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(Az ülés kezdetének időpontja: 14 óra 05 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

HADHÁZY SÁNDOR (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelettel köszöntöm a bizottság valamennyi megjelent tagját. Az ülést megnyitom. 
A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy a Gazdasági bizottság ülése határozatképes.  

A napirend elfogadása következik. Kérdezem, hogy ki támogatja a kiküldött 
napirend elfogadását. (Szavazás.) Ez 13 igen, ha jól látom, tehát egyhangú 
szavazással a napirendet elfogadtuk. 

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

Az 1. napirendi pont tárgyalása következik. Tisztelettel köszöntöm Varga 
Mihály miniszter urat, és megkérem, hogy tartsa meg előadását. 

Varga Mihály bevezetője 

VARGA MIHÁLY pénzügyminiszter: Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! 
Tisztelt Bizottság! Én is köszöntök mindenkit, és köszönöm a meghívást.  

A délelőtt folyamán a Költségvetési bizottság tagjait tájékoztattam a legújabb 
kormányzati intézkedésekről és arról, hogy milyen költségvetési tervezet került 
benyújtásra 2020-ra. Gondolom, a Gazdasági bizottság inkább abban a témában 
illetékesebb, hogy a gazdaság milyen helyzetben van, és a kormányzat milyen olyan 
intézkedéseket indít el, amelyek gazdaságpolitikailag előkészítettek és amely döntések 
a gazdasági növekedés fenntartására irányulnak. Erről szeretnék a bevezetőben 
néhány szót szólni. 

A magyar gazdaság az első negyedévben 5,3 százalékkal bővült, ez az Európai 
Unió tagországai között a legmagasabb bővülés volt. Ez a bővülés nyilván örömteli, és 
örülünk annak, hogy 4 százalék fölötti, jóval afölötti növekedést ért el a gazdaság 
teljesítménye. De látjuk azokat a jeleket, amelyek főleg az eurózóna országaiból 
érkeznek. 

Külgazdasági kitettségünket valamennyien ismerik, a magyar export piacai 
elsősorban az eurózóna tagországaiban vannak, ezért ha ott egy lassulási folyamat 
indul el, akkor az előbb-utóbb bennünket is el fog érni. Márpedig ez az elmúlt fél 
évben jól látható volt: a német gazdaság a harmadik negyedévben visszaesett, nulla 
alatti, nem is növekedése, hanem csökkenése, zsugorodása volt, a negyedik 
negyedévben 0 százalék körül volt a stagnálás, az idei első negyedévben pedig 0,4.  

Tehát érezhetően egy erőteljes lassulás van, az Európai Unió vagy az európai 
gazdaságok motorját, lokomotívját adó német gazdaság teljesítménye pedig ránk is 
hatással lesz. De nemcsak emiatt érdemes óvatosabbnak lenni, az összes olyan 
nemzetközi intézmény, amelyik prognózist adott ki a következő egy évre, mind arról 
ír, hogy a világgazdaság összteljesítménye is és az európai gazdaság összteljesítménye 
is kisebb lehet, mint a megelőző évben. 

Megjegyzem, zárójeles megjegyzés, hogy már van olyan ország Közép-
Európában is, amelyet elért ez a lassulás: a cseh gazdaság az első negyedévben csak 
2,5 százalékkal növekedett, a lengyelek ugyanígy négy százalék fölött vannak, a 
szlovákok 3,8 - tehát úgy látjuk, hogy erre a lassulásra érdemes fölkészülni. 

Ahhoz, hogy az eddig elért eredményeinket, főleg a foglalkoztatásban, 
munkahelyteremtésben, gazdasági növekedésben meg tudjuk őrizni, ezeket az 
eredményeket meg kell védeni. Ezért döntött a kormány egy gazdaságvédelmi 
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akcióterv elindításáról, amelynek az a kiindulópontja, hogy ha a 
munkahelyteremtésben eredményesek voltunk, olyan intézkedéseket kell elindítani, 
amelyek megőrzik, megtartják a munkahelyeket, sőt, a munkahelyek számát még 
növelhetik is a jövőben.  

Ennek érdekében hamarosan a parlament elé fogjuk terjeszteni a szociális 
hozzájárulási adó mértékének 2 százalékpontos csökkentését. Ez a döntés már az idei 
második félévben - ha ezt elfogadja a parlament természetesen - 144 milliárd forintot 
fog a vállalkozásoknál hagyni, és a jövő évi hatását számolva az idei év bázishatásával, 
156 milliárd forinttal könnyebb lesz vagy többel tudnak gazdálkodni majd a cégek, 
vállalkozások. 

Ugyanúgy, ezzel párhuzamosan a kisvállalati adó mértékét javasoljuk majd 
csökkenteni 13-ról 12 százalékra. Körülbelül 40 ezer olyan vállalkozás van, amely ma 
a kiva, a kisvállalati adó hatálya alatt van, ezért úgy gondoljuk, hogy ezt a kört is 
érdemes a központi terhek csökkentésével ösztönözni. 

Be fogjuk terjeszteni az adóadminisztráció-csökkentést, ami adók összevonását 
és megszüntetését fogja jelenteni. Egyet emelnék ki ezek közül: az egyszerűsített 
vállalkozási adót egyre kevesebben választják, jól látható, hogy a kata és a kiva, ez a 
két kis- és középvállalkozásoknak szóló adó egyre kedveltebb a kisvállalkozók között. 
A katát 313 ezren választották, a kivát pedig, ahogy említettem, 40 ezren, alig néhány 
ezren maradtak az eva hatálya alatt, tehát erre az adótípusra hosszú távon már 
nincsen szükség. 

Az adóelőleg-feltöltést kezdeményezzük eltolni öt hónappal. Eddig az volt a 
gyakorlat, hogy a 100 millió forint árbevétel fölötti cégeknek december 20-áig 
úgynevezett adófeltöltést kellett érvényesíteni, azaz meg kellett becsülniük az adó 
várható mértékét, és ezt befizetni a központi kasszába.  

A kormányzat megfontolta, és úgy látja, hogy érdemes ezt megváltoztatni. 
Május 20-áig kell beadni a társaságiadó-bevallásokat, tehát nincs értelme kétszer is 
adminisztratív akadályoknak nekivinni a vállalkozói szektort, ezért május 20-áig kell 
csak az adót megfizetni, adófeltöltésre ilyen értelemben már nem lesz szükség. Ez azt 
jelenti, hogy azt az adót, ami az előző év alapján a központi költségvetésnek járna 
vagy oda folyna be, a vállalkozások még öt hónapig tudják majd használni. 

A gazdasági növekedés további ösztönzése érdekében olyan területeken 
javaslunk majd módosításokat, amelyek az építőipart, az idegenforgalmat, a 
turizmust érintik. Ezért javasolni fogjuk a szálláshelyáfának a csökkentését 18-ról 
5 százalékos mértékre, és ugyancsak javasolni fogjuk, hogy a kistelepüléseken az új 
lakást építők vagy a lakást korszerűsítők, felújítók, bővítők 5 millió forintig 
visszatérítést kapjanak az igazolt költségeikből. Tehát mind az építőipari, mind az 
idegenforgalmi területen lesz kezdeményezés. 

A vállalkozások támogatásához tartozik még, hogy ösztönözni szeretnénk a 
munkásszállások kialakítását, bővítését. Jól látható, hogy az elmúlt évek megváltozott 
munkaerőpiaci helyzete ezt indokolttá teszi. Az elmúlt másfél évben elkezdtünk egy 
olyan programot, amely önkormányzatoknak ad állami támogatást ahhoz, hogyha 
ilyen típusú férőhelyeket alakítanak ki. Ez egy nagyon sikeres program. Zalaegerszeg, 
Szentgotthárd, Mórahalom, tehát az ország nagyon sok településéről tudnék most 
sorolni helyeket, ahol ezt igénybe vették. Most azt fogjuk majd javasolni, hogy a 
magánvállalkozások előtt is nyíljon meg ez a lehetőség, és magáncégek is 
pályázhassanak munkásszállások kialakítására. 

A fejlesztési adókedvezményt bővíteni fogjuk. Jelenleg 500 millió forint az a 
határ, ami fölött igénybe lehet venni ezt a típusú adókedvezményt. A következő 
három évben ennek a korlátait, az értékhatárát le fogjuk csökkenteni, kisvállalkozók 
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esetében 50 millió forintig és a közepes vállalkozások esetében pedig 100 millió 
forintig. Úgy érzem, hogy ez már abban a tartományban lesz, amely el tudja érni a kis- 
és középvállalkozásokat. 2017-es adóbevallások alapján tudok önöknek becslést 
mondani : ez 6500-7000 olyan vállalkozást érinthet, amely ilyen típusú fejlesztést fog 
végrehajtani. 

A garanciarendszert megerősítjük. Feltőkésítjük a Hitelgarancia Zrt.-t, 
nagyobb mértékben tud így a hitelek mögé állami garanciát tenni, és ugyancsak a 
mezőgazdasági szektorban működő Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány 
tőkeemelésére is sor kerül a beruházások, agrárvállalati beruházások ösztönzése 
érdekében.  

Ezzel párhuzamosan egy olyan programot indítunk el, amely 2020-2030 
között évente 17 milliárd forintot fordít majd egy öntözési program megvalósítására. 
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, de az agrártárca is már számtalan alkalommal 
vetette föl, hogy Magyarország öntözési ellátottsága alatta van az Európai Unióénak, 
miközben a lehetőségeink azért jelentősen megvannak. Ezért ez az öntözési program 
fogja azt szolgálni, hogy a gazdák be tudjanak kapcsolódni az öntözésbe, és 
növekedjen az öntözött termőterületek aránya. 

Végül, de nem utolsó sorban a kutatás-fejlesztésre költött támogatásokat hadd 
említsem meg. Itt van önök között olyan képviselő, aki ezt számtalanszor megteszi a 
parlamentben, úgyhogy egy jó hírt szeretnék számára is mondani. Jövő évben 
32 milliárd forinttal nő a kutatás-fejlesztési, innovációs területre fordítható összeg. Az 
idei év 125 milliárdja után jövőre 157 milliárd lesz az az összeg, és azt a célt szolgálja, 
hogy a kutatás-fejlesztés, az innováció területén is a gazdasági növekedés ösztönzést 
kapjon. 

Végül, de nem utolsó sorban hadd tájékoztassam arról a bizottság tisztelt 
tagjait, hogy hétfőn elindítottunk egy új lakossági állampapír-forgalmazást. Ennek két 
fő oka volt. Egyrészt, hogy az ország államadósságának a finanszírozását még 
stabilabb lábakra állítsuk, és jobb, ha hazai piacon van eladósodva egy állam, ha már 
van államadóssága - most ne vitassuk meg, hogy jó dolog-e vagy nem, de hát van egy 
örökség, amivel küzdünk -, tehát ennek a finanszírozása egyrészt biztonságosabbá fog 
válni, másrészt pedig ennek a jövedelméből a családi költségvetés is tud részesülni. Ez 
lehet bármilyen összeg, tehát nemcsak magyar középosztályról, hanem alsó vagy felső 
osztályról is beszélhetek - akik ilyen típusú lakossági állampapírt vásárolnak, jelentős 
kamatelőnyt fognak élvezni. Emlékeztetnék arra, hogy az elmúlt hónapokban egy 
parlamenti döntéssel a kamatadó mértékét nullára csökkentettük, tehát még adóznia 
sem kell az ilyen típusú jövedelmeknek. 

Tisztelt Bizottság! Röviden összefoglalva, az utóbbi néhány hét legfontosabb 
intézkedései közül emeltem ki a gazdaságvédelmi akciótervet. Nagyon bízom benne, 
hogy az önök elé kerülő javaslatok majd támogatást kapnak a parlamentben. 
Természetesen mindezt azért tesszük, hogy a bevezető elején említett gazdasági 
növekedés stabil és tartós legyen, és jövőre is legalább a 4 százalékos mértéket érje 
majd el. Köszönöm szépen, elnök úr.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, miniszter úr. Kérdések, hozzászólások 

következnek. (Jelentkezések.) Csárdi Antal képviselő úr! 

Hozzászólások, kérdések 

CSÁRDI ANTAL (LMP): Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Bizottság! Tisztelt 
Miniszter Úr! Azzal kezdte, hogy lassulás várható a gazdaságban. Ezt alátámasztotta 
mindannyiunk által érthető és elfogadott indokokkal. Ezzel összefüggésben nagy 
tisztelettel szeretném kérdezni, hogy miért egy kifejezetten válságérzékeny iparágra 
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építjük a teljes magyar gazdaságpolitikát. Azt gondolom, hogy az autóiparnak a 
válságérzékenysége talán itt a Gazdasági bizottságban nem kérdőjeleződik meg. Én 
azt gondolom, hogy ha tényleg arra számítunk, hogy egy gazdasági lassulással kell 
szembenéznünk, akkor miért csak ezt… 

Tudom, elmondta miniszter úr, hogy emelik a K+F-re fordított kiadásokat. De 
miért csak ennyivel? Én azt gondolom, hogy volna rá forrás és volna rá lehetőség.  

Nem utolsósorban azt gondolom, hogy ha a többi részletet is megnézzük, akkor 
nagyon-nagyon sok kérdőjel merül föl. Miért pont a szálláshely-szolgáltatásnak 
csökkentik az áfáját 5 százalékra? Tényleg azt gondolják, hogy több külföldi érkezik 
majd, hogyha 5 százalékos áfával kell csak adóznia a szálláshelynyújtóknak? De meg 
tudom fordítani a kérdést. Arra számítanak, hogy majd csökkenni fog, tehát 
érvényesíteni tudja a belföldi és külföldi turizmusban részt vevő utazó ezt a 
kedvezményt? Az én állításom az, hogy egy jól fejlődő ágazatról beszélünk, és hogy ez 
sehol nem fog megjelenni.  

Ezzel szemben azt gondolom, hogy volna helye áfacsökkentésnek, ahogy azt 
tavaly is elmondtuk, nagyon fontos lenne, hogy az alapvető élelmiszerek áfáját 
csökkentsük. Ha kimegy a piacra miniszter úr, akkor pontosan tudja, hogy az inflációt 
lényegesen meghaladó mértékben drágulnak az élelmiszerek. Azt is pontosan tudja 
miniszter úr, hogy a globális felmelegedés hatásai kapcsán, csak mondom, az első 
négy hónapban kevesebb mint fele annyi csapadék esett Magyarországon, mint a 
sokéves átlag, majd az azt követő időszakban pedig a sokszorosa esett le. Ami 
számomra azt jelzi, és azt gondolom, hogy minden szakértő számára is azt jelzi, hogy 
bizony az élelmiszerárak, a mezőgazdasági termékek ára egyrészt kiszámíthatatlan, 
másrészt pedig egy jelentős növekménnyel kell hogy számoljunk. 

Lehet, hogy én voltam figyelmetlen, és akkor kérem, hogy segítsenek ki, de 
nem láttam nyomát a jövő évi költségvetésben annak, hogy az Európai Bizottság 
tavaly év végén lefolytatott vizsgálata következtében egy 400-1000 milliárd közötti 
forrásmegvonásra lehet számítani, és szeretném kérdezni, hogy ezzel kapcsolatban mi 
a terve a kormányzatnak. 

Így, első körben ez volna az első körös kérdéscsomagom, mert azt gondolom, 
hogy ez a pár tétel a leginkább kérdőjeles.  

Ugyanakkor, hogy ne mindig csak az ellenzéki rosszmájúságot lássa a miniszter 
úr, azt gondolom, hogy például az adófeltöltés megszüntetése egy nagyon régóta várt 
és nagyon fontos lépés, és ezt a kisvállalkozók nevében is köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. További kérdések, hozzászólások? Szeretném azt a 

rendet betartani, hogy egy ellenzéki, egy kormánypárti képviselő. Akkor folytatjuk az 
alelnök úrral. 

 
DR. MELLÁR TAMÁS (Párbeszéd), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen, 

elnök úr. Varga Mihály miniszter úr azzal kezdte, hogy a gazdaság milyen helyzetben 
van és a kormány mit tesz, ez a kiindulópontja a dolgoknak. Szeretném megvilágítani 
a kérdést egy hasonlattal, hogy tulajdonképpen hogy is állunk, hol is vagyunk.  

Képzeljük el, hogy egy autó megy az úton, és az utas, aki a hátsó ülésen ül, 
állandóan kocogtatja a sofőrnek a vállát, és arra ösztönzi őt, hogy gyorsabban 
menjünk, gyorsabban menjünk, nagyon türelmetlen, mert még nem értük el a 
célunkat, nem értünk oda, ahova szeretett volna menni. Mi, akik kívülről nézzük ezt 
az egész dolgot, ugyanakkor látjuk, hogy ezt nem is fogja elérni, hiszen egy 
zsákutcában halad ez az autó, egy zsákutcában gyorsít.  



9 

Hogyha kiosztjuk a szerepeket, akkor a hátsó ülésen a miniszterelnök úr ül, aki 
szeretné, hogy 4 százalék fölötti gazdasági növekedés legyen, és a sofőrülésben pedig 
a miniszter úr van, aki próbálja nagyjából betartani azokat a szabályokat, amiket be 
kell tartani, de elég nehezen tud ellenállni ennek az ösztökélésnek.  

Ez egy nagyon súlyos hasonlat, és önök rögtön azt mondhatják, hogy miért 
mondom én azt, hogy a magyar gazdaság egy zsákutcában van, ez mégiscsak egy 
nagyon erős kifejezés. Nos, ha megnézzük, 2010 és ’17 között Magyarország 
felzárkózása az európai uniós átlaghoz bizony nem nagyon sikeredett, hiszen 2010-
ben 65 százalékon volt az egy főre jutó GDP, ez ’17-re 68 százalékra emelkedett, vagyis 
3, azaz három százalékponttal növekedett. Mindez időszakban a balti országokban 12-
15 százalékpontos fölzárkózás történt. 

Ha megnézzük a termelékenységet 2010 és ’18 között, akkor azt látjuk, hogy az 
Eurostat adatai alapján Magyarországon 5,5 százalékos termelékenységnövekedés 
volt. Összehasonlításképpen Romániában 42,3 százalék volt a termelékenység 
növekedése ugyanebben az időszakban, tehát Románia egy esztendő alatt képes volt 
produkálni azt a termelékenységnövekedést, amit mi a vizsgált nyolc esztendőben 
tettük. 

Az államadósság 11 százalékponttal csökkent, ezt gondolhatnánk egy komoly 
eredménynek, de ha beszámítjuk azt is, hogy mindez idő közben körülbelül 
50 százaléknyi forrásbevonás került a magyar gazdaságba, akkor ez így igen sovány 
eredmény.  

De miért ez a gyenge teljesítmény? Azt gondolom, hogy erre a kérdésre az a 
válasz, hogy mert nem volt meg a szerkezetátalakítás, a szerkezetváltás, nem zajlott le 
Magyarországon a modernizáció. Hatalmas mennyiségű európai uniós pénzeket 
használtunk föl teljes egészében rosszul, rossz irányban úgy, hogy közben 
elmulasztottuk ezt a nagy történelmi lehetőséget.  

Csak hadd mondjak egy-két számot e tekintetben, illetve azt a nagyon fontos 
dolgot, amiben most mindannyian benne vagyunk, a migráns és a vendégmunkás 
kérdését. Azt vártuk volna, hogy a modernizációnak az lesz a következménye, hogy a 
magyar munkavállalók eggyel feljebb lépnek, mindenki eggyel feljebb lép, a betanított 
segédmunkásokból lesznek majd szakmunkások, a szakmunkásokból pedig felső 
szintű, tehát egy olyan átrendeződés fog történni a munkaerő-struktúrán belül, hogy 
egyre magasabban képzett emberek lesznek, ezek egyre nagyobb arányban lesznek, és 
majd a legalsó szintre külföldről, a harmadik világból áramlik be a munkaerő, és a 
betanított és a segédmunkás kört ők fogják majd adni. 

Ehhez képest az történt sajnos, hogy a felső és a középszintről rengetegen 
mentek ki külföldre, és ebből következően sajnálatos módon egyáltalán nem történt 
meg ez a váltás, aminek egyébként az az eredménye, hogy a magyar gazdaságban 
nagyon-nagyon alacsony a hozzáadottérték-tartalom, és nagyon alacsony 
természetesen a termelékenység is. 

Ha megnézzük az ágazatokat, azt lehet látni a KSH ágazati beosztása, 
osztályozása alapján, hogy 2008-hoz képest 2018-ra összeségében 16,14 százalékkal 
növekedett a foglalkoztatás, és érdekes, hogy melyik szektorokban volt ennél a 
16 százaléknál magasabb, mondok egy-két példát: a bányászatban, aztán az 
adminisztratív szolgáltatások támogatása 43 százalék volt, a közigazgatás és védelem 
terén 48 százalékos növekedés.  

Van két örömteli hír: egyrészt a gyógyszergyártás, másrészt pedig a 
járműgyártás. De ahogy Csárdi képviselőtársam elmondta, ezek egyrészt külföldi 
tulajdonú, többségű vállalkozások, másrészt pedig borzasztóan 
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konjunktúraérzékenyek, tehát maradunk abban, hogy a gyógyszergyártás az egy 
pluszos hír.  

Hol volt ennél lényegesen alacsonyabb növekedés? Melyik szektorokban? 
Mondok egy-kettőt: élelmiszeripar; dohányipar; vegyianyagok, termékek; 
számítógép-elektronika; optika; villamosberendezések gyártása; szakmai, 
tudományos, műszaki tevékenység és oktatás.  

A tudományos és műszaki tevékenység 5,2 százalékkal bővült, az oktatás 11-13-
mal. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy bizony elmaradtak ezek a reformok 
Magyarországon, és ezt most a miniszter úr próbálja valamilyen módon orvosolni, 
többek között például adócsökkentéssel, hogy majd a szocho 2 százalékponttal 
csökkenni fog. De hát a tankönyvekben benne van az, hogy adócsökkentéssel nem 
lehet versenyképességet javítani.  

Sajnos a rossz hírem a történetben az, hogy a magyar gazdaság mai 
állapotában nem is modernizálható. Tehát nem tehető versenyképessé, ugyanis olyan 
a társadalmi helyzet, olyan a társadalom állapota, amely ezt a gazdaságot hordozza, 
hogy ezt nem teszi lehetővé. Hiszen ahhoz, hogy valóban egy versenyképes gazdaság 
jöjjön létre, olyan intézményekre, olyan piaci intézményekre lenne szükség, amelyek 
befogadó jellegűek és nem kizáró jellegűek, amelyek valóban autonóm módon tudnak 
működni. Tessenek mondani nekem egyet!  

Az MNB-től az ÁSZ-on keresztül az összes ilyen intézmény mind-mind egy 
nagyon erőteljes állami függésben van. Ebből következően a piacon, a magyar piacon 
monopolpozíciók alakulnak ki, az erőforrások allokációja nem a piaci hatékonyságon 
alapszik és nem az exportképességen, hanem valami egészen máson. Hogyha fölidézi 
valaki, hogy azok a vállalkozások, amelyek az elmúlt esztendőkben a legsikeresebbek 
voltak, Mészáros Lőrinc, Garancsi vagy a többiek, tessék már megmondani nekem, 
hogy ezek milyen innovációkat értek el az elmúlt esztendőkben! Tessék megmondani, 
hogy hány százalékkal növelték az exportot, a magyar exportot! Azt gondolom, hogy a 
válasz elég jól ismerhető. Természetesen egy olyan gazdaságban, ahol óriási mértékű 
a korrupció, nyilvánvalóan nagyon nehezen lehet egy versenyképes gazdaságot 
kiépíteni.  

A legfontosabb a humán tőke állapota. Oktatás. A CEU-nak az elüldözése, az 
MTA intézményeinek mostani tervezett szétverése mind arra utal és abba az irányba 
mutat, hogy bizony itt a következő esztendőkben nem fog történni, nem történhet egy 
valódi áttörés a tekintetben, hogy majd valóban innováció lesz, és valóban növekedni 
fog a versenyképesség.  

Miniszter úr mondta, hogy kutatás-fejlesztésre 32 milliárd forinttal többet 
költünk. Jó lenne, ha ezt elmondaná, hogy ez mit jelent GDP-arányosan, hogy a 
kutatás-fejlesztésre fordított összeg a GDP-nek hány százalékát éri el, és ez hogyan 
viszonyul mondjuk a svéd és a dán hasonló összeghez. Azt gondolom, hogy a felét sem 
érjük el. 

Új forrásokra lenne szükség. Nem tudom, hogy az orosz és a kínai források 
mennyire állnak majd rendelkezésre, de biztos, hogy technológiai transzfert nem 
tudunk vele megvalósítani. Abba meg már nem is merek belegondolni, ha az új 
források bevonása egy régi eszközzel történne meg, amiről Domokos úr értekezett 
mostanában, tehát egy új békekölcsön kivetésével a lakosságot sarcolnák meg, hogy a 
gazdaságba valamekkora többletforrás keletkezzen.  

Tehát ez a gazdaság nem képes hozzáadott értéket termelni kellő mértékben, 
csak külső források bevonásával tud működni, és úgy tűnik, hogy ezek a külső 
források elfogytak. Ugyanakkor pedig a nagy reformoknak nincs nagyon lehetősége. 
Hát körülbelül itt állunk. Köszönöm szépen a figyelmet. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Szatmáry Kristóf képviselő úré a szó. 
 
SZATMÁRY KRISTÓF (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Miniszter 

Úr! Mielőtt kérdeznék, azért annyit engedjenek meg, hogy Mellár képviselőtársam 
felszólalásához annyit hozzátegyek, hogy kicsit képzavarban vagyunk. Tehát ha a 
2019-es gazdasági adatokat ön vagy önök zsákutcának vélik, akkor nagyon kíváncsi 
vagyok, hogy mi a véleménye a 2010 előtti gazdaságpolitikáról, mert ezzel a képpel 
körülbelül akkor rükvercben mentünk hátrafele (Dr. Mellár Tamás: Az is az volt.), és 
ütöttük el a gyalogosokat egyfolytában. (Dr. Mellár Tamás: Az is az volt.) Azt 
gondolom, hogy attól, hogy ön vagy önök nem látják egyébként az út végét vagy a célt, 
az nem azt jelenti, hogy a cél nincs ott, hanem lehet, hogy a látőkör túl szűk ahhoz, 
hogy ezt lássák. Tehát elég nehéz egyébként azokat a gazdasági mutatókat, amiket 
Magyarország szerencsére produkál az elmúlt időszakban, egy negatív folyamatként 
leírni. De hát nem vagyunk egyformák. 

Talán azt se hallottam jól, lehet, hogy ez érdemes lenne talán miniszter úr 
számára is, hogy ha jól értettem, akkor ön azt állította, hogy adócsökkentéssel nem 
lehet gazdaságot növelni. (Dr. Mellár Tamás: Versenyképesség, ezt mondtam szó 
szerint.) Én éppen azt a zsákutcát látom pont a 2010 előtti gazdaságpolitika 
mementójaként, hogy ezt sokan így gondolták, és a szakadék szélére sodorták a 
magyar gazdaságot, mert be lett bizonyítva szerencsére, hogy ez nem igaz. Pont 
azokkal a korábbi intézkedésekkel is, amelyeknek a folytatása, folyománya talán az a 
gazdaságvédelmi akcióterv, amit miniszter úr ismertetett, pontosan ezt kívánja 
bemutatni, hogy lehet gazdaságot védeni és gazdaságot erősíteni adócsökkentéssel, 
vagy még versenyképességet is egyébként. 

Az én konkrét kérdésem arra vonatkozott, nagyon sok minden elhangzott, de 
talán, ha miniszter úr azt a részét kiemelné egy kicsit, hogy a fogyasztással mi várható 
az előttünk álló időszakban. Két oldalról lehet érdekes. Egyrészt, ha jól értettük, a 
jövő évi költségvetés, illetve a most ismertetett adóváltozások is alapvetően a családok 
számára pluszforrásokat teremtenek, ami egyébként értelemszerűen a magyar 
gazdaságtörténetben példa nélküli, most már, nem is tudom, három vagy inkább már 
négy és fél év óta folyamatosan növekvő fogyasztást tudja táplálni. Ez azért érdekes, 
mert a hazai vállalkozások, amelyekről beszélünk, amelyeket egyébként versenyben 
kell tudni tartani, számukra persze a külpiacok mellett is, de a legfontosabb tényező a 
hazai fogyasztás bővülésének a fönntartása, hiszen ebből lesz bevételük, ebből a 
bevételből tudnak profitálni, és ebből a profitból tudnak fejleszteni és innoválni is. 
Tehát az én kérdésem arra vonatkozott volna, hogy a belső fogyasztás 
összefüggésében hogyan értelmezhető az a gazdasági akcióterv, amit miniszter úr 
ismertetett. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Szeretném tájékoztatni a tisztelt bizottságot arról, 

hogy jelentkezett szólásra Szél Bernadett képviselő asszony. Az Országgyűlésről szóló 
törvény értelmében, a 40. § (3) bekezdése alapján, a képviselő asszony részére a 
bizottság adhat szólási jogot. Azt javaslom, hogy tegyük lehetővé képviselő asszony 
számára a kérdésfeltevéseket és a szólást. Ezért javaslom, hogy két percben adjunk 
szót képviselő asszonynak. Kérdezem, hogy van-e más javaslat. (Nincs jelzés.) Akkor 
szavazás következik. Aki támogatja a javaslatot, kérem, ezt jelezze. (Szavazás.) 
Egyhangú igen. Köszönöm szépen. 

Elnézést kérek Székely képviselő úrtól, akkor most Szél Bernadettnek adom 
meg a szót. 
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DR. SZÉL BERNADETT (független): Köszönöm a szót, elnök úr. Nem tudom, 

hogy mennyire fogok beleférni 2 percbe, mert nagyon régóta vártam a találkozást a 
miniszter úrral, mert van egy kérdés, amire ön elmulasztott válaszolni, és helyette 
Süli János volt az, aki válaszolt. Ön a hírek szerint Moszkvában járt, hogy Paks II. 
ügyében tárgyaljon az orosz féllel, méghozzá a paksi hitelszerződés módosításáról. 
Nem adott egyértelmű választ a „Paks-miniszter” úr arról, hogy ön tárgyalt vagy nem 
a hitelszerződés módosításáról, ezért most közvetlenül öntől kérdezem, hogy volt-e 
kint ez ügyben Moszkvában, tárgyalt-e, ha tárgyalt, mit tárgyalt, és a magyar 
parlament mikor láthat bele ebbe a tárgyalásba, amit ön lebonyolított, amennyiben ez 
megtörtént. 

A következő kérdésem arra vonatkozik, hogy ma van a környezetvédelmi 
világnap, és ahogy itt korábban is felvezették, sokunk problémásnak látja azt, hogy 
Magyarország egyoldalúan az autóipar fejlesztésére próbál támaszkodni, olyannyira, 
hogy a külügyminiszter, az ön kormánytagtársa egy autóipari konferencián azt 
nyilatkozta, hogy Magyarország nem támogatja, hogy Brüsszel az autóipar 
versenyképességét a környezetvédelemre hivatkozva észszerűtlenül korlátozza. 
Egyetért-e a kormány ezzel az állásponttal? Mit kell érteni észszerűtlen korlátozás, 
értelmetlen beruházás és erőltetett fejlesztések alatt?  

Szeretném kérdezni, hogy a költségvetésben nyomát nem látom annak, hogy a 
PM10 szállópor-szennyezés határértékének a folyamatos túllépése miatti 
problémákat orvosolni kívánnák. Szánnak-e erre pénzt? Magyarországon 12 ezer 
ember idő előtti haláláért felel a szállópor-koncentráció mértéke. Szeretném kérdezni, 
hogy a költségvetésben különítenek-e el erre pénzt. Egyébként kötelezettségszegési 
eljárás is van Magyarországgal szemben emiatt a mulasztás miatt.  

A negyedik kérdésem arra vonatkozik, hogy nemzetgazdasági hátrányra 
hivatkozva 5 évig titkosítanák a Magyarországra csábított külföldi beruházások 
adatait, megszűnne az ingyenes céginformáció, merthogy a költségvetési 
salátatörvény szerint egyesek visszaélésszerűen használják. Szeretném kérdezni, hogy 
egész pontosan mi áll emögött, miért teszik még követhetetlenebbé, még 
átláthatatlanabbá a gazdasági döntéseket, miért akarnak önök mindenfajta közösségi 
kontrollt ellehetetleníteni. Bizonyára miniszter úr emlékszik még rá, hogy éveken át 
küzdöttünk azért, az ön minisztériuma és én, hogy a stratégiai megállapodásokba 
betekinthessünk. A végén a bíróságon tudtam érvényt szerezni a köz akaratának. 
Miért mennek tovább ezen az úton, ami láthatóan a bíróságokon egyszer már 
megfeneklett? 

A lakhatás kérdésében szeretném kérdezni. Mint kiderítettem írásbeli kérdések 
sorával, ön a lakáspolitikáért felelős kormánytag. Azt kérdezem, hogy a kormánynak 
miért nincs lakáspolitikája. Miért nézi ön mint kormánytag tétlenül a tömeges 
kilakoltatásokat? Miért nincs állami bérlakásépítés, szociálisbérlakás-építési 
program? Miért nem nyújtanak segítséget, lakhatást a szegénységben élő 
embereknek? Mint tudjuk, a CSOK az embereknek egy részét éri el, de egy nagy részét 
nem éri el, nem tudnak élni ezzel a lehetőséggel. Mi lesz ezekkel az emberekkel? És 
miért szavazták le azt a javaslatunkat, hogy ameddig nem érvényesíti a kormány az 
uniós bíróság devizahiteles döntését, addig ne lehessen családokat kilakoltatni? 

Várom megtisztelő válaszait. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, így rendben is van. A következő felszólaló Székely 

Sándor képviselő úr. Tessék parancsolni! 
 



13 

SZÉKELY SÁNDOR (független): Köszönöm a szót. Itt sok kérdés elhangzott, 
ezért én még pár dolgot föltennék, hogyha nem probléma.  

Kicsit ijesztő, nem tudom, hogy mikor volt ijesztőbb a helyzet, amikor önök azt 
mondták, hogy dübörög a gazdaság, és minden rendben van, és a külső pozíciók, 
tehát a környezetünk is sokat sejtető és biztató, mint most, amikor azt mondják, hogy 
előfordulhatnak problémák, hiszen egy évvel ezelőtt arról volt szó, az hangzott el, 
hogy 8-10 éven belül utolérjük bérekben az Európai Unió átlagát.  

Most jelen pillanatban ott tartunk, hogy ha átszámoljuk az átlagbéreket, akkor 
650-700 eurónál vagyunk, úgy, hogy egyébként nem számoljuk bele az ország 
dolgozóinak egy jó részét, akik az öt főnél kevesebb főt foglalkoztató cégeknél 
dolgoznak, ahol jóval kevesebbek a fizetések. Én most egy kicsit aggódom, és 
kérdezem, hogy még áll-e ez a mondás, hogy mi utol fogjuk érni a haldokló Nyugatot 
a béreinkkel.  

Kérdezném továbbá, hogy mi a helyzet a gázüzletággal most, hogy úgy tűnik, 
hogy az oroszok megállapodnak a németekkel, és nem fogunk kapni Ukrajnán 
keresztül gázt, amennyire ezt halljuk a hírekből, ha nem, akkor majd biztos 
megcáfolnak, mi ezt olvassuk - akkor ezzel mi a helyzet.  

Szél Bernadett kolléganő említette, de nekem is muszáj feltennem azt a 
kérdést, hogy jól értem-e, hogy munkásszállóprogramot indítunk, de 
bérlakásprogramot nem, és hogy azzal az elképesztő feszítő problémával nem 
foglalkoznak, amivel a magyar embereket nap mint nap küzdenek, és nemcsak a 
hajléktalanok, hanem a dolgozó emberek, akik a lakbért próbálják kifizetni. Én azt 
gondolom, hogy mi örülnénk, ha ezzel a problémával így foglalkoznának, hogy 
bérlakásprogram készül. Természetesen a munkásszállók is fontosak, de mi azt 
gondoljuk, hogy az embereknek a lakhatása az még fontosabb lenne. (Witzmann 
Mihály elhagyja az üléstermet.) 

Engem is érdekelne, és az is tényleg ijesztőnek hangzik, hogy az állam, ön is 
említette, hogy kötvényeket bocsát ki, hogy az államadósságot még jobban tudjuk 
finanszírozni. De akkor az elmúlt nyolc-kilenc év eredményei, amit mindig 
végighallgattunk, hogy mennyire fantasztikusak a számok, azok hol vannak? Ezek 
szerint most arról van szó, hogy az emberekkel finanszíroztatjuk meg az 
államadósságot. Ez a jövőben egyre inkább így lesz, hogy a magyar államnak a 
hiányaira mindig kibocsátunk egy kötvényt, akkor az emberek befizetnek, és abból 
finanszírozzuk a dolgainkat?  

Végül: én is meghirdettem a facebook-oldalamon, hogy aki esetleg kérdezni 
akar, az kérdezzen. Sok olyan kérdés jött, amit inkább nem olvasnék itt föl, de kettőt 
igen. Az egyik, hogy mi a helyzet az ÁSZ-nak az ötletével kapcsolatban, a 
megtakarítási számlával kapcsolatban, amiről azóta már tudjuk, hogy nem, vagy úgy 
tudjuk, hogy nem. De akkor ez honnan jött? Vagy mi volt ez a hír? 

És még egyet szeretnék kérdezni, ami visszautal gyakorlatilag az egész 
mondandómra, hogy ha ennyire jól áll a gazdaság, akkor miért kell az iskolákban, 
kórházakban, óvodákban jótékonysági programokat szervezni azért, hogy rendbe 
tegyék a tantermeket, kifessenek, vagy esetleg ágyakat biztosítsanak a szülőknek a 
kórtermekben, merthogy nincsenek. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Úgy látom, hogy elfogytak a kérdések, 

hozzászólók. (Csárdi Antal jelzi hozzászólási szándékát.) Volt lehetősége, képviselő 
úr, elmondani a gondolatait. Köszönöm szépen. 

Engedje meg a bizottság, hogy én is kiemeljek néhány dolgot az elhangzottak 
közül. Az egyik az, hogy valóban, a gazdasági előrejelzések szerint várható egy 
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lassulás a világgazdasági folyamatokban. Nagyon fontosnak tartom kiemelni azt, hogy 
a magyar kormány érzékeli ezt az előrejelzést, ami vagy bekövetkezik, vagy nem, de 
akár be is következhet. A szükségesnek ítélt lépéseket a kormány meg fogja tenni, és 
bízom benne, hogy a parlament is támogatni fogja ezeket a javaslatokat. 

Szeretném kiemelni az áfacsökkentés köréből a szállásadókat terhelő áfát. Itt 
azt gondolom, hogy talán Csárdi képviselő úr nem tudja pontosan, hogy hogyan 
működik ez. De ez egyértelműen azt jelzi, hogy versenyképesebbé válnak a magyar 
szállodai és panzióárak, mert kevesebb áfa fogja terhelni, a 18 százalék helyett 
5 százalékos áfa, és egyrészt a versenyképességünk javul, másrészt pedig a forgalmuk 
vélhetően tovább fog erősödni. 

Rendkívül fontosnak tartom azt, hogy a gazdaság mellett, a puha tőke mellett 
meglévő hitelprogramok továbbra is megmaradnak, és Matolcsy György elnök úrtól 
hallhattuk, hogy a Magyar Nemzeti Bank erre különösen nagy figyelmet fordít. Tehát 
meg fognak maradni azok a kedvező kamatozású és hosszú lejáratú hitelek, amelyek a 
hazai kis- és közepes vállalkozások működését, fejlődését tudják szolgálni. 

Szeretném kiemelni még az öntözési programot, hiszen látható az a folyamat, 
hogy az időjárás, mint itt is elhangzott, egyre szélsőségesebbé válik. Amikor esik az 
eső, amikor jön az áldás, akkor nagyon jön, utána pedig hosszú ideig várhatjuk az 
esőt.  

Én azt támogatnám itt elsősorban, hogy olyan rendszerfejlesztés történjen, 
amely a csapadékos időszakban a fölösleges vizek elvezetését is tudja segíteni, 
csapadékhiányos időszakban pedig az öntözéshez szükséges vizet tudja pótolni, itt 
elsősorban a felszíni öntözőrendszerre és belvízi elvezetőrendszerre gondolok. 

Tisztelt Bizottság! Azt gondolom, hogy pontos képet kaptunk a hazai gazdaság 
állapotáról, a költségvetés állapotáról és örülök annak, hogy jó kézben van ez a feladat 
is. Megkérem a miniszter urat, hogy válaszoljon az elhangzott kérdésekre és 
hozzászólásokra. Köszönöm szépen. 

Varga Mihály válaszai 

VARGA MIHÁLY pénzügyminiszter: Köszönöm, elnök úr, és köszönöm a 
bizottság tagjainak a kérdéseket. Engedjék meg, hogy akkor igyekezzem röviden 
válaszolni ezekre a kérdésekre. Természetesen mint parlamenti képviselő, tisztában 
vagyok azzal, hogy ezzel a kérdések még nem zárultak le, tehát még biztosan 
mindenkinek van a tarsolyában további kérdés. 

Hadd kezdjem Csárdi Antal képviselő úr kérdéseivel, mert ő kérdezett először. 
Először is a válságérzékeny iparág című kérdésről. Magyarországon 120 ezer ember 
dolgozik az autóiparban közvetlenül, tehát azt kell mondanom, hogy egy igen fontos 
szegmenséről van szó a magyar gazdaságnak. A magyar kormány eddig is és ezután is 
kiemelt területként tekint az autóiparra. Az autóipar persze egy nagyarányú 
változáson megy keresztül, nagyon sok minden változik az ágazatban, nemcsak az 
autófelhasználás iránya, tartalma változik, hanem maga az a gyártási folyamat is, 
ahogy ezek előállításra kerülnek.  

De az kétségtelen tény, hogy az autóipar a fejlődés egyik motorja. Még senkitől 
nem hallottam, egyetlenegy képviselőtől sem, hogy arról beszélt volna, hogy 
autóiparra nincsen szükség, vagy az autóipar ne járult volna hozzá a technikai 
megújuláshoz és fejlődéshez. Tehát ebből a szempontból mi ezt egy kiemelt ágazatnak 
tekintjük, és úgy gondoljuk, hogy érdemes azokat a beruházásokat, fejlesztéseket 
támogatni, akár még közvetlen állami forrásokkal is, amelyek az autóipari 
beruházásokat növelik Magyarországon. 

Természetesen a hosszú távú versenyképesség javítása érdekében az is egy 
fontos cél, hogy ne csak közvetlen, direkt módon az autóipar kerüljön 
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Magyarországra, hanem azok a kutatásfejlesztési programok is, amelyek kötődnek az 
autóiparhoz. Ezért nem véletlen, hogy mondjuk Győrben, a Széchenyi Egyetemen 
most már külön tanszék van az autóipar-fejlesztés képzésére, a szakemberképzésre. 
Ezért nem véletlen, hogy Kecskeméten az ottani egyetem szintén tető alá tudott hozni 
egy ilyen megállapodást. Ezért nem véletlen, hogy Budapesten az Óbudai Egyetem, 
amelyik műszaki egyetemekből, főiskolákból jött létre, hasonló programot futtat. 
Tehát az a célunk, hogy ez minél szervesebben kötődjön majd a magyar, magas 
hozzáadott értéket előállítani képes ágazatokhoz. 

Tehát nem arról van szó, amit a képviselő úr esetleg a kérdésével próbált 
érzékeltetni, hogy itt csak egy vasdarabot kalapál valaki egy gyárban. Már rég nem ez 
az autóipar egyáltalán, hanem arról van szó, hogy ez lehet a versenyképesség 
javításának az egyik, nem a kizárólagos és nem is talán a legfontosabb, de az egyik 
eleme.  

Szintén a képviselő úr utalt arra, hogy talán nem a szálláshelyáfát kéne 
csökkenteni. Azért, hogy mondjam, sok ezer ember él Magyarországon az 
idegenforgalomból. Nemcsak arra kell gondolni, amire ön célzott, hogy külföldi 
turistákat akarunk majd idehozni, hanem ezek bizony olyan kis egzisztenciák, családi 
vállalkozások is, amelyek, mondjuk, vidéken a belföldi turizmusra építenek. 
Gondoljon bele abba, hogy aki, mondjuk, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, azon a 
tájon, mondjuk Kölcsey szülőföldjén egy ilyen beruházást létrehoz, egy kis panziót 
néhány szobával, ő is joggal tart igényt arra, hogy olyan plusz hozzáadott értékű 
támogatásokat kapjon, amelyek segítik ennek az ágazatnak a növekedését. 

Szeretnék arra is utalni, hogy az áfacsökkentés az elmúlt években is 
megvalósult. Menjünk vissza a kiindulóponthoz, képviselő úr. 2010-ben, amikor a 
kormány elkezdte a munkáját, azt mondtuk, hogy a közösségi kiadáshoz szükséges 
bevételeket elsősorban a fogyasztási típusú adókon keresztül fogjuk begyűjteni, áfa, 
jövedéki adó, és így tovább, azokat az adókat pedig, amelyek a munkát és a 
jövedelmet terhelik, csökkenteni fogjuk. Ennek a következménye az, hogy 15 
százalékos kulcsa van ma a jövedelemadónknak, harmadik helyen vagyunk az 
Európai Unióban ezzel az adókulccsal, és 9 százalékos a társaságiadó-kulcsunk, amely 
a legjobb Európában.  

Tehát azt tudom önnek mondani, hogy a kormány ezen az adópolitikai elven 
hajtja végre a változásokat. Amit ön mond, az pont szembemenne ezzel. Mi azt 
mondjuk, hogy természetesen, ha a gazdasági növekedés lehetővé teszi, akkor ilyen 
területen is lehet csökkenteni, az alapvető élelmiszerek áfacsökkentése, tej, tojás, 
csirke, sertéshús, és így tovább. Emellett az elmúlt években már az éttermi 
szolgáltatások áfája, az internetáfa 5 százalékra csökkent. Tehát itt azért vannak olyan 
más területek is, ahol gazdaságélénkítési szempontokból lehet adót csökkenteni. Most 
a szálláshelyek vannak soron, és azt gondoljuk, hogy ez az ágazat egészének jót tesz. 
Egy olyan ágazat, ami - nyugodtan mondhatom - a növekedésnek az elmúlt fél évben 
az egyik motorja volt, körülbelül 12-13 százalékkal nőtt a turizmus az elmúlt egy 
évben, azt gondolom, azt érdemes támogatni, mert abban még van kapacitás és van 
talán tartalék is. 

Forrásmegvonás, az Európai Bizottság döntése. Itt arról szeretnék 
tájékoztatást adni, hogyha erre gondolt a képviselő úr, nem tudom pontosan, mert az 
Európai Bizottság nem egyféle vizsgálatot, sokféle vizsgálatot folytat nem csak 
Magyarországgal szemben, minden országgal szemben, tehát nem tudom, hogy 
pontosan erre gondolt-e, hogy az Európai Bizottság 2017. november 20-24. között 
végzett egy vizsgálatot a 2014-20-as programozási időszakra vonatkozóan. Ennek 
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érkezett meg most májusban a jelentése. Ha erre gondolt, akkor erről tudom 
tájékoztatni. Egyébként pontosítsuk majd, hogy mire gondolt.  

Itt a közbeszerzési ellenőrzési rendszer javítására tesz alapvetően javaslatot az 
Európai Bizottság. Meg kell mondanom, nincs tökéletes rendszer. Lehet a magyar 
rendszeren is még bőven javítani. Jelenleg egy vitaszakaszban vagyunk az Európai 
Bizottsággal ezekben a kérdésekben, tehát nincs még lezárt és konkrét, megállapított 
összeg. Azon vagyunk, hogy lehetőség szerint minél kisebb legyen, ha bekövetkezik 
bármilyen forráselvonás.  

Csak emlékeztetném a bizottság tagjait, hogy mondjuk a 4-es metró építése 
vagy éppen az a közbeszerzési ellenőrzési rendszer, amelynek az egyik felelőse éppen 
Dobrev Klára volt a 2010-et megelőző időszakban, bizony vitára adhat nyilván okot, 
és szeretnénk, hogyha minél kevesebb veszteség érné emiatt a magyar gazdaságot. 
(Dr. Mellár Tamás: Még szerencse, hogy az Elios…) Tehát ennyit tudok mondani 
erről a forrásmegvonásról. Nincs még konkrét forrásmegvonás. Az egyeztetés, a vita 
folyik az Európai Bizottsággal, és itt ennek az ellenőrzési rendszernek a vizsgálatára 
hívnám föl a figyelmet, amelyet, még egyszer mondom, nem ennek a kormánynak az 
időszakában alakítottak ki. 

Mellár Tamás képviselő úr. Köszönöm a kérdéseit. Tegyük föl azt a kérdést, 
hogy mitől növekszik a magyar gazdaság. Képviselő úr úgy beszélt a magyar 
gazdaságról, mintha 2008-at vagy 2009-et írnánk, és éppen 9 százalékkal vagy 8 
százalékkal zuhannánk vissza a teljesítményünkben, holott éppen ellenkezőről van 
szó. Az Európai Unió átlagos növekedése 1,5 százalék volt az első negyedévben, mi 
pedig növekedtünk 5,3 százalékkal. Emlékszem képviselő úrnak számos írására 2012-
13 óta, amikor mindig megjósolta, hogy most aztán már vége a növekedésnek. Ha ezt 
számolom, most már hatodik éve növekszünk, tehát nem tudom, hogy ez rövid 
távnak, középtávnak vagy hosszú távnak számít-e már a közgazdasági 
gondolkodásban.  

Én úgy érzem, hogy az elmúlt években stabilizálni tudtuk ezt a növekedést, és 
azokat a kockázati tényezőket, amelyek kétségtelenül kapcsolódtak ehhez a 
növekedéshez, csökkenteni tudtuk. Az egyik ilyen pont az államadósság brutális 
mérete. Amikor elkezdtük a kormányzást, 83 százalék volt a bruttó hazai termékhez 
viszonyított aránya. Most 70 százalékon vagyunk, és a tegnap benyújtott költségvetés 
alapján jövő év végén 67 százalékon leszünk. Tehát itt van egy folyamatos csökkentése 
ennek a kockázati tényezőnek. De mondhatnám ezt az államháztartási hiányra is, 
vagy mondhatnám azokra a devizakitettségekre, amelyek az országot sújtották a 
korábban felvett, éppen IMF-es, valutaalapos hitelek miatt. Tehát ezeket leépítjük, és 
a gazdaságot meg próbáljuk ösztönözni arra, hogy egy növekedési pályán maradjon.  

Természetesen figyeljük a versenytársakat. A mi versenytársaink a közép-
európai országok alapvetően. Most azt látjuk, hogy éppen a legutóbbi negyedévben 
Magyarország tudott a legnagyobb mértékben növekedni. Nyilván ez a helyzet 
változhat, de az mindenképpen azért a magyar gazdaság jó teljesítményét mutatja, 
hogy miközben a lengyelek 4, a szlovákok 3,8 százalékkal, a csehek 2,5-tel 
növekedtek, mi 5 százalék fölött tudtunk növekedni. 

Tehát visszatérve arra a kérdésre, hogy mitől növekszünk. Ha megnézem a 
termelési oldalt, ebben benne van az ipar jócskán és vastagon, az autóipar is, tehát azt 
gondolom, hogy ez egy meghatározó húzóágazata a magyar gazdaságnak, az építőipar 
úgyszintén. A mezőgazdaság teljesítménye sajnos az első negyedévben nulla körüli 
volt, tehát a növekedéshez nem tudott érdemben hozzátenni, de hát pont egy olyan 
időszakban vagyunk, amikor most már nem kizárólagosan egy szektor húzza a 
növekedést, hanem termelési oldalról ez jóval összetettebb. 
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Ami pedig a felhasználói oldalt illeti, látjuk, hogy a bérek, keresetek milyen 
módon növekednek. Tehát a fogyasztás, a belső kereslet élénkülése biztos, hogy segít 
a gazdasági növekedésben, és nemcsak a növekedésben, hanem a kis- és 
középvállalkozásoknak, amelyeknek a döntő többsége nem exportál. Az export 
teljesítménye egy rekord volt tavaly, egy kiugróan magas eredményt ért el a magyar 
export. 

Én tehát azt gondolom, hogy az a több lábra állás, az az összetettség, ami most 
a gazdasági növekedésben van, mindenképpen kedvezőbb. Nem hitelből növekszünk, 
nem eladósodásból növekszünk, nem privatizációból növekszünk, mint a 2000-es 
évek közepén, hanem a gazdaság teljesítménye, a gazdaság motorjai húznak 
bennünket. 

Képviselő úr említett jó néhány területet. Vitára sarkall többek között, 
mondjuk, a munkaerőpiaci helyzetről adott véleménye vagy megállapítása. Az 
kétségkívül Nyugat-Európában az elmúlt években, évtizedekben egy bevett gyakorlat 
volt, hogy a munkaerőhiányt bevándorlással pótolták, és a külső munkaerő érkezése 
oldotta meg mondjuk azokban a pláne alacsony szegmensű kategóriájú 
munkakörökben a foglalkoztatást - például szállodában takarítás, szállodai szobalány, 
és így tovább -, amelyekben nem volt hazai munkaerő, és látjuk ennek a társadalmi 
következményeit. Tehát az, amit képviselő úr mond a munkaerő pótlásáról vagy a 
munkaerő hasznosításáról, éppen azt kell mondanom, hogy ilyen bevándorláspárti 
irányba vinné el a gazdaságot, a magyar kormány pedig a népszavazásnak 
megfelelően a magyar ember akaratát hajtja végre, és azt mondjuk, hogy nem ezzel 
akarjuk a magyar gazdaság hosszú távú teljesítményét fenntartani. 

Vitatnom kell képviselő úrnak azt az állítását is, hogy a hatékonyság és a 
versenyképesség nem javult. Itt az elmúlt évben mind az IMD listáján, mind a World 
Economic Forumnak a versenyképességi listán Magyarország jelentősen előre tudott 
lépni. Tehát én azt gondolom, hogy van javulás. Ezek lassabb folyamatok, mert 
lassabban is épültünk le a 2000-es évek közepétől egészen a válság időszakáig. Most 
ezeket a pozícióinkat próbáljuk visszanyerni az üzleti környezet javításával, az 
adókörnyezet vállalkozásbarátabbá tételével, és így tovább, és nyilván az állami 
bürokrácia csökkentésével. Teljesen egyetértek önnel, ez is hozzátartozik a képhez. 

Hogy néhány adatot is mondjak a bizottság tagjainak, azért szeretném 
elmondani, hogy ha 2010-hez viszonyítjuk a helyzetünket, akkor a bruttó hazai 
termék 28 százalékkal magasabb, az exportunk 63 százalékkal magasabb, a fogyasztás 
mértéke 24 százalékkal magasabb, a beruházások 69 százalékkal magasabbak, mint 
2010-ben. Ha csak az építőipart választom ki, bár az egy kiugró területe valóban a 
gazdasági növekedésnek, megduplázódott a teljesítménye az építőiparnak, 96 
százalékkal képes most nagyobb teljesítményre, mint 2010-ben a kormányváltáskor.  

Tehát egyáltalán nem mondjuk azt, képviselő úr, hogy minden tökéletes és 
minden meg van oldva. Ettől még messze vagyunk, és Magyarországnak komoly 
lemaradást kell pótolnia. De úgy látom, hogy az a gazdaságpolitikai keretrendszer, 
amit kialakítottunk, képes arra, hogy ezt a lemaradást csökkenteni tudjuk. 

A számunkra egyik legfontosabb adat pedig a foglalkoztatás. 3,5 százalék a 
munkanélküliségi ráta Magyarországon, negyedik helyen vagyunk ezzel az Európai 
Unióban. Én úgy érzem, hogy az a 800 ezer ember, aki el tudott helyezkedni az elmúlt 
években, egyáltalán nem panaszkodik arra, hogy az ön által zsákutcásnak, szerintem 
meg azért stabil gazdasági növekedésnek nevezhető elmúlt évek létrejöttek. 

Szatmáry képviselő úr kérdéseire. Belső fogyasztás, ezt már részben 
érintettem. Igen, annak vagyunk a hívei, hogy a gazdasági teljesítmény az ne 
önmagában a makrogazdasági számokban való gyönyörködésből álljon, hanem ha 
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lehet egy ilyen, kicsit profán módon fogalmazni, jobban éljünk. Tehát az átlagember 
és a családok, a magyar emberek érzékeljék, hogy a gazdasági teljesítmény mögött ők 
vannak, nekik jobban megy, többet tudnak költeni, többet tudnak vásárolni, akkor 
van értelme annak, amit a gazdaságban teszünk és ami a gazdaságban folyik. 

Ebből a szempontból a következő évi költségvetés is három nagy elemre épül. A 
családok támogatása: 2224 milliárd forintot fordítunk jövőre a családok 
támogatására. Emellett július 1-jével el fog indulni a családvédelmi program. A 
következő év lesz az első olyan év, amelyik teljes egészében hatni fog majd az év teljes 
egészében. 

A gazdaságvédelmi programot elmondtam az önök számára a bevezetőben, azt 
ismertettem, hogy szeretnénk továbbra is biztonságos ország lenni, tehát a 
rendvédelmi, védelmi kiadások emelését is vállaltuk és tesszük. Csak önmagában a 
Honvédelmi Minisztérium, a honvédelmi tárca költségvetése jövőre 102 milliárd 
forinttal fog növekedni. Azt a vállalásunkat, hogy, azt hiszem, 2024-ig érjük el a 
bruttó hazai termék 2 százalékát, tartani kívánjuk. 

Szél Bernadett képviselő asszony kérdéseire - és ezúton is szeretném 
megköszönni a képviselő asszonynak, hogy megtisztelt a kérdéseivel, és csak miattam 
bejött erre a bizottsági ülésre, mert tudom, hogy nem tagja a bizottságnak, tehát ezt 
külön szeretném megköszönni, képviselő asszony. 

Ami a paksi beruházáshoz szükséges hitelt illeti, ezt elmondtuk számtalan 
fórumon, ez egy olyan államközi hitel, ami 30 éves futamidejű, rugalmas feltételeket 
tartalmaz, tehát az ország számára kedvező, bármikor hajthatunk végre előtörlesztést, 
mindig csak annyi keretet kell lehívnunk, amennyi a beruházás megvalósításához 
szükséges. Tehát én Moszkvában erről tárgyaltam a pénzügyminiszter kollégámmal, 
ezekről a keretfeltételekről, úgyhogy nem történt semmiféle módosítása a 
megállapodásnak, a szerződésnek. 

Arról is szeretném önöket tájékoztatni, megragadom itt az alkalmat, hogy 
2019-ben 24,9 millió eurót hívtunk le ebből a keretből a beruházás előkészítéséhez. 
De tekintettel arra, hogy a szerződés azt tartalmazza, hogy 90 nap után 
előtörleszthetünk, ezek a törlesztések meg is történtek az év folyamán. Tehát csak 
olyan mértékben vagyunk hajlandók igénybe venni ennek a szerződésnek a 
lehetőségét, amennyire ezt a beruházás indokolja.  

A környezetvédelmi világnapnak örülök én is, ez egy nagyon fontos nap, és 
felhívja arra mindenkinek a figyelmét, hogy milyen fontos a környezetünk megvédése. 
Ahogy ön is tudja, képviselő asszony, ebben az évben 382 milliárd forintot fordítunk 
környezetvédelmi célú programokra. Én úgy érzem, hogy az elmúlt időszakban a 
magyar kormány össze tudta hangolni azokat az iparági fejlesztéseket - itt az 
autóipart emelte ki - a környezetvédelmi szempontokkal, amelyek a mindennapi 
életünket és a jövőnket meghatározzák. 

Tehát továbbra is úgy gondoljuk, hogy észszerűtlen korlátozás az, amelyik 
munkahelyeket szüntet meg, észszerűtlen korlátozás az, ami felszámol olyan 
iparágakat, ahonnan családok ezrei kapják a megélhetésüket. Tehát a munkahelyek, 
azt gondolom, hogy nagyon fontosak, és azok is benne kell hogy legyenek a 
gazdaságpolitikai gondolkodásban. 

Szállópor-koncentráció. A környezetvédelmi ágazat a szükséges támogatást 
jövőre is megkapja, tehát idén is és jövőre is ezzel a nagyságrendű összeggel tudnak 
gazdálkodni. Ez nem az én területemet érinti, úgyhogy a képviselő asszonynak ezt egy 
másik tárcavezetőtől kell majd megkérdeznie. 

A céginformációról röviden. A képviselő asszony nagyon jól tudja, hogy milyen 
típusú visszaélések voltak ezekkel az adatkezelésekkel. Azt tudom önnek mondani, 
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hogy ez egy olyan terület, ahol nemcsak az állam, hanem a piac is jelen van. Tehát 
egyetlenegy piaci céget sem lehet korlátozni abban, hogy ha céginformációkat akar 
majd valamilyen más szempontok miatt ingyenesen, bárki számára átadni, akkor ezt 
megtegye. Tehát önök most olyat kérnek tőlünk számon, amit a piac egyébként saját 
maga fog kialakítani, és a piaci árak fogják eldönteni, hogy ott ezek az információk 
milyen módon és milyen körben érhetők el. 

Ami a lakásprogramot illeti, örömmel mondhatom azt, hogy a kistelepülési, 
családi otthonteremtési kedvezmény, tehát a kistelepülési CSOK-nak vagy falusi 
CSOK-nak a kiterjesztése egy jelentős előrelépés. Az ingatlanpiaci fellendülést 
mindannyian tapasztaljuk, azonban ez nem egyenlő módon oszlik el az országban. 
Tehát a nagyvárosokban, a fővárosban, a megyei jogú városokban jóval több lakás 
épül, jóval több lakást újítanak föl, mint a kistelepüléseken. Ezért a kormány egy 
olyan célzott döntést hozott, hogy több mint 2800 településre, amely a magyar falu 
program keretébe tartozik, kiterjesztjük a családi otthonteremtési kedvezményt. A 
gazdaságvédelmi akcióterv egyik pontja éppen erre vonatkozik: 5 millió forint 
értékben visszatérítjük azokat a költségeket, amelyek egy új lakás építésénél, lakás 
felújításánál vagy lakás bővítésénél a kistelepüléseken fölmerültek. 

Székely Sándor képviselő úr felvetéseire. Egyelőre semmilyen olyan jelzést nem 
kaptunk, hogy Ukrajnán keresztül ne szállítanának gázt, tehát szeretném 
megnyugtatni a képviselő urat, hogy részben a stratégiai tartalék, részben pedig a 
szállítási útvonalak biztosítása garantált. Megjegyzem egyébként, hogy ez a 
Külgazdasági Minisztérium és az Innovációs Minisztérium területe, tehát majd 
amikor itt lesznek a kollégáim, pontosabb felvilágosítást is kapni tud a képviselő úr.  

Ellentétben viszont a munkásszállóprogrammal, ami valóban hozzám tartozik, 
itt pedig örömmel mondhatom, hogy az elmúlt, 2017-től kezdődő időszakban három 
programot indítottunk el munkásszálló építésére, és ebből a három programból 1500 
olyan férőhely valósult meg, amelyikben ilyen típusú elhelyezést lehet biztosítani. 
Javaslom egyébként a képviselő úrnak, hogy látogasson meg egy ilyen helyet, ugyanis 
ezeket már nem úgy kell elgondolni, hogy egy olajos padlón emeletes vaságyak 
helyezkednek el, és így vannak elszállásolva az emberek. Én személyesen elmentem 
legutóbb Zalaegerszegre megnézni, ezt már nem is munkásszállónak, ott helyben 
munkáshotelnek hívják, két- vagy háromcsillagos panzió színvonalán tudják 
elhelyezni nemcsak az egyéni munkavállalókat, hanem akár a családokat is, ilyen 
típusú férőhelyet is ki lehet alakítani. Amire mi most készülünk, az az, hogy ne csak 
önkormányzatok szállhassanak be ebbe a programba, hanem akár 
magánvállalkozások is, és azok is alakíthassanak át épületet, építhessenek új 
férőhelyeket a munkaerőipaci igények kielégítésére.  

Magyar állampapír. Képviselő úr, az első két nap után azt tudom mondani, 
hogy sorban állás van ezért, tehát a magyar lakosság rendelkezik olyan 
megtakarítással, amelyiket hajlandó egy vonzó kamat érdekében magyar 
állampapírra költeni. Abban nyilván nincs vitánk vagy talán nincs vitánk, hogy az 
államadósság az nem egy normális dolog, tehát jó lenne, hogyha ennek az állománya 
minél kisebb lenne. Az elmúlt években erre törekedtünk, és az Alaptörvényünk is 
tartalmazza azt, hogy ameddig a nemzeti össztermék 50 százalékát nem éri el az 
államadósság aránya, csak olyan költségvetést fogadhatunk el, amelyik az 
adósságszint csökkentését tervezi a jövőben. Tehát ezt folytatni kívánjuk, és az a 
célunk, hogy ez megvalósuljon. 

Az pedig, hogy a hazai piacról szerezzük be az államadósság megújításához 
vagy finanszírozásához szükséges forrásokat, az szerintem valamennyiünk számára 
egy nagyobb biztonságot ad, a hitelminősítők legalábbis ezt mondják. Gondoljon bele 
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abba, hogy a magyar államadósság aránya 70 százalék, a japán államadósság aránya 
200 százalék. És miért nincs mégis senki kétségbeesve? Azért, mert a japán 
államadósságot a japán lakosság, a japán családok finanszírozzák. 

Tehát azt gondolom, hogy hosszú távon helyes döntés volt az, amikor új 
államadósságkezelési gyakorlatot kezdtünk el, és azt mondtuk, hogy devizában nem 
kívánunk eladósodni, csökkenteni kívánjuk az államadósság szintjét, és ezen belül 
pedig a devizaarányt, ami 53 százalék volt 2010-ben, csökkenteni fogjuk. Most 
23 százaléknál tartunk, és azt a célt tűztük ki magunk elé, hogy a ciklus végére 
20 százalék alá csökkenjen ez az arány. 

Ami az Állami Számvevőszék elnökének a megjegyzését illeti, ezt nem kell 
kommentálnom, nyilván mindenkinek lehet javaslata, elképzelése a 
gazdaságpolitikára vonatkozóan. Az én álláspontom az, hogy mindenkire saját 
magára van rábízva, hogy mire költi a pénzét. Tehát az a legjobb, hogyha mindenki 
saját maga dönti el, ahogy a pénzét el akarja költeni: fogyasztási cikkekre, 
megtakarítani kíván belőle, állampapírt vásárolni, vagy éppen félreteszi a nyugdíjas 
éveire. Tehát ebből a szempontból továbbra is azon az állásponton vagyunk, hogy 
személyesen mindenkinek magának kell ezt a felelős döntést meghoznia. 

Ami pedig a jótékonysági programokat illeti, képviselő úr, nálunk sokkal 
gazdagabb országokban, Svájcban vagy más országokban is dívik az, hogy 
jótékonysági rendezvényeket szerveznek akár iskolák eszközbeszerzésére, akár 
egészségügyi intézmények ilyen típusú felszerelésére. Tehát ez szerintem 
hozzátartozik az emberi természethez, hogy akinek lehetősége van, akár óvoda, iskola, 
egészségügyi intézmény vagy bármi, arra a célra, hogyha úgy látja, hogy azokat a 
forrásokat nélkülözheti, akkor adakozik. Tehát ez szerintem nem idegen egyik néptől, 
egyik országtól sem. Nem hiszem, hogy itt bármiféle szabályozás szükséges lenne. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen egyrészt a nagyon alapos tájékoztatást, másrészt 

pedig a tárgyszerű válaszokat, amik a kérdésekre elhangzottak. 
Tisztelt Miniszter Úr! Jó egészséget és sok sikert kívánok önnek és 

munkatársainak az ország érdekében és a mi érdekünkben. Köszönöm szépen. 
(Varga Mihály: Köszönöm szépen, elnök úr.)  

A napirendi pont tárgyalását bezárom.  

Egyebek 

A 2. napirendi pont tárgyalása következik. Szeretném tájékoztatni a tisztelt 
bizottságot arról, hogy a következő bizottsági ülés jövő héten kedden, 11 órakor 
várható.  

Kérdezem, hogy van-e egyebekben még valakinek előadnivalója. (Nincs jelzés.)  
 

Az ülés berekesztése 

Amennyiben nincs, a munkát és a figyelmet köszönöm, az ülést bezárom.  
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 15 óra 11 perc) 
 

Hadházy Sándor 
 a bizottság alelnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: Farkas Cecília és Földi Erika 


