hogy milyen jó, amit felkínál számunkra, most meg itt 
állunk mindannyian és most sírunk, szomorkodunk, hogy mekkora gondokat okoz az 
ország különböző részein, fejlettebb és fejletlenebb részein a kialakult 
munkaerőhiány. 

Végignézve a FEOR-kódok szerinti csoportosításban, hogy milyen szakmákban 
van hiány, ez elképesztő. Egy jó targoncást nem lehet már vidéken találni. Ez új példa, 
hogy a targoncásokra éveket kell várni, hogy találjunk jó szakembert. Ha elmegyünk 
Kelet-Európa más államaiba, láthatjuk, hogy Erdélyből is kiszipkázták a 
kőműveseket, ácsokat, mindenkit Nyugat-Európába, megtörtént ez Szlovákiában és 
Lengyelországban is. Egy varsói, egy prágai, pozsonyi, bukaresti vagy akár egy zágrábi 
minisztériumi szakember ugyanezt tudná mondani, ugyanez a szakembergárda ott is 
hiányzik. Még egyszer mondom: versenyezni nem tudunk ezzel jelen pillanatban. A 
gazdaság bár adná, én rögtön az elsők között szavaznám meg a mostani minimálbér 
többszörösére emelését, mert nagyban befolyásolja a munkaerőpiacot. De azt is látni 
kell, hogy a magasabb szintű iparágakban már meg kell fizetni a jó szakembereket 
Magyarországon is ahhoz képest, ami korábban volt, mégis felütötte a fejét ez a 
probléma, és hiába tudnak többet fizetni, az elvándorlás azokból a cégekből, 
cégcsoportokból is igen jelentős.  

Egy példát mondanék, nevet nem mondok, és azt sem, hogy honnan ismerem a 
példát. Egy édesanyával beszélgettem, aki panaszolta, hogy a fia itthon kutyaütő volt, 
gépjárműlakatos a szakmája talán, most ez sem annyira fontos. Próbált az egyik 
magyarországi autógyárba elmenni, de nem vették fel. Kiment Németországba, 
ugyanaz az autógyár, amely itt nem vette fel, ott felvette, dolgozik, nettó 3000 eurót 
tud félretenni havonta. Most ezzel ki tud versenyezni? (Dr. Varga László: Egy 
képviselő nem tud itt annyit félretenni!) Jó, egy képviselő megint másik történet. 
Itthon meg nem kellett senkinek sem. Megszakad azért a munkabérért. Az látható, 
hogy a munkabér mennyire befolyásolja a munkavégzés mennyiségét, minőségét is. 
Ezt a dolgot rövid távon sajnos megoldani nem lehet. 

A másik kérdés, amiről beszélt két alelnöktársam, az a réteg, aki bár ott van a 
munkaerőpiacon, keressük a helyét, de a képzettsége, mentális állapota miatt ne 
mondjunk le róla. Persze, nem szabad róluk lemondani, hiszen attól nagyobb gondot 
nem lehet elképzelni, mint hogy mi lenne velük, ha a többség, akinek van lehetősége 
segíteni, nem állna melléjük a kormányzat segítségével és közös forrásainkkal, de 
tény, én sem tudom megmondani, hogy lehet valakit arra a mentális állapotra 
felhozni, hogy szeressen dolgozni, szeressen tanulni, akarjon tanulni, akarjon 
szakmát magának találni. Ez szerintem egy lehetetlen küldetés, amit teljesíteni a világ 
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többi részén sem nagyon tudtak szerintem. Más egy japán kultúra és gazdaság, 
gondolkodás, mint a magyar és a kínai is valószínűleg más, ázsiai módon nem tudunk 
gondolkodni Európában, ami részben szerencse, részben nem biztos. Láthatólag ez az 
ügy szerintem rövid távon szintén nem fogjuk tudni megoldani. 

Még egy kérdésem van. Ha már azokat a földeket felhoztuk kicsit eltérően a 
napirendtől, hozzátenném, hogy azoknak a földeknek a nagy része még mindig annak 
a kezében van, aki használja még 5-10-15, 20 évig. A tulajdonjog megváltozott. Az 
nem azt jelenti, hogy az új földesúrnak rögtön a jobbágya legyen valaki, ahogy a 
képviselőtársam mondta. Most is vannak ezek szerint jobbágyok, mert jobb maradni 
a nagyobb birtokrendszerben. Ezt régen-régen elszúrta a magyar állam a kárpótlási 
törvény rossz verziójának elfogadása és a többi negatív dolog miatt. Szerintem ez nem 
ide való. Egyébként a magyar földek nagy részén szintén 2004 májusa 1-je óta 
teljesen átalakult a termésstruktúra, vegyük figyelembe, hogy az agrárium és a 
munkaerőpiac padlóra került több tekintetben az uniós csatlakozás óta. Főleg az 
innovációra gondolok, teljesen megszűnt az agrárinnováció ahhoz képest, ami 
lehetett volna.  

A másik kérdésem: miért gondoljuk, hogy a 16 éves korig tartó tankötelezettség 
bevezetése gátolta a magyar munkaerőpiacot vagy éppen ártott annak. Tudjuk 
mindannyian, hogy aki nem akar tanulni, nem tanul, hiába adunk neki szakmát. 
Vannak számok biztosan a minisztériumban is erre, sokan nem abban a szakmában 
helyezkednek el, amit tanultak, ebbe szinte biztos vagyok. Mert ha nem akarta, ha 
soha nem szerette azt a szakmát, miért is dolgozna abban? A kiesők száma szerintem 
elenyésző ahhoz képest. Ez egy elvi vita, érdemes lenne megnézni egyszer szerintem, 
hogy a 16 vagy 18 év a jó. Szerintem ettől nem lett rosszabb a munkaerőpiacra 
kikerülő fiatalok helyzete. Meg kell kérdezni a szülőket is. Szülőkről is beszélni 
kellene, hogy miért nem taníttatták a gyereket. Ott állt éppen a szakmai képzettség 
megszerzése előtt, egy év volt, hogy a papírt hogy megkaphassa, és hagyták, hogy a 
gyerek abbahagyja a képzést. Ez komoly vita. Megértem, hogy belekapaszkodnak, 
biztosan én is belekapaszkodnék, ha ellenzéki képviselő lennék, de ebben a 
pillanatban nem ez a legfőbb gond, inkább az, hogy milyen lassan találjuk meg 
kapaszkodó fokát. Régen megvolt a duális képzéssel, ezt nem kellett külön feltalálni, 
csak vissza kellett hozni, hogy ez mikor tud úgy teret nyerni minden ágazatban, hogy 
tényleg minőségét tekintve képzett emberek jöjjenek ki 17-19 éves korukra az 
iskolapadokból. Ez nagyon komoly kérdés, és melyik az a gazdaság, amely tudja ezt 
fenntartani és ezt a minőséget hozzá tudja tenni, hogy mondjuk egy jó kőműves 
tanonc gyerekből komoly kőműves legyen, vagy ács, vagy bármilyen fontos 
építőmester. Ez nagyon hiányzik ma még, és nagyon kevesen is tudják vállalni ennek 
a minőségi képzését, aki innen kikerül. Hiába volt az előző kormányok, akár a mi 
kormányzásunk alatt rengeteg fejlesztés a szakképzési rendszerek 
infrastruktúrájában, ez nem azt jelentette még, hogy az ott kiképzett leendő 
szakemberek, lányok és fiúk, hölgyek és urak képzettek lettek volna. Magyarán a 
meglévő munkaerőhiány és munkanélküliség dilemmája, ellentmondásai még sokáig 
kísérni fogják államtitkár úr mindennapjait és a miénket is. Egy dolgot látni kell: ez a 
helyzet sokkal jobb ahhoz képest, mint korábban, amikor 10 százalék körül volt a 
munkanélküliségi ráta Magyarországon. Egy fokkal jobb a helyzet, egy fokkal meg 
rosszabb, ha azt nézzük, hogy a képzetlenek számában Magyarország iszonyatosan 
rosszul áll. Köszönöm szépen a figyelmet. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Dr. Varga László: Csak fél perc!) Igen, utána 

adnék lehetőséget válaszra. (Bányai Gábor: Utána megbeszélhetjük négyszemközt!) 
 
DR. VARGA LÁSZLÓ (MSZP), a bizottság alelnöke: Igen, igen, nem szeretném 

az előterjesztők türelmét igénybe venni, mert mi el tudunk vitázni magunknak, 
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képesek vagyunk rá, csak nagyon röviden reagálnék, és kíváncsi vagyok a válaszokra 
természetesen. 

Csak azt mondom, amiben eltér a véleményünk. Nyilván a jelenlegi helyzetet 
kellene megoldani. Az, hogy a ’10 előtti időszakot hogy minősítjük, nyilván én 
máshogy. (Bányai Gábor: Azért mondtam!) Már túlvagyunk ezen. Viszont én azt 
mondom, hogy ’10 után volt valamennyi előrelépés a versenyszférában, de szerintem 
nagy foglalkoztatók tekintetében nem jöttek olyan újabb befektetők, akik megoldottak 
volna nagyobb problémákat, sem a kkv.-szektor nem tört át. Az elvándorlás részben 
megoldott dolgokat ebből a problémából, mert az elmúlt hat évben nagyon sokan 
mentek el. Nyilván a helyükre részben jött valaki, van, amikor nem, ezért van ez a 
munkaerőhiány. Én csak azt állítom, hogy a diagnózis felállítása fontos. Annak, hogy 
az adatok javultak, a két domináns oka a közfoglalkoztatása felpörgetése és egyébként 
az elvándorlás. Nem vitatom, hogy vannak a versenyszférában létrejött munkahelyek, 
csak nem ez volt az átütő ebben a dologban. 

A tankötelezettséget tényleg elvi alapon gondolom így, szeretném még egyszer 
leszögezni. Azért egy 16 éves gyereknél magatartási problémáktól kezdve, otthoni 
problémákig nagyon sok olyan ok lehet, ami miatt egyszerűen kikerül az oktatásból és 
iszonyat nehezen jön vissza. Akár a közvetlen környezetünkben hány olyan baráttal, 
ismerőssel beszélhetünk, aki azt mondja, hogy hú, de jó, hogy volt egy tanár, aki 
akkor megfogta a kezem vagy a családban adtak perspektívát. Ha ezt szűkítjük vagy 
visszavesszük, mint ahogy történt a 16 évre, akkor szerintem kisebb eséllyel történnek 
hasonló élmények. Fura mód ellentmond szerintem ez a politikájukban. Értem én: 
akkor mindenkinek legyen valami a kezében, de ehhez minél többet kellene az 
iskolapadban tölteni. Hát, akkor kötelező jelleggel, ha máshogy nem megy. (Bányai 
Gábor: Két szakmát tanulhat most már ingyen!) Értem én, csak a tankötelezettség, 
ez egy ilyen fogalom.  

A földtulajdonlásról meg csak annyit, hogy én értem, nyilván kaptak jó 
szándékú, tisztességes gazdák is, olyanok is vettek földet, akik évtizedek óta művelik. 
Van ilyen. De azért hallunk visszaélésekről is. Azt mondom, hogy a hosszú távú bérleti 
konstrukciók megfelelőek, egyéb iránt meg a helyi közösségek elvesztik azt a 
képességet, immunrendszert, hogy mondjuk akár tíz év múlva újragondolva, hogy mi 
történjen a helyi közösségi földekkel, valamilyen újabb lábat találjanak a helyi 
gazdaságban.  

Mindegy, sok mindent mondhatnék el, mert filozofikusra is elvittem, hogy a 
közhangulat milyen, mert azért is mennek el az emberek. Valószínűleg, ha egy 
higgadtabb közéletet tudnánk teremteni, akkor biztos tervezhetőbb lenne. Ha 
megfelelőbb alapszolgáltatások lennének, oktatás, egészségügy. Erre kellene nyilván a 
forrásokat szánni. Szerintem, de ezt ön is tudja, képviselőtársam, nem úgy van, hogy 
az ötszörösét várja el sok mindenki, aki elment. Annyi emberrel beszéltünk, biztosan 
ez nemcsak nálunk van így, akik azt mondják, hogy ha kicsivel lenne jobb, legalább 
kicsivel, hogy ne lenne gond a hó vége, akkor sokan maradnának, vagy sokan 
visszajönnének. Azt gondolom, hogy azzal az éllel kell nekiállni a költségvetésnek, 
adótörvényeknek a következő években bárki lesz is a hatalom közelében, hogy ezt a 
problémát megoldjuk, feloldjuk, és ehhez igenis menni kell előre, és ha kell, akkor 
markáns béremelést tenni. Nyilván nem gondolom, hogy négyszeresére lehet emelni a 
minimálbért, de hogy markánsan kellene, az biztos. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: (Bányai Gábor: Ehhez szeretnék még egyszer!) Képviselőtársam, 

előrehaladtunk az időben, szeretném figyelmeztetni, hogy a bizottság 
határozatképességét kockáztatjuk. (Bányai Gábor: Rövid leszek!) Még van egy 
napirendi pontunk. De parancsolj! 
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BÁNYAI GÁBOR (Fidesz), a bizottság alelnöke: Rövid lennék. Egy pillanat, 
nézze el mindenki, családias hangulat van.  

A béremeléssel kapcsolatban volt egy számítás, amit levezettem és idehozom 
önök elé. Magyarországon durván egymillió ember dolgozik és él a közszférában. Ezek 
között van 200 ezer szimplán állami alkalmazott, több is, nagy része ide tartozik, 
tehát a költségvetésből származik a bérük és az átlagbérük egyébként 200 ezer forint. 
Egy évre vetítve a bruttó bérük 3,1 millió forint. Az összes létszámra 610 milliárd 
forint az éves költség. És van 800 ezer fő, aki alacsonyabb bérbesorolással van, ők 180 
ezer forintot kapnak havonta bruttó, tehát nem nettót kell számolni rögtön. Az ő 
bérköltségük 2158 ezer milliárd forint. Összességében a két szektor 2700 milliárd 
forint bérköltséggel jár együtt. Egy 30 százalékos béremelés 900 milliárd forint lenne. 
Én rögtön megadnám, ha kapnék rá lehetőséget, örömmel, be is vonnám az ellenzéki 
képviselőtársakat, hogy álljanak az ügy mellé. Ott tartunk, hogy ha a közszférában 
csak egy alacsony szintű, 30 százalékos béremelés lenne, ami nem sok a négyszeres 
alapbérhez, Ausztriához viszonyítva magunkat, ez minimum 900 milliárd forint 
lenne. Nem jelentős, 30 százalékos bruttó béremelésnél! (Dr. Varga László: Persze!) 
Csak erre figyeljünk oda! Ha megvan a költségvetésben, akkor adjuk oda rögtön! (Dr. 
Varga László: Nem kell tovább építeni lefelé az újraelosztást!) 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megadnám a szót válaszadásra. Ha lehet kérni, 

csak rövid válaszokat! Parancsoljanak! 

Dr. Simon Attila István válaszadása 

DR. SIMON ATTILA ISTVÁN helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági 
Minisztérium): Köszönöm szépen, alelnök úr. Próbálok nagyon rövid lenni, nem 
fogok mindenre reagálni. 

A nagyfokú elvándorlás kapcsán nagyon komplex a helyzet, és tényleg 
ígéretemhez híven csak annyit mondok, hogy természetesen a kormány foglalkozik a 
problémával, de nagyon nehéz. Csak két dolog. Egyrészt nagyon nehéz ezeket az 
egyébként láthatatlannak tűnő, hiszen semmilyen adatbázisban benne nem lévő 
embereket megszólítani ott, ahol vannak. Másrészt csak maga a kormány ezt a 
problémát nem tudja megoldani, mert ahhoz, hogy én őt visszahívjam, azt kell 
tudnom neki felmutatni, hogy hol az a munkahely, ahova őt vissza akarom csábítani. 
Itt mindenképpen kell egy párbeszéd a vállalkozói szektorral. Ezen dolgozunk most, 
hogy hogy tudunk egy ilyet kiépíteni. Ha nagyon leegyszerűsítve mondom, akkor 
lényegében az államnak, a kormánynak fejvadász céggé kell vállalnia, hogy azoknak a 
cégeknek hazahozza ezeket az embereket, akiknek egyébként ez a feladatuk lenne. 
Tehát a problémát látjuk, megpróbálunk segíteni természetesen. 

A tankötelezettség kapcsán csak egy mondat. Az, hogy 16 év a tankötelezettség, 
csak egy lehetőség. Nem kell elhagyni az iskolát értelemszerűen, bocsánat, hogy ilyen 
didaktikusan mondom. Sőt. Az anyagban benne van, a kormány pont hogy kitolta, a 
21 év helyett felemelte 25 évre, és tegyük ezt is a mérleg másik serpenyőjébe, hogy 25 
évig lehet szakmát tanulni. Pont azért, hogy ezzel is arra ösztönözzük azt, aki erre 
fogékony, hogy szerezzen ilyenfajta képzettséget. Egyébként most már van annyi ideje 
- csak zárójelben mondom - hatályban ez a jogszabály, hogy talán már érdemes akár 
számokat bekérni, nem akarok természetesen a bizottságnak munkát adni, hogy 
ténylegesen hányan hagyták el, hányan éltek azzal a lehetőséggel, hogy 16 éves 
korukban azt mondták, hogy élve a törvényi lehetőséggel elhagyják az oktatási 
intézményt. Azt talán érdemes lenne elemezni.  

Abban pedig abszolút az alelnök úrral és képviselő úrral értek egyet, hogy a 
kormányzati szándék nem lehet más, mint az, hogy senkit nem hagyhatunk az út 
szélén, senkiről nem mondhatunk le. Tudjuk, hogy igen, vannak olyan nehéz, 
többszörösen nehéz helyzetben lévő, mentálisan, pszichésen, mindenféle 
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szempontból ott lévő emberek, akiket nem egyszerű integrálni, de azt gondolom, hogy 
kutyakötelességünk mindent megtenni annak érdekében, hogy megtegyük és 
megtaláljuk a megfelelő eszközöket. 

Itt tudok válaszolni az alelnök úr felvetésére, hogy igen, van ilyen program. 
Még csak nem is kell nemzetközi programot keresni, mert van hazai programunk. Az 
idén év elejétől van egy úgynevezett profiling rendszer, amelynek a lényege az, hogy 
minden regisztrált álláskeresőt a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat a regisztrációt 
követően profiloz, beminősíti a három nagyobb kategóriának megfelelően. Az 1. 
kategória, hogy lényegében egy kis segítséggel - ez a klasszikus közvetítés - ki lehet őt 
közvetíteni az elsődleges munkaerőpiacra. A 2. és 3. kategóriába nyilván azok 
tartoznak, akiknek képzésben, egyéb dologban kell először részesülniük, és a 3. a 
legalja ennek a profiling rendszernek, ahol a mentális, pszichés és egyéb 
problémákkal küzdő személyek vannak. Az ő esetükben egy személyre szabott, egyéni 
tervet készítenek a foglalkoztatási szolgálat ügyintézői. Kifejezetten olyan kormány-
előterjesztést vittünk be közösen az EMMI-vel, a Belügyminisztériummal a kormány 
elé, amely lehetővé teszi azoknak a meglévő szolgáltatásoknak az igénybevételét, 
amiről a képviselő urak is említést tettek, hogy ezt a fajta kompetenciát ezek a 
személyek megkapják, és miután megoldódott remélhetőleg ez a mentális, pszichés 
probléma, utána lehessen őket másfajta képzés útján magára a munkaerőpiacra 
kijuttatni. 

A szociális szövetkezetek kapcsán kicsit kilépve a szerepemből, illetve inkább a 
korábbi megbízatásom miatt mondom azt, képviselő úr, hogy egészen 2010-11 óta a 
Nemzeti Földalapkezelő Szervezet minden olyan önkormányzatnak, amely 
közfoglalkoztatási programot indított, rendelkezésére bocsátott több száz, de talán 
ezer hektárt is mondhatnék, ezerhektárnyi termőföldet. Nem szeretnék ebben a 
vitában részt venni, csak ténykérdés, mivel ennek kormányhatározati alapja van, 
utána lehet nézni, hogy melyik önkormányzat mekkora területet kapott erre a célra. A 
másik ténykérdés, hogy több mint 150 szociális szövetkezet működik az országban, 
többnyire közfoglalkoztatottak foglalkoztatásával. Vannak nagyon jól működő 
szociális szövetkezetek. Tehát azt gondolom, hogy ez ilyen értelemben nyitott kapu. 
Amit itt lehetett, azt már talán megtettük, itt már ezt a rendszert kell nyilvánvalóan 
fenntartani és üzemeltetni. 

A minimálbéremelés kapcsán megint csak azt tudom mondani, hogy éppen 
tegnap volt egy VKF ülés Varga miniszter úr részvételével. Hihetetlen, nemhogy a 
munkaadók és munkavállalók között van vita a minimálbér-emelés kapcsán, de 
oldalakon belül is vita van. Egy folyamatnak az elején tartunk, és azt gondolom, hogy 
a társadalmi párbeszédet mindenképpen komolyabban kell gondolnunk, mintsem 
most azt mondani, hogy lesöprünk minden szempontot, legyen az munkaadói vagy 
munkavállalói, és a kormány majd bölcsek kövét a zsebében tartva megmondja, hogy 
mennyi legyen a minimálbér. Ez nagyon komoly gondokat okozhat, nem hiszem, hogy 
ezt fel kellene most vállalnunk. A párbeszéd elején vagyunk. Még csak májust írunk. 
Kifejezetten sok időnk van arra, hogy ezt az év végéig kitaláljuk. 

Egy utolsó mondat. Azt kifejezetten nem tudom pozitívan értelmezni… 
Próbáltam finoman fogalmazni. Háromszázharmincezer új álláshely jött létre 
Magyarországon az elmúlt öt évben. Erre azt mondani, hogy foglalkoztatási számok 
csak azért jók, mert közfoglalkoztatottak az emberek, illetve aki nem az, az meg 
elment országból, ezt elég erős kijelentésnek gondolnám. Elnézést, hogy minősítem az 
alelnök úr által mondottakat. (Dr. Varga László: Hozzá vagyok szokva!) De megint 
tényszám, hogy ezek az új álláshelyek létrejöttek és ezek az elsődleges 
munkaerőpiacon jöttek létre. Ez az, ami felszívta valójában azt a szakképzett 
munkaerőt, amiből több kellene, és amit valamilyen módon természetesen - csúnya 
szóval fogalmazva - elő kell állítanunk. Köszönöm szépen, elnök úr. 
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ELNÖK: Nagyon szépen köszönöm. Le is zárom a vitát, és megköszönöm a 
minisztérium tájékoztatóját, mert a bizottság határozatképtelen lesz.  

Az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi …. törvény 
hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 
(T/10723. szám) 

Egy napirendi pontunk van még, a nyolcadik, ahol is a bizottságnak arról kell 
döntenie, hogy a 10723. számú törvény 4, 6., 7., 13., 14., 85., 96. szakasza tekintetében 
élnénk a bejelentkezés lehetőségével. Kérdezem, hogy ki az, aki támogatja a 
javaslatot. (Szavazás.) Köszönöm szépen, 7 igen szavazat. Tartózkodás, ellenszavazat 
nem volt.  

Egyebek 

Van-e valakinek észrevétele, hozzászólása az egyebek között? (Nincs jelzés.) Ha 
más nincs a képviselőtársaimnak, reményeink szerint május 31-én találkozunk. 

Az ülés berekesztése 

Köszönöm szépen a részvételt.  
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 34 perc) 

 

Volner János 
a bizottság elnöke 

 Szatmáry Kristóf 
a bizottság alelnöke 

 

 

Jegyzőkönyvvezető: dr. Lestár Éva  


