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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

BÁNKI ERIK (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó reggelt 
kívánok mindenkinek! Köszöntöm képviselőtársaimat, a megjelent érdeklődőket.  

Tisztelt Képviselőtársaim! Írásban előre megkapták a mai ülésre szóló 
napirendtervezetet. Kérdezem, hogy ehhez képest van-e bárkinek kiegészítenivalója, 
egyéb javaslata. (Senki sem jelentkezik.)  

Amennyiben nincs, akkor azt kérdezném, hogy ki az, aki ezzel a tartalommal a 
mai ülés napirendjét elfogadja. Kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm 
szépen. Ellenvélemény? (Szavazás.) Tartózkodás? (Szavazás.) Nem látok ilyet. 
Megállapítom, hogy a bizottság egyhangú döntésével fogadta el a napirendjét. 

A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy bizottságunk határozatképes, így 
munkáját megkezdheti. 

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

1. napirendi pontként Varga Mihály pénzügyminiszter urat hallgatjuk meg az 
elmúlt időszak eseményeiről, illetve a következő időszak várható lépéseiről.  

A miniszter urat arra kérem, hogy egy expozé során mondja el az elmúlt 
időszakra vonatkozó beszámolóját, illetve osszon meg velünk néhány gondolatot a 
jelenlegi helyzetről. Nyilván minden képviselőtársamat különösen érdekli, hogy a 
Covid-járvány következtében beállt gazdasági válságban milyen további lépéseket 
tervez a kormány. Utána képviselőtársaimnak adok szót, mindenki lehetőséget kap 
arra, hogy kérdést tegyen fel a miniszter úrhoz, illetve véleményt mondjon, utána pedig 
a miniszter urat arra kérem, hogy egy körben adjon választ az elhangzott kérdésekre. 
Miniszter úr, öné a szó! 

Varga Mihály beszámolója 

VARGA MIHÁLY pénzügyminiszter: Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! 
Tisztelt Bizottság! Köszönöm szépen a meghívást a mai ülésre, amely a szokásos éves 
meghallgatások sorába illeszkedik.  

Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy a Vállalkozásfejlesztési bizottság és 
a Költségvetési bizottság már meghallgatott, tehát egy kicsit tudom szűkíteni azt a 
témakört, amit a Gazdasági bizottság számára bevezetőként elmondanék. Költségvetési 
kérdésekkel és a vállalkozásfejlesztés kérdéseivel csak akár érintőlegesen foglalkoznék, 
hiszen ezekkel a kérdésekkel a bizottsági üléseken bőven, másfél-két óra keretében 
foglalkoztunk, tehát most megspórolnék a Gazdasági bizottság drága idejéből néhány 
percet, hogy ezekre kitérjek. 

Inkább szeretnék egy témakörre koncentrálni és itt az elmúlt időszaknak a 
fejleményeit bemutatni, ezek pedig az adózásnak a kérdései, ezért is kértem meg a 
Pénzügyminisztérium adóügyekért felelős államtitkárát, Izer Norbertet, hogy 
csatlakozzon hozzám, és vegyen részt ezen a mai ülésen. Természetesen ez nem kell 
hogy önöket befolyásolja, arról kérdeznek, amiről akarnak. Felhívom azért a figyelmet 
arra, hogy a Házszabály szerint a miniszter illetékességi körébe tartozó kérdésekre kell 
hogy válaszoljak, és igyekszem majd törekedni is erre. 

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Az adórendszerben 2010 óta megvalósított 
változtatások eredményeként az adóztatásnak a súlypontját sikerült az elmúlt 
időszakban a munkavállalók és a vállalkozások felől fokozatosan a fogyasztási adók felé 
tolni, amely nyilvánvaló, hogy a gazdasági növekedés szempontjából jóval kedvezőbb 
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tulajdonsággal is bír. Kiemelt figyelmet fordítottunk és fordítunk jelenleg is arra, hogy 
olyan adóintézkedések szülessenek, amelyek az átlagos adóteher szintjét csökkentik, és 
lehetővé teszik azt, hogy a gazdaság növekedési támaszt kapjon az adórendszer 
módosításain keresztül is. Természetesen a foglalkoztatás, a vállalkozásbarát 
adórendszer kialakítása, a családbarát, családközpontú jelleg erősítése is egy fontos 
feladatunk volt.  

Szeretnék visszautalni arra, hogy vannak olyan korábban megkötött 
megállapodások, amelyeket az adórendszeren keresztül is mind a mai napig vezetünk, 
ilyen például a munkavállalókkal és munkaadókkal megkötött 2016. novemberi 
megállapodás, amelynél csak szeretnék emlékeztetni rá, a szociális hozzájárulási adó 
27 százalékos mértékéről indultunk, és azt vállalta a kormány, hogy hat éven keresztül, 
hogyha bizonyos feltételek teljesülnek a szerződés alapján, például a reálbér nettó 
módon legalább 6 százalékban növekszik, ezeket csökkenteni fogjuk, és ezt eddig 
tartottuk is.  

2020 ráadásul egy olyan év is volt, amikor a feltételek bár nem teljesültek, de a 
kormány tartotta magát ehhez a megállapodáshoz és újabb 2 százalékponttal, 
15,5 százalékra csökkentettük a munkáltatóknak az adóterheit. Tehát 27 százalékról 
indultunk, 11,5 százalékos csökkentést hajtottunk eddig végre, 15,5 százaléknál tartunk 
most, és eltökélt szándékunk, hogy a következő két évben is, hogyha a gazdaság 
lehetőségei ezt megadják, akkor tovább tudjuk csökkenteni a szociális hozzájárulási 
adónak a kulcsát, mértékét. 

Arra is szeretnék utalni, hogy nemcsak a munkaadók és munkavállalók felé 
teljesítjük a szerződésben vállaltakat, hanem nemzetközi mérések szerint is rendkívül 
kedvező az az adóváltozás, ami bekövetkezett. Az OECD legfrissebb Taxing Wages 
2020 kiadványa szerint Magyarország 2019-ben - 2018-hoz képest - újabb 
0,46 százalékponttal csökkentette az adók mértékét, az adóéknek a mértékét, és 2015-
höz képest pedig 4,44 százalékponttal csökkent az adóék. 37 vizsgált ország közül a 
legnagyobb adócsökkentést Magyarország érte el az utóbbi években. Tehát nemzetközi 
méretekben is, azt kell mondanom, hogy impresszív volt az az adócsökkentés, amit 
végrehajtottunk, és nagyon jól tudtuk segíteni a gazdasági növekedést. 

A családi kedvezményeknek köszönhetően 2010-ről 2019-re több mint 26-
szorosára emelte a kormány a családi kedvezmény formájában a háztartások számláján 
hagyott összeget. Ezt is egy nagyon erős üzenetnek tartom. Nyilvánvalóan egy ilyen 
méretű nemzet szempontjából a demográfiai kérdések alapvetőek és meghatározóak. 
Azt gondolom, hogy ebbe a sorba illeszkedett az a döntésünk is, amellyel lehetővé 
tettük, hogy 2020. január 1-jétől a legalább négy gyermeket nevelő édesanyák 
élethosszig, tehát életük végéig tartó szja-mentességet tudjanak élvezni. Ez egy fontos 
szempont volt. Itt csak a jövőre kivetítve - az elnök úr ezt is kérte, hogy villantsuk föl -
, igen, vizsgáljuk annak a lehetőségét, hogy akár már a háromgyermekes anyák 
tekintetében is egy ilyenféle kedvezményt majd valamikor elindítsunk. 

A szociális hozzájárulási adóról szóló törvénynek az újrakodifikálását is nagyon 
fontosnak tartom. 2019-től egy új törvényt fogadtunk el, ebben köszönöm minden 
képviselőtársamnak a támogatását, akik ezt támogatták. Ez az új kedvezményrendszer 
váltotta fel a munkahelyvédelmi akciónak a rendszerét, és rögzített olyan pontokat, 
amelyek hosszú távon is fontosak, gondolok itt például arra, hogy 2019-től a 
nyugdíjasok foglalkoztatása még kedvezőbb lett, ugyanis utánuk egyáltalán nem kell 
majd szociális hozzájárulási adót fizetni a munkáltatónak, és a munkavállalónak is csak 
a személyi jövedelemadót kell fizetnie. 

Fontos elemnek tartom az adórendszer egyszerűsítését, az adóadminisztrációs 
költségek csökkentését. 2020. július 1-jétől egyetlen járuléknembe olvadtak össze a 
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különböző járuléktípusok, ez egy fontos módosítás volt, itt is köszönöm a parlamenti 
képviselőknek a támogatását. 

A társadalombiztosítási járulék egységesítésének köszönhetően a családi 
járulékkedvezményt 2020. július 1-jétől 18,5 százalékig lehet majd érvényesíteni, ezzel 
1,5 százalékponttal nő az érvényesíthető összegnek a mértéke. Ez újabb egymilliárd 
forintot fog otthagyni a gyermeket nevelő családoknál, tehát ilyen apró módosításokkal 
is segítettük az elmúlt időszakban a családok megélhetését. 

Kicsit beszéljünk a beruházások ösztönzéséről! 2017-től megvalósult az 
egykulcsos társasági adónak a bevezetése. 9 százalékos társasági adót kell fizetni, ami 
Európa legalacsonyabb, legkisebb adókulcsát jelenti, ez jelentős mértékben tudja 
ösztönözni az adórendszeren keresztül is a beruházásokat.  

De a kormány ennél is tovább ment, és olyan módosításokat hajtottunk végre, 
amelyek további kedvezményt visznek ebbe a beruházási politikába, gondolok itt a 
fejlesztési tartalék 50 százalékos korlátjának az eltörlésére, a 2019-es adóévre 
visszamenőleg ezt már érvényesíteni lehet, és a kormány egy újabb 
kezdeményezéseként a parlament támogatta azt, hogy 2021-től a tízmilliárd forintos 
összegre vonatkozó korlátozás is megszüntetésre kerül. Tehát az a nagyvállalat, 
amelyik úgy gondolja, hogy Magyarországon érdemesebb beruháznia, azt jelentős 
támogatással, kedvezménnyel tudja megtenni, a fejlesztési adókedvezmény 
igénybevételének a lehetősége is jelentősen kibővült.  

2021. január 1-jétől ismét 5 százalékos lesz az áfakulcs az új építésű 
lakóingatlanoknak az értékesítésére. Fontosnak tartjuk, hogy a lakásépítések lendülete 
ne törjön meg, ez folytatódjon, akár családi beruházásokról, akár az építőipar 
fellendítéséről van szó, ezt folytatnunk kell. Örülünk annak, hogy ebben az évben a 
KSH adatai szerint körülbelül olyan 25-30 százalékkal több lakás fog épülni, mint az 
előző évben. De továbbra is szeretnénk még a válság körülményei között is megőrizni 
ezt a lendületet, ezért döntött úgy a kormány, ezért javasolta a parlamentnek és a 
parlament ezt pedig támogatta, hogy ilyen típusú kedvezmény legyen. 

Néhány szót talán még a kkv-kat érintő adókról. 2013-tól vezettünk be két olyan 
új típusú adót, amelyik az ő támogatásukat szolgálja, a katáról és a kiváról van szó. 
Kedvező adózási lehetőséget tudunk biztosítani a kis- és középvállalkozóknak. Jól 
mutatja, hogy a katát igénybe vevő vállalkozások száma 418 ezerre növekedett, a kivát 
pedig 2020 szeptemberének a végén 52 500 fő használta. Én azt gondolom, hogy ez 
fontos jelzés, hogy jó formát találtunk arra, hogy a nagy cégektől eltérően egy sokkal 
kedvezményesebb és egyszerűbb adózási forma valósuljon meg a kkv-k számára. 

Örülünk annak is, hogy a parlament támogatta a kiva kulcsának a további 
csökkentését. Jövő év január 1-jétől újabb 1 százalékkal fog csökkenni ez az adótípus, 
tehát nemcsak a nagyvállalkozásoknak a beruházási részét tudjuk támogatni 
adókedvezményekkel, hanem a kis- és középvállalkozások támogatására is 
odafigyelünk. 

A fehéredés, az áfarés kérdését már említettem, de szeretném elmondani azt, 
hogy míg a szocialista kormányok mindig kivetettek adókat, de azokat nem szedték be, 
mi ettől eltérően azt csináljuk, hogy csökkentjük az adókat és a kivetett adókat pedig 
beszedjük, mert ezzel is kiváltunk adóterheket. Az elmúlt években több elemet 
indítottunk el a vállalkozások különböző típusának és formájának megfelelően az adók 
pontosabb beszedésére. Gondolok itt az online kasszáknak a megjelenésére, több mint 
200 ezer vállalkozás használja most már ezeket a kasszákat, gondolok az EKÁER-
rendszernek a bevezetésére, nagyon pontosan tudjuk most már látni és mérni azt, hogy 
mely áruk milyen mozgást hajtanak végre az országban.  

Az online számlázásnak az elindítása 2018 júliusától fokozatosan kiterjesztve 
egy nagyon fontos eleme volt annak, hogy egyre inkább papírmentessé tudjuk tenni a 
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vállalkozások adózását, adóadminisztrációját, tehát a fehéredés egy nagyon fontos 
elem volt abban, hogy sikert értünk el és a gazdasági növekedésünket is meg tudtuk 
támasztani. Az Európai Bizottság legújabb áfarésbecslésre vonatkozó tanulmánya 
megerősíti azt, hogy Magyarország érte el a legnagyobb előrelépést ezen a területen. 
Igen, egy komoly és súlyos örökséget vettünk át a szocialista kormányoktól, szerencsére 
az elmúlt években egy olyan megoldást tudtunk találni, ahol az adókat egyre inkább be 
tudtuk szedni, és nem kellett újabb adónöveléssel sem a vállalkozókat, sem a 
magánszemélyeket terhelni. Tehát ebben a tekintetben - az Európai Bizottságra 
szeretnék még egyszer hivatkozni - Németországot és Dániát megelőzve tudtuk a 
gazdaságunkat fehéríteni.  

Az adórendszerről már beszéltem, ennek az egyszerűsítéséről, fontos cél volt 
ebben az évben is. A gazdaságvédelmi akciótervnek megfelelően csökkent az 
adórendszer töredezettsége, július 1-jétől az adórendszerben megjelenő egységes 
járuléknak köszönhetően a nyugdíjjárulék, az egészségbiztosítási járulék, valamint a 
munkaerőpiaci járulék helyett egy egységes járulékkulcsot vezettünk be.  

A továbbiakban is cél persze, ezt meg kell erősítenem, hogy a kis- és 
középvállalkozók számára el tudjunk végezni adózási feladatot is. 2017-ben indult el a 
magánszemélyek számára az adóbevallásoknak az elkészítése, tehát önöknek, tisztelt 
képviselőtársaim, nem kell adóbevallással küszködniük, hacsak nem külföldről vagy 
több helyről gyűjtenek be jövedelmet, az adóhivatal ezt elkészíti. Körülbelül 2,5-3 perc 
az adóbevallásnak a jóváhagyása ügyfélkapu-regisztráción keresztül, én magam is 
többször kipróbáltam, sőt, egyszer, az első évben a sajtó előtt ezt be is mutattam, 
hogyan kell ezt használni. Nem ördöngösség, nagyon könnyen el lehet készíteni az 
adóbevallást.  

Ehhez még hozzátenném azt is, hogy a tavalyi évben már több mint másfél millió 
olyan ember volt, aki meg sem nézte az adóbevallását, tehát azt mondta, hogy köszöni 
szépen, megbízik az adóhivatalban, az adóhivatal elvégezte ezt a munkát, rá sem 
kattintott az ügyfélkapun keresztül erre a rendszerre, hogy kipipálja ezt az 
adóbevallást. Ez elkészült, és ennek nagyon örülünk, tehát a lakossági elégedettség is 
jelentős mértékben tudott növekedni ezáltal. 

De az a cél, hogy a vállalkozások szélesebb körében is tudjunk adóbevallást 
készíteni. Indultunk a jövedékiadó-bevallásnak az elkészítésével, most, hogy már 
online számlázást tudnak a vállalkozások megvalósítani, egyre inkább abba a helyzetbe 
kerülünk, hogy a vállalkozások számára megteremtődik az áfabevallások és más típusú 
adóbevallások elkészítésének lehetősége is. 2021. júniusi helyzetről beszélek, a jövőről, 
szeretnénk, hogyha kiváltanánk a vállalkozások számára olyan adminisztrációs 
terheket, amit most adótanácsadókkal, könyvelőkkel végeztetnek el. 

Végül, de nem utolsósorban, hogy itt tartsak egy kis rövid bevezetőt és zárjam 
ezt a kört, a nemzetközi adózásról szólnék még. Tovább bővült az 
adóügyiinformációcsere-hálózatunk, aláírtunk több olyan megállapodást, amelyen 
keresztül napi szintű adatokat tudunk most már kapni európai uniós tagországokból, 
sőt, nemcsak európai uniós tagországokból, hanem azon kívüli országokból, tehát 
mondjuk Svájcból, tehát elég jól rá tudunk látni arra, hogy milyen típusú 
jövedelemmozgások vannak és ezek mennyire célozzák meg az adóelkerülést. Ez 
nagyon fontos volt abból a szempontból, hogy ne csak befelé fehéredjen a gazdaság, 
hanem kifelé is, ezeket a jövedelmeket tehát nyomon tudjuk követni az Európai 
Unióban és az OECD-tagországokban. 

Jelenleg egyébként több mint száz országgal van adóügyi együttműködésünk, és 
további országokra szeretnénk ezeket kiterjeszteni, mondok önöknek egypárat: 
Kirgizisztán, Andorra, Angola, Nigéria, Banglades, Libanon, tehát most már a 
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hagyományos fejlett országokon túl vagyunk, és olyan országokat is szeretnénk 
megcélozni, amelyek ritkábban kerülnek egyelőre még a vállalkozói célkeresztbe. 

Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Bizottság! Van egy hosszú listám arról, hogy most 
a járvány időszakában milyen típusú módosításokat hajtottunk végre. Körülbelül 50-
60 ilyen módosítás van, én most ezt nem sorolnám föl, ha lesznek majd kérdések vagy 
észrevételek, ezekre nagyon szívesen kitérek.  

A cél mindenképpen az, hogy a járványidőszakban is azt az adózási előnyünket, 
amit az ország az elmúlt években elért, megtartsuk. Tehát ma, nyugodtan mondhatom, 
hogy a magyar gazdaság rendkívül vonzó akár jövedelemadózási, akár pedig 
társaságiadózási környezetet kínál. Erre szokták mindig az ellenzéki képviselőtársaim 
fölvetni, hogy de hát a fogyasztási adó és az áfa. Igen, ez egy adófilozófiai kérdés. Mi azt 
mondjuk, hogy azokat a közösségi kiadásainkat - egészségügy, oktatás, honvédelem, 
közbiztonság -, amiket a közösségi alapokon keresztül finanszírozunk, az azokhoz 
szükséges bevételeket alapvetően fogyasztási típusú adókból kell beszedni, és nem a 
jövedelmet, nem a munkát kell egyébként adóval agyonterhelni.  

A harmadik legkedvezőbb szja-rendszerünk van, a társaságiadó-szintünk a 
lehető legkedvezőbb, ez összességében jelentősen hozzá tudott járulni ahhoz, hogy 
Magyarország ma egy nagyon kedvelt befektetési célpontja a tőkének. Szeretnénk ezt a 
helyzetet megtartani, és szeretnénk, hogyha a jövőben is fennállna ez a helyzet. 

Úgyhogy, tisztelt elnök úr, köszönöm szépen a bevezetőre adott lehetőséget, 
várom az észrevételeket vagy a kérdéseket. Köszönöm. 

Kérdések, vélemények 

ELNÖK: Köszönöm szépen, miniszter úr, a bevezetőt. Képviselőtársaimnak 
adom meg a lehetőséget, hogy kérdéseket tegyenek fel vagy véleményt mondjanak. 
Elsőként Potocskáné Kőrösi Anita képviselő asszonynak adom meg a szót. 

 
POTOCSKÁNÉ KŐRÖSI ANITA (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr… Kell 

nyomni gombot? 
 
ELNÖK: Igen, a „szót kér” gombot legyen szíves megnyomni! Köszönöm. 
 
POTOCSKÁNÉ KŐRÖSI ANITA (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. 

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Miniszter Úr! Köszönöm szépen, hogy ismételten itt is 
meghallgathatjuk önt. A költségvetési bizottsági ülésen már találkoztunk, és örülök 
neki, hogy a mostani fő téma az adózás és az adópolitikai eszközöknek az alakulása volt 
most a miniszter úr expozéjában, és úgy, ahogy a Költségvetési bizottság ülésén, most 
is az egyik adónemre szeretnék rávilágítani, ez pedig a kataadózásnak a rendszere.  

Teszem mindezt azért, mert egy több ezer főből álló Facebook-csoport vezetője 
keresett meg azzal, hogy a 2021. január 1-jétől életbe lépő új 40 százalékos adóval 
kapcsolatosan hívjam fel a miniszter úrnak a figyelmét, hogy van még pár nap ebből az 
évből, és lehetne tenni ezekért a katásokért. Mert itt nem csak arról van szó, hogy a 
fehérítést gátolnák az ellenzéki képviselők, amikor javaslatokat fogalmaznak meg, 
hiszen maximálisan egyetértek, és ezt korábban is elmondtam, az államtitkár úrral is 
többször beszéltünk erről a parlamentben, hogy maga a fehérítés és a kata pluszsávok 
bevezetése vagy a különadózás, úgy gondolom, hogy valóban előremutató lehet, de az, 
hogy 3 millió forintban határozzák meg jövőre azt az összeget, amelyet egy kifizetőtől 
szedhet be a kataadóalany, és majd a kifizető egy 40 százalékos adót fog ezután 
megfizetni, ez olyan alacsony összeg, hogy nagyon sok szakmát érint.  

Ez a csoport egyébként egy levelet is eljuttatott nemcsak ellenzéki 
képviselőtársaimnak, hanem kormánypárti képviselőtársaim is nagy valószínűséggel 
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megkapták, de úgy gondolom, hogy itt most lehetőség van arra, hogy a 
jegyzőkönyvekbe is kerüljön bele ennek a több ezer főnek az üzenete, amelyet a 
kormány felé is el szeretnének juttatni, hogy valóban itt január 1-jéig lenne még mit 
tenni ezekért a vállalkozókért: 

„Tisztelt Képviselő Asszony! Képviselő úr! A katás vállalkozói formában több 
szakmai területen dolgozó szakemberek három nap alatt több mint kétezer főre 
növekedett csoportja nevében az alábbi kéréssel fordulok önhöz. Kérjük, hogy 
képviselje és támogassa a kata adózási formában tevékenységet végző vállalkozókat a 
magyar kormánynál a 2021. január 1-jén életbe lépő katatörvény elsődlegesen mielőbbi 
felfüggesztésével, ezt követően visszavonásával vagy módosításával kapcsolatosan, 
különös tekintettel a jelenlegi rendkívüli jogrendre. 

Mint ön is tudja, a parlament elfogadta a kata adózási forma szigorítását 2021. 
január 1-jei hatállyal. A később beadott, majd elfogadott módosító törvényjavaslat nem 
jelent könnyítést a belföldi partner felé számlázó katás vállalkozóknak, de a külföldi 
partner felé számlázó katás vállalkozóknak is csak minimálisan. A kialakult problémát 
nem oldja meg. A BKIK tett egy tárgyalásra alkalmas 7+1 pontot tartalmazó módosító 
javaslatot elfogadásra, amelyhez több vállalkozói érdekképviselet is csatlakozott, de a 
meghozott, a vállalkozók jelentős részére borzasztóan hátrányos törvényt 
kezdeményező MKIK és elnöke, Parragh László nem.  

A több szakterületen szolgáltatást végző egyéni vállalkozók jelentős része 2020-
ban mint katás működik közre, egy projektre szerződnek, adott időszakra, adott 
vállalkozói díjért. A katás vállalkozási forma kitisztította a szakmákat, a teljes káoszt, 
ami előtte volt. A szigorítással várhatóan egy jelenleg jól működő rendszert tesznek 
tönkre. Gyakorlatilag elérték, hogy az alvállalkozó számláját eddig befogadó cégek 
2021-től nem fognak szerződni katás alvállalkozókkal, jobb esetben csak értékhatárig.  

Vannak olyan cégek, amelyek már jelezték alvállalkozóik felé, és várhatóan a 
többiek is követni fogják ezt a példát. Ez a reakció teljesen érthető a részükről, mivel 
számukra jelentős költségnövekedést okoz a korábban általánosan elfogadott, nem 
emelkedő vállalkozói díjak után fizetendő plusz adóteher, nem beszélve a 
megnövekedő adminisztrációs feladatokról, nyilvántartásokról és az ezzel járó 
költségekről. A katás alvállalkozók számláit eddig befogadó cégek dönthetnek arról, 
kivel kötnek szerződést az elvégzendő szakfeladatokra, nem akarják vállalni a 
többletköltségeket, így részükről lényegesen egyszerűbb és kedvezőbb, ha nem 
foglalkoztatnak katás alvállalkozót.  

Az előzőekben említettek alapján egyértelműen kijelenthető, hogy a tisztességes 
katás vállalkozók lettek ellehetetlenítve ezzel a módosítással. Persze mondhatjuk, hogy 
létezik más adózási forma, amit választhatnak. A katás vállalkozónak nincs a 
bevételhez kapcsolódó elszámolható költsége. Az új adózási formában az eddig kapott 
vállalkozói díjból mire minden adót, járulékot és az emelkedett könyvelési díjat 
megfizeti, örülhet, ha a bevétele 50-60 százaléka megmarad. A katás számláját a 
pluszadó miatt nem befogadó cégek nem fogják elfogadni, ha a vállalkozó emelni 
kényszerül a vállalkozói díjakat, tehát az eddig számlázott összeg változatlan, de az azt 
terhelő adók és járulékok jelentősen magasabbak. 

A katás vállalkozók, ha bármelyik másik adózási formát választják, akkor is 
egyértelműen kevesebb pénzért végzik ugyanazt a szolgáltatást, ha éppen nem 
lehetetlenülnek el. A 2020-as év nem hozott jót egy szakmának sem, sorra álltak le a 
projektek vagy el sem kezdődtek, majd ráadásként a 2021-es évre a parlament hozott a 
kormány és az MKIK által előterjesztett, az érintetteknek büntetéssel felérő új 
adóterhet, 40 százalékot.  

Elfogadjuk, a kataadózás feltételein változtatni kell, esetleg adósávok 
kialakításával, de a jelenlegi elfogadott szigorítást nem érezzük tisztességesnek, az ilyen 
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mértékű áthárult teher lényegében vállalhatatlan a katás vállalkozóknak, véleményünk 
szerint a törvényen mindenképpen változtatni szükséges. 

Tisztelt Képviselő Asszony! Képviselő Úr! Kérjük önt, hogy tegyen lépéseket, 
tekintettel a rendkívüli jogrendre, a törvénymódosítás 2021. január 1-jei érvénybe 
lépésének felfüggesztésére, ezt követően a módosítása érdekében. Kérésünket 2020. 
november 30-án a kormánypárti képviselőknek is elküldtük. Közbenjárását és válaszát 
előre is megköszönve, tisztelettel: a 2021. évi katatörvény felfüggesztésére és további 
módosítására elnevezésű Facebook-csoport katás formában vállalkozó tagjai nevében.” 

Olyan vállalkozók vannak itt, hogy filmgyártás, előadó-művészet, sminkes, 
világosító, előadó-művészeti tevékenység, GSM-antennaszerelés, ipari alpintechnika, 
grafika, divat- és formatervezés, kozmetika, szépségápolás, könyvelés, filmgyártás, 
kaszkadőrség, cirkuszi tevékenység, burkoló, fodrász, ipari alpinista, grafika, 
számtalan szakma - önök ezzel a törvénymódosítással ismételten elindították 
egyébként ezt a jól működő kata adózási rendszert a fekete- és szürkegazdaságba. 

Tehát tisztelettel kérdezem a miniszter urat, van-e arra lehetősége a 
kormányzatnak, hogy meggondolja magát, és legalább az értékhatár emelésével vagy 
magának a jogszabálynak a felfüggesztésével, mármint ennek a pontnak a 
felfüggesztésével újra a katások mellé állnak és meghallják a vállalkozók hangját. 
Köszönöm szépen, elnök úr. 

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő asszony. (Jelzésre:) Mellár Tamás alelnök úr kért 

szót. Képviselőtársaimat arra kérem, itt lehetőség van arra az ülésteremben, hogy előre 
jelezzék, hogy szót kérnek gombnyomással, és akkor én látom a képernyőn. 
Pillanatnyilag Csárdi Antal, illetve Szakács László képviselő urak jelentkeztek szólásra. 
Székely Sándor képviselő úrnak mindjárt segítenek a kollégáim. (Megtörténik.) 
Rendben, köszönöm szépen. Varju László úr is megjelent közben. Köszönöm szépen. 
Tehát aki még menetközben szót kér, az kérem, jelezze! Most, Mellár alelnök úr, öné a 
szó!  

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

úr. Tisztelt Pénzügyminiszter Úr! Meghallgatva az ön előadását, igyekszem 
kapcsolódni hozzá, tehát az adórendszerrel kapcsolatosan mondanék néhány dolgot, 
néhány mondatot. 

Készségesen elfogadom azt, hogy az adórendszerben van egy filozófiai 
megfogalmazás vagy egy filozófiai meggondolás, amely a Fidesznek a sajátja, a Fidesz-
kormányzatnak a sajátja, és ezt próbálja érvényesíteni. Nyilván ennek van egy erkölcsi 
vetülete, amellyel én nem tudok egyetérteni, de hát nyilván ez az én bajom, mert ez a 
fajta adórendszer, ami itt az elmúlt tíz évben kialakult, ez a gazdagokat támogatja a 
szegényekkel szemben, és a nagyvállalatokat hozza jobb helyzetbe és támogatja a kis- 
és középvállalkozásokkal szemben. De ez egyetlenegy vetülete a dolognak, és elég 
nehezen lehet ezt egyébként megragadni.  

De van még két másik vetülete is, amelyet ön is említett, az egyik az az, hogy azt 
mondta a miniszter úr, hogy ez az adórendszer, amelyet önök alkalmaznak, a gazdasági 
növekedést serkentette és erősítette, és ezért igen komoly gazdasági növekedés valósult 
meg, illetve a másik, amire szoktak utalni, hogy az elmúlt tíz esztendőben nagyon 
megerősödött a magyar gazdaság, ma sokkal erősebb ez a gazdaság, mint mondjuk volt 
2010 előtt. 

Nos, ezzel kapcsolatban azonban azt gondolom, hogy a tények nem támasztják 
alá azt, amit önök mondanak, mert hogyha abból indulunk ki, hogy az európai uniós 
források az elmúlt tíz esztendőben az egyéves, tehát kumuláltan az egyéves GDP-nek 
az 50 százalékát teszik ki - legalább az 50 százalékát, lehet, hogy ennél is talán többet, 
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de maradjunk az 50 százaléknál -, ehhez képest a gazdasági növekedés, szintén 
kumuláltan, beleszámolva a 2020-as esztendőt is, körülbelül a fele, tehát valahol ez 
olyan huszon-egynéhány százaléknál fog majd megállni. 

Hogyha belekalkuláljuk azt, hogy a foglalkoztatás növekedése is 20 százalék 
körüli volt, akkor ez azt jelenti, hogy valójában egy olyan tíz esztendőt hagytunk 
magunk mögött, amikor a termelékenység igazából nem növekedett, vagyis egy 
extenzív gazdasági növekedési pályán voltunk. Ezt nagyon jól mutatja az is, hogy az 
építőipar száguldott, hiszen voltak olyan esztendők és olyan negyedévek is, amikor 30-
40 százalékkal is növekedett. Tehát szó sem volt arról, hogy valamilyen szerkezeti 
átalakulás végbement volna, hanem az európai uniós többletforrásokból, a többlet 
munkaerőből és az építőiparnak a felfuttatásából jött ki ez a fajta gazdasági növekedés. 
Hogy ez mennyire hozott erős gazdaságot, azt most már láthatjuk 2020 végén, hiszen 
a vírus okozta válság hozzánk is beköszöntött, és azt lehet látni, hogy az év végére - és 
ezt a miniszter úr is többször megerősítette az interjúiban - az államháztartási hiány 
valahol 7 és 9 százalék között lesz, az adósság/GDP hányados az olyan 77-78 százalék 
körül fog alakulni, és a GDP visszaesése is valahol 6-8, vagy talán maradjunk ennyiben, 
hogy 6 és 8 százalék közötti lesz. 

Ha ezeket a számokat összevetjük a 2009-es válság számaival, akkor azt lehet 
látni, hogy bizony semmi különbség nincsen. Ott 6,9 százalékos visszaesés volt, 
80 százalékos volt az adósság/GDP hányados, és még ráadásul azt is mondhatjuk 
egyébként, hogy akkor, abban az időszakban nem is jött be annyi európai uniós forrás. 
Tehát valahol hiányzik és hibádzik az az elképzelés is, hogy akkor most egy erős vagy 
egy sokkal erősebb gazdaság jött létre, hiszen ez a válság éppannyira megütötte a 
gazdaságunkat, mint ahogy a korábbi válság megütötte az akkori gazdaságot. 
Sajnálatos módon, pedig nagyon örültem volna, ha közgazdászként azt mondhatnám, 
hogy végre kikerültünk ebből az igen sebezhető kategóriából, és a magyar gazdaság 
valóban egy modernizációs útra tért át. De ennek semmifajta jele nincsen.  

Itt már van egy kérdésem, hogy vajon a miniszter úr meg tudja-e mondani azt, 
mert én próbáltam keresni adatokat és nincsenek meg, hogy a magyar tulajdoni 
többségű vállalkozások az összes exportunknak hány százalékát adják. Illetve a magyar 
tulajdoni többségű vállalkozások által termelt exportnak mekkora része, hányadrésze 
tekinthető high-tech iparágak termelésének? Mekkora része az, amelyik valóban 
versenyképes termékekből áll? Azt gondolom, hogy ezek lennének a döntő 
szempontok, vagy az, hogy az innováció szempontjából hogyan alakult mondjuk az 
elmúlt években a nemzetközi szabadalmaknak a száma. Ezek lennének azok a nagyon 
fontos elemek, amelyek azt mutathatnák, hogy itt valóban egy minőségi változás indult 
be az elmúlt években. 

Az egyébként, amiről ön számot adott itt a beszámolójában és másutt is, az azt 
mutatja egyébként, hogy a Pénzügyminisztérium egy kiváló költségvetési hivatal, tehát 
azt, amit egy költségvetési hivataltól elvárunk, azt gondolom, hogy igen magas 
színvonalon végzi a Pénzügyminisztérium, és ez alapvetően köszönhető önnek, 
miniszter úr, az ön valóban szakszerű munkájának.  

De a nagy kérdés persze az, hogy valójában ki csinálja a gazdaságpolitikát, mert 
itt olyan kérdéseket próbáltam fölvetni, amelyek alapvetően gazdaságpolitikai típusú 
kérdések lennének. Ha önök, akkor vajon miért mulasztották el ezt a modernizációs 
lehetőséget, amely egy páratlan történelmi lehetőség volt? Hiszen hatalmas 
mennyiségű európai uniós forrás jött be ide, és ezeket a forrásokat nem betonba, acélba 
kellett volna belesuvasztani, hanem sokkal inkább abba, hogy egy komoly 
szerkezetátalakítás menjen végbe, hogy a high-tech iparágak vonatkozásában legyen 
egyfajta áttörés. Köszönöm szépen. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen, alelnök úr. (Jelzésre:) Székely Sándor képviselő úr 
következik. 

 
SZÉKELY SÁNDOR (független): Köszönöm a szót. Köszönöm a beszámolót, 

miniszter úr. Itt nagyon sok mindent hallottunk, hogy csökkennek az adók és hogy a 
külföldi cégeknek gazdaságos idejönni, ami szerintem nem rossz. De engem az is 
érdekelne, hogy mikor lesz majd az, mikor érkezik el az a pillanat, amikor a magyar 
embereknek megéri dolgozni azokon a munkahelyeken, amik teremtődnek. 

Egészen elképesztően alacsonyan vannak a magyar bérek, bármilyen 
statisztikák is jöjjenek ki, és ez már így volt a járvány előtt is, és most a járványtól ez 
nyilván… - most már ráadásul sok munkanélküli is van, amiről nyilván és 
természetesen nem maguk tehetnek, hogy ez így most elszabadult. Bár arról igen, hogy 
ezeknek az embereknek csak háromhavi munkanélküli segély jár egy ilyen helyzetben, 
amikor egész ágazatok lehetetlenülnek el, és még csak azt sem látni, hogy ez mikor 
épülhetne vissza.  

Szóval engem borzasztóan érdekelne, hogy ön mit gondol azzal kapcsolatban, 
hogy mikor lesz a magyar minimálbér mondjuk 600 euró, vagy mikor lesz az, amikor 
az ápolók, a szakápolók, akik mondjuk most is 0-24-ben, egyébként általában is, de 
most aztán végképp, most már egy éve küzdenek egy egészen elképesztő helyzetben, 
hogy nekik érdemben megemelik a fizetésüket, és nem egy járvány közepette zsarolják 
be őket, meg egyébként a parlamentben is az országgyűlési képviselőket egy olyan 
törvénybe, ami azt eredményezi, hogy ezeknek az embereknek, bár az van hazudva, 
hogy 20 százalékkal nőhet a bérük, de egyébként meg abszolút benne van, hogy 
ugyanazért a munkáért nem többet fognak keresni, hanem még jóval kevesebbet, és ez 
a munka nem árufeltöltés, hanem emberi életeknek a védelme. De ezt mondhatnám 
most a rendvédelmi dolgozókra is meg a tanárokra is, és itt egy nagyon hosszú 
felsorolás lenne, hogy kiknek és mennyire megalázóan alacsony a bére.  

Ezeken a megalázóan alacsony béreken van ez a 27 százalékos áfa, amiről ön azt 
mondja, hogy ez egy adófilozófiai kérdés, hogy a közösségi ügyeket ebből 
finanszírozzuk. Ez tök jó, csak ezeknek az embereknek valahogy nagyon kevés jön 
vissza ebből a dologból, míg másoknak, akik nagyon sokat keresnek, azoknak sokkal 
több. Szóval, hogy ne ragozzam tovább, még egyszer azt kérdezem, hogy az tök jó, hogy 
a gazdasági számok jók és a multinacionális cégek is boldogok ide jönni, de ahogy az 
ön miniszterelnöke is mondta, több pénzt visznek innen ki, mint amennyit az Európai 
Unió behoz, nem tudom, szerintem ez sem örvendetes, de mondjuk legyen így. De végül 
is mi lesz az emberekkel? Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. (Jelzésre:) Szakács László képviselő úr, ön 

következik! 
 
DR. SZAKÁCS LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt 

Bizottság! Tisztelt Miniszter Úr! Meghallgattuk a miniszter úr expozéját, és nagyon 
szépen köszönöm a beszámolót. Szó esett is sok mindenről, szoktuk mondani, az 
mennyire izgalmasabb, amiről nem esett szó. Szó esett az adócsökkentésről, a 
fehéredésről meg hogy mi volt tíz-tizenkét évvel ezelőtt. De igazság szerint amire én rá 
szeretnék kérdezni, az az, amit eddig a miniszter úr nem mondott el. 

Azt tetszett mondani a német-magyar iparkamara előtt, hogy a 2021. évi 
költségvetést már módosítani kell. Az volna a kérdésem, hogy mikor fogjuk módosítani, 
24 nap múlva azt a költségvetést kezdi el végrehajtani az ország. Azt is mondta ott, hogy 
mintegy 1700 milliárd forinttal kevesebb az idei bevétel, számít erre a jövő évben is, 
hogy ennyivel kevesebb lesz a bevétel. Miből kívánják ezeket a bevételeket pótolni, vagy 
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éppen hogyan akarják az egyensúlyt megőrizni ezzel az 1700 milliárd forintos 
mínusszal? És hogyha jól értelmezzük, akkor úgy tavaly, amikor azért még, hogy 
mondjam, valamilyen szinten persze bocsánatos bűn volt, hogy a bevételeket 
túlbecsülték, hiszen nem lehetett tudni, hogy a pandémiának milyen hatása lesz, 
milyen gazdasági hatása lesz, a jövő évi költségvetés tekintetében ez már egy kevésbé 
bocsánatos bűn, hiszen mindenki tudja, hogy ez a járványhelyzet velünk fog még élni, 
velünk élt ebben az évben, és ezért ebben szereztünk tapasztalatokat, még hogyha azt 
is mondjuk nagyon sokszor, hogy a kormány nem feltétlenül értékelte ki nyáron a 
tavaszi tapasztalatokat, vagy ha kiértékelte, akkor nem megfelelő következtetésekre 
jutott belőle. De megtettek-e mindent a jövő év tekintetében és annak a tervezése és a 
végrehajtása tekintetében? Mi lesz ezzel az 1700 milliárd forinttal? Jut-e, lesz-e fedezet 
a beígért orvosbéremelésre, a családpolitikai intézkedésekre, oltóanyagra meg oltási 
programra. Tehát nem fog-e hiányozni ez az 1700 milliárd forint? 

Én tudom persze, hogy rendeleti kormányzás van, sőt, a költségvetés 
tekintetében pedig alapvetően rendeleteket alkot a kormány, amelyeket később az 
Országgyűlés jóváhagy, de mégis el kell mondani azt, hogy a költségvetésnek az ura 
azért nem a kormány, hanem az Országgyűlés. Tehát mikor, milyen formában és 
milyen módosításokkal kerül be a magyar Országgyűlés elé ez a költségvetési, 
úgymond, deficit, szerény, bár nem sértő 1700 milliárd forint? 

Azt szeretném még megkérdezni a miniszterelnök-helyettes úrtól, hogy hogyan 
látja a munkanélküliség állását. Meghallgattuk Palkovics urat, talán egy hete, ő 
elmondta, hogy közel 120 ezer munkanélküli van. Mi azt gondoljuk, hogy ezzel nem a 
teljes képet festette le nekünk, hiszen nagyon sok olyan kimutatás van, amely azt 
mutatja, hogy 200 ezernél is többen vannak, akik már eleve ki is estek ebből a 
rendszerből. Nem nehéz ebből kiesni… - mutatja nekem Mellár alelnök úr, hogy 
400 ezren vannak, akik kiestek. Nem nehéz ebből a rendszerből kiesni, hiszen három 
hónapig jár valamennyi álláskeresési támogatás, majd aztán, ha jól emlékszem, akkor 
Palkovics miniszter azzal intézte el, hogy egyébként utána is nagyon sokféleképpen 
támogatják az embereket. Hogyan, miniszter úr? Ő nem mondta el, megkérdezném 
akkor önt is, hogy hogyan támogatják, mert az emberek ezt nem találták még meg, hogy 
hogyan támogatja őket a kormány, miután letelik az a három hónap.  

Igazság szerint nem nehéz azt belátni, hogy minekutána letelik ez a 90 nap, 
pontosan ebben az évben nagyon nehéz volt munkát találni, és gondoljunk csak bele 
abba az extrém esetbe, hogy ha valaki a turizmusban dolgozott, az március 15-én 
elveszítette a munkáját, őneki utána most újra, amikor bevezették a kijárási 
korlátozásokat, bezárták az éttermeket, neki megint akkor kellene munkát találni, 
amikor dühöng a járvány, dühöng a vírus, és nyilvánvalóan ellehetetlenítették ezeket a 
szektorokat. Tehát én azt gondolom, hogy érdemes gondolkozni annak a 200 ezer 
embernek is a fejével, akik most ellátás nélkül maradtak, hozzánk is rengeteg ilyen 
jelzés érkezik. Ők milyen segítséget kapnak? 

Illetve a munkanélküliség kapcsán ugyancsak azt a 120 ezer munkanélkülit, akit 
bejelentett Palkovics miniszter a legutóbbi meghallgatásán, azt mondta, annyival, azzal 
az egy mondattal elintézte, hogy négy stratégiánk van, és mind a négy működik, és így 
lapoztunk is a slide-ban. Ebben igazság szerint mi szeretnénk többet tudni, hogy 
hogyan működik ez a négy stratégia, és hogyan látja ezt a miniszter úr, mikor fognak 
ők visszakerülni a munkaerőpiacra.  

Mennyi hitelből kell pótolni a kimaradt vagy kieső bevételeket? Látjuk, hogy 
most persze hol a vétó miatt, hol nem a vétó miatt, ez éppen a politikai környezettől 
függ, hogy melyikkel indokolják azt, hogy nem érkeznek pénzek Magyarországra, és 
ezért euróalapú kötvényt kellett kibocsátani mintegy 960 milliárd forint értékben. Azt 
mondta a miniszter úr, hogy egy 160 milliárd forintos EBRD-kölcsönt vettek föl azért, 
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hogy az egészségügynek az átalakításait végre lehessen hajtani. Tényleg szükség volt 
erre? Nem volt arra elegendő forrás, hogy az egészségügyi átalakításokat kölcsön nélkül 
meg tudja oldani a magyar kormány? Ez a 160 milliárd forint, amit az EBRD-től 
fölvettek, milyen kamattal van? Tehát mennyi idő alatt fogják ezt a magyar emberek 
visszafizetni?  

Ami nekem természetesen szívügyem, és láttunk már ilyet, hogy amikor az 
EBRD-vel önök kötnek egy szerződést, akkor annak vannak függelékei, kiegészítései. 
Láttuk, hogy amikor az Erste Banknak a 15 százalékát megvették, amire, zárójelben 
mondom, semmi szüksége nem volt a kormánynak, azért kötöttek egy titkos 
megállapodást, ami a devizahiteleseknek, a magyar embereknek, 120 ezer magyar 
családnak az érdeke ellen való volt, amiben azt vállalták, hogy önök aztán nem fognak 
akadályokat gördíteni a kilakoltatásokkal szemben. Most ennél a 160 milliárd forintos 
EBRD-hitelnél milyen különalkuk vannak? Ezt szeretném megkérdezni. 

Az energiaárakra muszáj rákérdeznem, miniszter úr, hiszen a családoknak a 
költségvetéséhez ez is ugyanúgy hozzátartozik, mint ahogyan hozzátartoznak azok az 
adók, amelyekről ön is beszélt. Az energiaárak a világpiacon tartósan olcsók. Én értem 
és tudom, és nagyon sokszor meghallgattam azokat az érveket, hogy nincs olyan 
energiaár-képzési rendszer, ami a napi tőzsdei árfolyamot követi, én ebben teljesen 
biztos vagyok, de ez már egy másfél éves tendencia. Idén például egyáltalán nem volt, 
40 forint fölött biztosan nem volt a gáznak az ára, önök mégis 101 forintért adják a 
magyar embereknek. Hol csapódik le ez a különbség, ezt szeretném kérdezni a 
miniszter úrtól, és hogy tervezik-e jövőre, hogy a magyar családok felé érvényesítik ezt 
a hatalmas különbséget, ami a 101 és mondjuk a 40 forint között van. Tehát a magyar 
családok ezzel jobban járhatnának. 

Tettem már föl más miniszternek is ezt a kérdést, és hogyha most megkérhetem 
arra a miniszter urat, hogy ne azt mondja el nekem, hogy mi volt tizenkét évvel ezelőtt, 
én értem, még az is lehet, hogy abban igaza van, de attól senkinél nem lesz melegebb 
ezen a télen otthon, hanem mik azok a konkrét lépések, amelyeket ebben terveznek. 

Az utolsó kérdéscsokor - bocsánat, hogy ilyen hosszú vagyok - pedig a 
gazdaságvédelmi akciótervvel kapcsolatos, hiszen egyfelől most a miniszter úr is 
elegánsan átugrotta ezt a kérdést, hogy nagyon sokféle intézkedést tud itt elmondani, 
és nyilvánvalóan a kérdések után majd lesz lehetősége rá. Nyilván minket ez nagyon 
érdekel. 

Vártuk április 6-át, akkor Orbán Viktor volt az, aki bejelentette, hogy április 6-
án jön a mindenkit megmentő, soha nem látott történelmi csomag, 10 ezer milliárd 
forint. És akkor szépen elkezdték kibontani ezeknek a részleteit, hogy ez a 10 ezer 
milliárd ez nem egy évre van, ez három évre van, ennek a nagyobb része, ebből 
2500 milliárd forint az kölcsön, valójában a többit, a meglévő költségvetési kereteket, 
úgy a foglalkoztatási keretet, mint ahogyan a nem várt kiadásokra létrehozott keretet 
átnevezték védekezési keretnek, az maradt meg, ez az, amit nem kölcsönként tettek 
bele a gazdaságba.  

Aztán jött egy tavaszi, bocsánat, egy nyári, nagyjában-egészében nyugodt 
időszak, nyugalmi időszak, amikor nem tudjuk, hogy ezek a programok mentek-e, de 
például Európában egyedülálló módon a Kurzarbeitnek, tehát a rövidített 
munkaidőnek vagy a munkabér-finanszírozásnak a lehetőségét az önök kormánya volt 
az, amelyik megszüntette Magyarországon, tehát augusztus óta ez nem volt, majd 
november 10-én újraindult. Azt mondták, hogy most először azokat kell megmenteni, 
akiket bezártak, mint például az éttermeket, sportlétesítményeket, tehát ez 
nyilvánvalóan igaz. Viszont akkor, november 10-én be is jelentette Orbán Viktor, hogy 
jön a második, a következő, mindenkit megmentő akcióterv.  
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Hogy áll ez, miniszter úr? Azt szeretném kérdezni, hogy mekkora lesz ennek az 
összege? Milyen programokat várhatunk ebben? Lesznek-e ebben is olyan 
meglepetések, hogy amit a magyar embereknek a megmentésére tettek félre, abból 
Budapest-Belgrád-vasútvonal lett 82 milliárdért vagy a MotoGP pálya 60 milliárdért. 
Én nem állítom, hogy ezek nem mindegyike olyan beruházás, amire esetleg szükség 
van, főleg mondjuk a Mátrai Erőműnél ezt nem lehet mondani. Csak az a kérdés, hogy 
ez ráért volna-e a miniszter úr szerint akár mondjuk jövőre, tehát jövőre elkezdeni 
mondjuk építeni egy MotoGP pályát, és akkor betervezni a költségvetésbe 
60 milliárdért, esetleg a Paks II. egyszer tényleg okkal csúszott volna most egy fél évet, 
és nemcsak azért, mert nem sikerül a dokumentációt benyújtani, hanem tényleg akkor 
okkal, azért, mert pandémia van, és az emberekre kell költeni és nem az orosz 
beruházásra Magyarországon. Akkor azt is az emberekre lehetett volna fordítani, 
esetleg a Budapest-Belgrád-vasútvonalnak a 82 milliárd forintját, amit Palkovics 
miniszter úr annyival intézett el, hogy ez egy adminisztratív kérdés.  

Ez egy adminisztratív kérdés, én ezt elhiszem, gondolom, önnek azért ennél 
több, mert azért ennek a forrását valahonnan elő is kell teremteni. Ezt azért mégiscsak 
abból az alapból vették el, amiből munkabéreket akartak pótolni. Lesznek-e ilyen 
meglepetések a következő, mindenkit megmentő akciótervben is? - ezt szeretném 
kérdezni. Köszönöm a megtisztelő figyelmet. 

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. (Jelzésre:) Hadházy Sándor alelnök úr 

következik a felszólalók sorában. Öné a szó, alelnök úr! 
 
HADHÁZY SÁNDOR (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm a szót, elnök úr. 

Tisztelt Miniszter Úr! Tisztelt Bizottság! Először is arra szeretném kérni a miniszter 
urat, hogy ne keserítsék el az elmúlt húsz percben elhangzottak. Én is ezt remélem, 
mert én emlékszem arra, amikor a Gyurcsány-Bajnai-kormány idején… 
(Közbeszólások az ellenzéki képviselők köréből: Na végre!) Nem marad el! Csak 
szeretném emlékeztetni a baloldal jelen lévő képviselőit és mindenkit arra, hogy 
tömegével kerestek meg bennünket abban az időben vállalkozók azzal, hogy a 
kormány, a Pénzügyminisztérium visszatartja a visszaigényelhető áfát milliárdos 
nagyságrendben, annak érdekében, hogy valamelyest kozmetikázni tudja az Unió felé 
a nem teljesülő 3 százalékos elvárást. Ez csak egy kiragadott példa természetesen, de 
százszámra voltak ilyen trükkök, erről Gyurcsány Ferenc nagyon őszintén beszámolt 
egyszer.  

A 2010-es kormányváltást követően a fő cél az volt, hogy az adóterheket 
igazságosan osszuk el, és hogy lehetőleg a magyar kis- és közepes vállalkozások 
levegőhöz jussanak, éppen ezért a munkát terhelő adók csökkentését tartottuk legfőbb 
célnak. Nyilvánvaló, hogy a fogyasztási adók pedig nem emelkedtek, hanem szinten 
maradtak tulajdonképpen, tehát ott semmi változás nem történt, hanem a fogyasztás 
növekedésének köszönhetően emelkedett az állami bevétel, illetve a gazdaság 
teljesítményének növekedése következtében. 

Én azt szeretném elmondani, hogy messzemenően egyetértek a kormány 
gazdaságpolitikájával és pénzügyi politikájával, és nagyon örülök annak, hogy az elmúlt 
időszakban sikerült rendbe tenni a költségvetést, sikerült megerősíteni, és most 
lehetőségünk van arra, hogy ezekkel a kérdésekkel érdemben tudjunk foglalkozni, 
lehetőségünk van arra, hogy kiemelt bérfejlesztéseket hajtsunk végre a megfelelő 
ágazatokban, lehetőségünk van arra, hogy megerősítsük és talpon tartsuk a magyar 
gazdasági szereplőket. Azt gondolom, hogy jó úton jár a Pénzügyminisztérium és jó 
úton jár a kormány, amikor ezeket a kérdéseket kezelni. 
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Én azt remélem, hogy a következő években ez a támogatási rendszer tovább fog 
folytatódni, és bízom abban, hogy a következő európai uniós költségvetési ciklusban is 
rendelkezésünkre fognak állni azok a források, amelyek az ország gazdasági 
fejlődéséhez szükségesek.  

Itt elmarasztalásként hangzott el az, hogy a szerkezetváltás nem történt meg az 
elmúlt évek során. Azt lehet mondani, hogy ez a kérdés jelen pillanatban vált valóban 
időszerűvé, pontosan azért, mert a magyar gazdasági szereplőknek meg kellett 
erősödniük ahhoz, hogy egyáltalán ezzel a kérdéssel gondolatilag tudjanak foglalkozni, 
és most jött el az az időszak, amikor erre igenis lehetőség és szükség van.  

Tisztelt Pénzügyminiszter Úr! Én azt kívánom önnek, hogy tartson ki, hallgassa 
meg természetesen, hogy az ellenzék mit mond, de ezt a pénzügyi politikát és 
adópolitikát messzemenően támogatom. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, alelnök úr. (Jelzésre:) Csárdi Antal képviselő úr 

következik, öné a szó! 
 
CSÁRDI ANTAL (LMP): Köszönöm szépen a szót. Nagyon örülök, hogy 

Hadházy képviselőtársam után szólhatok, mert eredetileg én IV. Bélával akartam 
példálózni, de így most ezt kénytelen vagyok elengedni. (Közbeszólás az ellenzéki 
képviselők soraiból: Legyen András! - Derültség.) Igen.  

De hogy komolyra fordítsuk a szót, azt gondolom, hogy amiről én nagyon 
fontosnak gondolnám, hogy beszéljünk, az a már a mai ülésen is elhangzott katás 
vállalkozók helyzete. Pontosan tudjuk, hogy az a 40 százalékos adó, amivel egyébként 
az adócsökkentés kormányától meglepő módon érkező döntés rendkívül nehéz 
helyzetbe sodorta azokat a vállalkozókat, akik bár nem ők a pluszadó fizetésére 
kötelezettek, viszont egy olyan helyzetet teremt a piacon, miniszter úr, hogy nagyon 
sokan, százával és ezrével érkeznek a visszajelzések, hogy elveszítik a szerződéseiket. 
Én azt gondolom, hogy ezek a kisvállalkozások nagyon-nagyon fontos szerepet töltenek 
be a magyar gazdaságban, és nem lehet figyelmen kívül hagyni ennek a döntésnek a 
következményeit. 

Én is szeretném megerősíteni azt a kérést, ami már elhangzott, hogy egyrészt 
üljön le a magyar kormány az érintett kisvállalkozások képviselőivel, és gondolja újra 
a katás rendszernek az átalakítását. Valóban azt tudom elmondani, amit a vállalkozók 
is mondanak, hogy lehet, hogy hozzá kell nyúlni, de egyrészt ne a fejük fölött nyúljanak 
hozzá, anélkül, hogy az ő álláspontjukat, az ő élethelyzetüket meghallgatnák. Másrészt 
pedig az egy valós kérdés, azt gondolom, hogy egy olyan gazdasági válság időszakában 
kell-e ezeket a döntéseket meghozni, amikor gyakorlatilag a túlélésük múlhat ezeken a 
döntéseken. Tényleg az a tapasztalatunk, tényleg nagyon sok visszajelzés érkezik, hogy 
megszüntetnek ilyen szerződéseket tömegével, és azt gondolom, hogy a magyar 
költségvetésnek több költsége lesz, hogyha elengedjük a kezüket, hogyha esetleg nem 
elég önmagában az a cél, hogy ezeket a vállalkozókat a működésükben fenntartsuk. 

Azt gondolom, hogy igen, beszélnünk kell az adórendszer struktúrájáról is, mert 
ahogy Mellár képviselőtársam, professzor úr mondta, az önök adópolitikája valóban a 
nagy vállalkozásokat, a jómódú embereket segíti. Csak engedje meg a miniszter úr, 
hogy egy darab adatot hozzak ezzel összefüggésben, a hazai nagyvállalatok 
összadóalapja 5600-6000 milliárd forint, és ha megnézzük a 2019. évi adóbevételeket, 
akkor alig több mint 300 milliárd adót fizettek be, ami alig több 5 százaléknál. Tehát 
részben harmada a személyijövedelemadó-mértéknek, és a fele annak a mértéknek, 
amit általában a kisvállalkozások fizetnek be a magyar államnak, mert nem tudják 
elérni azokat az adókedvezményeket, amit egyébként a nagyvállalatok rutinból tudnak 
érvényesíteni. 
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Én azt gondolom, hogy ezen érdemes elgondolkodni, hogy a közös 
teherviselésben, és itt most legyen szó a válsággal kapcsolatos feladatainkról vagy 
általában azoknak a közös feladatoknak a költségeiről, amikről a miniszter úr is beszélt, 
milyen mértékben veszi ki a részét egy nagyvállalat arányaiban és milyen mértékben 
veszik ki a részüket a magánszemélyek, a kisvállalatok, a mikrovállalatok vagy a 
középvállalatok. Azt fogjuk észrevenni, bevétel- vagy nyereségarányosan vizsgálva ezt 
a kérdést, azt látjuk, hogy a nagyvállalatok sokkal kisebb mértékben veszik ki a részüket 
a közös teherviselésből, mint az elvárható lenne. Azt most meg sem nyitom, hogy 
egyébként a fogyasztási adók szempontjából, a fogyasztási adókon belüli társadalmi 
igazságosság nem létezik a magyar áfarendszerben, de ezt a vitát egyszer már 
megnyitottam a miniszter úrral, és most nem akarom rabolni a többiek idejét. 

Mégis azt gondolom lezárásként, hogy ezek mellett még mindig nem mehetünk 
el szó nélkül amellett, hogy nem látta a magyar Országgyűlés a 2021. évi költségvetés 
módosítását. Miniszter Úr! Én azt gondolom, hogy ebben közöttünk nem lesz vita. A 
már elfogadott 2021. évi költségvetésben, nem az önök hibájából, de egyetlenegy szám 
sem igaz. A járvány okozta gazdasági válság fölülírt minden számot, legyen szó 
növekedésről, legyen szó az euró-forint árfolyamról, legyen szó bevételekről, vagy 
legyen szó kiadásokról.  

Úgy fogalmazott a miniszter úr, ha jól emlékszem, és nem pontosan idézem, 
hogy a jövő évi költségvetés bevételei várhatóan 1700 milliárd forinttal lesznek 
alacsonyabbak, és azt is hozzátette, hogy az uniós költségvetési tárgyalások elhúzódása 
miatt előfordulhat egy olyan forgatókönyv, hogy akár 2500 milliárd forinttal kevesebb 
pénz érkezzen az Uniótól.  

Ez a két tétel összesen 4000 milliárd forintot meghaladó tétel, és azt gondolom, 
hogy mindenkinek célja, hogy ne tartsuk bizonytalanságban az itt dolgozó, az itt 
gazdálkodó gazdasági szereplőket, az itt élő embereket, mert jelen pillanatban egy 
hihetetlen bizonytalanság van részben a piacon, részben pedig az itt élő honfitársaink 
között. Ma senki nem tudja azt, hogy 2021 költségvetése meg tud-e valósulni bármilyen 
módon is. Senki nem tudja azt megmondani, hogy a beígért orvosi béremelésnek mi 
lesz a forrása, mert arra kevés lesz az EBRD-hitel, amit már képviselőtársam említett. 
Nem tudjuk, hogy honnan lesz forrás egy ilyen megvágott bevételű költségvetésben 
például a lakásépítés áfájának az 5 százalékra mérséklésére, aminek egyébként, pont a 
miniszter úrtól tudom, hogy körülbelül 120 milliárd forintos költségvetési hatása van. 

Nem beszéltünk a tartalékokról. Értelemszerűen a 2021. évi elfogadott 
költségvetésben járványügyi védekezésre 25 milliárd forint van dedikáltan félretéve, és 
pontosan tudjuk, hogy a vakcina megvásárlása, illetve az oltások megszervezése az 
ennél sokkal több forrást fog igénybe venni. Kérdezem tisztelettel, miniszter úr, hogy 
mikor nyújtják be a parlament számára a 2021. évi költségvetés módosítását. Én azt 
gondolom, hogy sokszor meghallgattuk a parlament falai között, hogy a parlament 
ülésezik. Nos, ha a parlament ülésezik és elvégzi a dolgát, akkor azt gondolom, hogy 
semmilyen akadálya nincs a parlament részéről, hogy megtárgyaljuk a 2021. évi 
költségvetés módosítását.  

Ráadásul a 2021. évi költségvetés módosításával összefüggésben közszájon van 
egy Parragh-terv, ami azt kezdeményezte a magyar kormánynál, hogy függessze föl az 
iparűzésiadó-fizetési kötelezettséget. Eredetileg, ha jól emlékszem, Parragh elnök úr 
két évre javasolta ezt a kormánynak, és akkora a csönd ezzel kapcsolatban, hogy ijesztő. 
És minthogy nincs költségvetés, és ezt tessék kontextusában vizsgálni, nincs 
költségvetés, csak hírek vannak, a kormány nem kommunikál az ilyen irányú terveiről, 
azt gondolom, hogy joggal aggódunk, hiszen a jelen állapot szerint, tehát a Parragh-
tervet nem figyelembe véve, polgármesterektől tudjuk, hogy több olyan település van 
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ma Magyarországon, közel száz, ahol már most 20 százalékot meghaladó 
költségvetésibevétel-csökkenés van.  

Azt gondolom, hogy ha ehhez hozzácsapódik egy iparűzésiadó-elvonás, legyen 
az bármilyen mértékű, akkor azt gondolom, hogy föl kell tennem azt a tiszteletteljes 
kérdést, hogy tervezi-e a kormány, hogy egyébként besegít az önkormányzatoknak, és 
részben a pluszfeladatok finanszírozására, részben az önkormányzati feladatoknak az 
ellátására kap-e bármilyen pluszforrást az önkormányzati rendszer. Köszönöm szépen, 
hogy meghallgatott. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. (Jelzésre:) Riz Gábor képviselő úr kért 

szót. Öné a szó! 
 
RIZ GÁBOR (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Miniszter Úr! Államtitkár Úr! 

Tisztelt Bizottság! Köszönöm szépen a miniszter úrnak a tájékoztatóját. A magam 
részéről néhány gondolattal szeretnék hozzájárulni, amelyek, ahogyan Mellár 
professzor úr is kezdte, valóban ideológiai kérdések. Én ma reggel nagy tisztelettel 
néztem a professzor úrnak az ATV-s megnyilatkozását, ez egy ilyen reggeli hobbim, 
hogy megnézem az ATV-t, este a Hír TV-t, napközben a királyi tévét, és igyekszik az 
ember a hírek között rendet vágni. Ezért szeretném én is innen indítani.  

Én a magam részéről, bár én pedagógus és bölcsész vagyok, nem közgazdász, 
ezért engedjék meg, hogy egyfajta lazasággal kezeljek közgazdasági fogalmakat, de 
mégis olyan alapvetésekre szeretném fölhívni a figyelmet, amely számomra fontos és a 
mi értékközösségünk számára is szintén fontos. 

Azt jól tudjuk és látjuk, hogy ahhoz a korábbi állapothoz képest - és lehet, hogy 
most ellenzéki képviselőtársaim megmosolyognak, de megint klasszikusokat idéznék -
, hogy majd beledöglöttünk, hogy úgy látsszon vagy úgy tűnjön, mintha 
kormányoznánk, ez a kormány kormányoz, és teszi a dolgát úgy a gazdaság, mint a 
pénzpolitika terén. Éppen ezért azt lehet látni az elmúlt időszakban, hogy a fiskális és 
a monetáris politika egybeköszön, a gazdaság szinkronban mozog az előbb említett 
területtel. Jól látható, hogy a kormány - és ez valóban ideológiai kérdés - a gazdaságot, 
a munkahelyeket támogatja-e, vagy pedig egyéb juttatások révén igyekszik stabilitást 
nyújtani a dolgozók számára. Én a magam részéről mindenképpen primátust adnék 
annak, hogy a munkahely legyen meg, és ha munkahely van, akkor bér van, ha bér van, 
akkor van adófizetés is, ha adófizetés van, akkor van vásárlóerő, és ha van vásárlóerő, 
akkor pedig hozzá tudnak jutni az emberek az alapvető élelmiszerekhez, illetve 
kiegészítő szolgáltatásokhoz. 

Ami nagyon fontos, hogy a gazdaságban való bizalom kérdése hány olyan 
területen nyilvánulhat meg, nyilvánult meg az elmúlt időszakban, amely igazolja az 
előbbi kitételemet. Az egyik az, hogy a kormány radikális változtatást hajt végre a hazai 
gazdaság szerkezetén. A gazdaság 4.0 éppen erről szól, tehát olyan területeken, ahol a 
magasabb hozzáadott értéket el tudjuk érni, azokon a területeken, ahol a hazai szellemi 
potenciál közvetlenül részt tud venni termelőerőként, az helyes, ott lehetősége van 
ennek bizonyítására. Ezért van az, hogy az elmúlt időszakban a kormány milliárdokat 
helyezett ki hazai kkv-k technológiai fejlesztésébe, továbbfejlesztett startupokat, azokat 
a hazai szellemi közösségeket, amelyek nagyban hozzá tudnak járulni a magyar 
gazdaság és a magyar tudomány folyamatos fejlődéséhez. 

Az is nagyon fontos az én olvasatomban, hogy mindezt hogyan értékelik a 
nemzetközi hitelminősítők. Tetszenek még emlékezni arra, amikor évről évre, 
időszakról időszakra a bóvli kategóriában voltunk. Ehhez képest ma Magyarország 
(Varju László: Eggyel feljebb!) minden nagy hitelminősítőnél befektetésre javasolt 
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országok közé tartozik. Ez lehet, hogy önnek eggyel feljebb, de lényeges és minőségi 
különbség van a kettő között. 

A másik, ami garanciát és bizalmat jelent, hogy az állampapírokat vásárolják. 
Van egy nagyon fontos mutató, amelyet nem közgazdászként, de én is ismerek, ez az 
úgynevezett CDS-felár, ami azt jelenti, hogy mekkora egy ország kockázata akkor, 
amikor a saját értékpapírjait vásárolják. Emlékszünk rá, amikor hatalmas kamatokat 
fizettek ki azután, hogyha magyar államkötvényt vásárolhatott meg vagy vásárolt meg 
bárki. Ma jól látható, hogy megvan a polgárok bizalma, hiszen olyan összegek 
szerepelnek az időszaki mutatókban, amelyek ezt a fajta bizalmat bőven megerősítik, 
hogy a magyar polgárok részéről, de határon túl is megvan a bizalom a magyar 
gazdaság és a magyar pénzpolitika iránt.  

Én kérdezném a miniszter urat, hogy milyen elképzelésekkel rendelkeznek az 
államkötvények és az állampapírok jövendőbeli forgalmazása vagy forgalma iránt. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. (Jelzésre:) Utolsó felszólalóként Varju 

László képviselő úr következik. Öné a szó, képviselő úr!  
 
VARJU LÁSZLÓ (DK): Elnök Úr! Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Miniszter 

Úr! A képviselő úrtól elnézést kérek, nem kellett volna beleszövegelnem.  
De szeretném azt a nyomvonalat követni, miszerint valóban egy kicsit 

távolabbról is tekinthetjük azt a folyamatot, ami zajlik. Már csak azért is, mert itt 
különleges helyzetben vagyunk, hiszen a miniszter úr több bizottság előtt is részt vett, 
elmondta, beszámolt a tevékenységéről, és így a jegyzőkönyvek alapján a kérdésekre 
adott válaszoknál, azt gondolom, hogy sok dolog egyre nyilvánvalóbbá válik, és 
többszöri megerősítést is kap. 

Mivel én is egyetértek azzal, hogy azok a folyamatok, vagy ha feltesszük azt az 
alapkérdést, hogy ki mulasztotta el a modernizálást, mert nem következett be, amellett 
a szándék mellett, hogyha ezt mellétesszük, hogy meghirdetett módon vagy bevallott 
módon, de a nemzeti burzsoázia kiépítése egy fontos célja az önök pártközösségének, 
és a kialakításának jelentősége van, akkor azt gondolom, hogy ennek most már látható 
módon egyenes következménye az, ami itt most már több véleményünkben is 
megjelenik, a gazdagok gazdagok lettek, a szegények pedig szegényebbek lettek. 
Ahelyett, hogy az a különbség, amely egyébként világosan az egész világban zajlik, 
mondjuk úgy, hogy akár a magyar kormány szándékaitól függetlenül is, hogy a 
társadalmi különbségek egyre növekednek, ahelyett, hogy szűkülnének, miközben az 
Európai Uniótól ennek a szűkítésére, úgymond, a felzárkóztatásra… - ezt segíthetné az 
a folyamat, hogy az csökkenjen, ehhez képest az önök tevékenységének tízéves 
eredménye, hogy ezek radikálisan növekedtek. Valóban van néhány család, amely 
nagyon gazdag lett, de ez nem boldogítja azokat, akik egyébként a lehetőségekben ma 
ilyen értelemben nem tudják felvenni velük a versenyt. 

Éppen ezért igazság szerint, ahogy említettem, most már több meghallgatás 
után nem a részletkérdésekből indulnék ki, hanem ebből a szempontból inkább már a 
következtetések levonása érdekes, és némiképpen vitatkoznék a miniszter úrral néhány 
olyan dologban, ahol szerintem már a tényekkel nincs viszonyban, a 2. számú változat 
az, amikor a miniszter úr, mondhatnám úgy, hogy egyoldalúan hangsúlyozza a saját 
álláspontját, eközben persze ott van a másik része is, ami, azt gondolom, hogy fontos. 

Megértem, hogy az első ilyen az, ami az adórendszerben meglévő filozófiai 
különbséget adja, hiszen önmagában, ahogy a miniszter úr elmondta, az általános 
forgalmi adó magasan tartása az ön szóhasználatában Európa legkisebb adókulcsa, én 
meg azt mondom, hogy a világ legmagasabb általánosforgalmiadó-kulcsa az, amivel 
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önök operálnak, és lényegét tekintve önmagában nem annak van jelentősége, hogy 
milyen címszó alatt gyűjthetik be ezek szerint az adókat, a lényeg az, hogy begyűjtik. 
Már csak azért is, mert miközben azt mondják, hogy az adócsökkentések kormánya, 
ezzel szemben az indulásukat követően az első években, 2015-ig 24 új adónemet 
vezettek be, és ezek után, azt gondolom, hogy azokkal az átnevezésekkel, azokkal a 
szándékokkal érik el azt, amit a miniszter úr mondott, hogy a korábbi kormányok az 
adót emelték és nem hajtották be, önök csökkentik és behajtják.  

Hát, őszintén szólva, az eredményességét tekintve szerintem egy fontos elem 
van, amit itt figyelembe kell venni, és az pedig a technológiai fejlődés, ami a tíz évben 
bekövetkezett. Önök nagy erővel támogatják azokat a nemzetközi kártyacégeket is, 
mondhatnám, hogy némi szemrehányással éljek, mielőtt őket is ki akarják ebrudalni 
innét, hogy ők azok, akik nagy hasznot húznak ebből. Egyébként ennek az informatikai 
fejlődésnek kétségtelenül sokat adott, sok lehetőséget teremtett az adóbevallások 
szempontjából is, illetve nemcsak a bevallások, hanem a nyomon követés 
szempontjából is, így azokat nem lehet eltitkolni, hála istennek, be kell gyűjteni. Ennek 
ebből a szempontból, azt gondolom, hogy nincs vitája. 

A miniszter úr azért szívesen megfeledkezik arról, hogy 3000 milliárd forint 
nyugdíjmegtakarítást vontak el az emberektől, de én azt gondolom, hogy azzal a 
döntéssel ugyanúgy abban az értékkategóriába helyezték, hogy a nyugdíjak 
gyakorlatilag a mindenkor regnáló kormánytól függően egy sor a költségvetésben, és 
az annak megfelelő kifizetéseket biztosítják. 

Ugyanígy egy sor, ámde csökkenő sor lett arányaiban mind az oktatás, mind az 
egészségügy, és ezeket a területeket feláldozták annak oltárán, hogy egyébként igen, a 
gazdagok gazdagabbak legyenek, és egyébként az emberek többségének a lehetőségei 
pedig csökkenjenek. Ezt ellensúlyozhatták volna, és itt van, amikor már, azt gondolom, 
hogy a tények is ön ellen szólnak, miniszter úr, amikor azok a beruházások, amelyeket 
végeztek és végeznek, jelenleg folyamatban vannak, ezeknek valóban a magyar 
emberek szempontjából, esetleg közvetetten lehet valamilyen jó hatása. De ebben, azt 
gondolom, hogy annyira érzéketlenek, hogy igazság szerint még ez is csak éppen hogy 
érvényesül, mondhatnám a 160 kilométeres vasúti pályánál, ami bizonyára  nagyon 
nagy fejlődési arányt mutat majd a 2000 kilométernél több hazai vasúti pályához 
képest, legalábbis ami a ráfordítást jelenti. De akkor most nem beszélek önmagában a 
stadionok finanszírozásáról és még mehetnénk bele részletekbe. 

Összességében véve az, amivel kezdtünk, hogy gyakorlatilag a tíz év elmulasztott 
lehetősége, amely megvolt abban, hogy egy igen kiemelkedően jó nemzetközi 
környezetben, amikor forrásbőség volt és nem pedig szegénység, az európai uniós 
források igen magas támogatása, ráadásul a több százezer külföldön dolgozó magyar 
által hazautalt közel másfélezer milliárd forintos lehetősége keretében önök annyit 
tudnak felmutatni, hogy néhány család gazdagabb lett, míg egyébként általában az 
emberek nem jártak jobban. 

Volt törekvésük arra vonatkozóan, és még az Állami Számvevőszék idei féléves 
jelentésében is az szerepel, idézem, hogy a devizaadósság részarányának fokozatos 
csökkentése, például ez is a múlté már. Ilyen szempontból azok a korábban 
hangoztatott politikai lózungok, amiket mondtak, látszik, hogy kiderülnek, hogy 
legalább annyira ellentmondásosak, mint az alkotmányban vagy az Alaptörvényben 
megjelenő szöveg himnikus magasztossága és egyébként az ereszcsatornán való 
leereszkedés mélysége. Tehát körülbelül így néz ki ez a kettő egymással szemben. 

De ugyanilyennek tekintem egyébként, hogy egy konkrét ügyet is szóvá tegyek, 
amikor a miniszter úr és miniszterelnök-helyettes úr politikai szándékai megjelennek, 
amikor a nagyvállalatokat részben úgy próbálják meg feltüntetni, minthogyha ők nem 
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lennének a kedvenceik, és amikor megemlítik az önkormányzati támogatottság magas 
számait, akkor az milyen viszonyban van egymással. 

Itt is van egy kritikus helyzet, és most nem az elmúlt sok évről beszélek, 
egyetlenegy adott időszakról, amikor a válságkezelésnek az ebben való 
felelősségvállalást meg kell tenni, akkor a nagyvállalatoknál ez, ha jól emlékszem, 
akkor 31 milliárd forint, az önkormányzatokat pedig arra kényszerítik, amelyek 
közvetlenül részt vesznek a válsághelyzet kezelésében, sőt, megelőzésében, ezektől az 
önkormányzatoktól ugyanilyen mértékben, 34 milliárd forinttal elvonnak tőlük 
forrást, miközben egyébként a nagyvállalatoknak ellátási kötelezettségük nincs. 

Ilyen körülmények között, azt gondolom, hogy azok a politikai állásfoglalások, 
amelyeket korábban hangoztattak, azoknak jelentős része megdőlt, és azok a célok, 
amelyeket kitűztek, mondjuk úgy, hogy társadalmi szempontból, nem tudnak 
megvalósulni. Néhányan kétségtelenül jól jártak, de ezek ilyen értelemben nem 
támasztják alá azt, amit a miniszter úr elmondott. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Miután több felszólalási igényt nem látok a 

monitoron, így lezárom a hozzászólások szakaszát, a miniszter urat pedig arra kérem, 
hogy az elhangzott kérdésekre - értelemszerűen azokra a kérdésekre, amelyek a 
bizottság hatáskörébe tartoznak - adjon választ. Köszönöm szépen. Öné a szó, 
miniszter úr! 

Varga Mihály válaszai 

VARGA MIHÁLY pénzügyminiszter: Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt 
Bizottság! Igyekszem válaszolni a felvetésekre, természetesen azokra, amelyek a 
pénzügyminiszter feladat- és hatáskörébe tartoznak a megfelelő kormányrendelet 
alapján, a kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló rendelet alapján. Tehát 
nem vagyok illetékes minden kérdésükre válaszolni. Megtették ezt részben kollégáim, 
Palkovics miniszter úr, Szijjártó miniszter úr, úgyhogy maradnék annál a területnél, 
ami a hatásköröm. 

Mindenekelőtt köszönöm szépen az összes kérdést és felvetést. Ilyenkor persze 
egy kicsit mindig csalódott az ember, mert a képviselők kérdései, amelyek több mint 
egy órán keresztül tartottak, inkább vádbeszédek vagy vélemények voltak, tehát 
kevésbé kérdések. Talán Székely Sándor képviselő úr és Szakács László volt az a kettő, 
aki igazából érdemi kérdést tett föl, igyekszem ezekre válaszolni is. 

A kormánypárti képviselőknek a felvetéseit meg egyébként köszönöm, tehát 
nyilván az a gazdaságfilozófiai vita, ami az ellenzék és a kormány között zajlik, az most 
már jól összemérhető az elmúlt tíz év eredményét és mondjuk a 2002-2010 közötti 
időszak eredményeit összevetve. Úgyhogy ezeket köszönöm szépen. Lássuk a 
képviselői felvetéseket! 

Kőrösi Anita képviselő asszonynak köszönöm szépen a katára vonatkozó 
felvetését, ami egyébként részben megegyezett Csárdi Antal képviselő úr felvetésével 
is. Továbbra is az a célunk, hogy egy folyamatos párbeszédben legyünk a vállalkozások 
képviseleteivel. Itt persze fontosak mindenféle közösségi portálok felvetései, ezeket 
ismerjük, nagyon sok ilyet kapunk mindenféle irányból. De ennél fontosabbnak 
tartom, hogy azok a vállalkozói érdekképviseletek, a VOSZ, az MGYOSZ, az MKIK, 
amelyek több százezer vállalkozót képviselnek, azok ebben a körben teljes 
nézetazonosságban vannak a kormánnyal. Tehát a kata módosítására szükség volt, ha 
ezt a kormány nem kezdeményezte volna magától, az MKIK is megtette. 340 ezer olyan 
vállalkozás van, amelyet ez a módosítás semmilyen formában nem érint.  

Tehát akikről önök beszélnek, az egy töredékrésze a katás vállalkozóknak - és itt 
mindenféle táblázataink vannak, ezeket szívesen be is mutatjuk egyébként, meg 
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szoktuk mutatni -, alapvetően az elmúlt években egy gyakorlat lett a munkáltatók 
részéről, hogy kiszervezzék a munkavállalóikat a katás vállalkozások körébe. Tehát ha 
340 ezer vállalkozást semmilyen módon nem érint a katások közül a módosítás, akkor 
vajon kikről beszélünk? Hát azokról beszélünk, akik igazából munkavállalók voltak, 
csak a fizetésemelésüket a munkaadójuk ezen keresztül oldotta meg. 

Tisztelt Képviselőtársaim! A katás adózási forma a lakosság részére valamilyen 
szolgáltatást nyújtó vállalkozóknak van kitalálva, és nem azoknak, akikről önök 
beszélnek. Vajon ki az a fodrászhoz járó magyar állampolgár, aki több mint 3 millió 
forintot hagy ott egy fodrásznál? Vagy ki az a magyar állampolgár, aki egy cipésznél 
vagy egy szabónál több mint 3 millió forintot szokott otthagyni mint magánszemély? 
Hát azért ez nevetséges! Azért ezt önök is beláthatják. Úgyhogy ebből a szempontból 
én a felvetéseik által is megerősítve érzem magunkat, jó irányba tudtuk módosítani a 
katát. Nem is véletlen egyébként, hogy a vállalkozói érdekképviseletek támogatták 
ezeket a felvetéseket, sőt, volt olyan, ezt itt az államtitkár úr is meg tudja erősíteni, akik 
még szigorítást javasoltak ezen túl is, de úgy gondoltuk, hogy az már nem volna 
célszerű egy jól működő adózási formánál.  

Úgyhogy a kifizető majd adott esetben eldönti, hogy milyen típusú megoldást 
választ, növeli-e a kifizetésnek a támogatását egy katás vállalkozó számára vagy sem. 
Ezt bízzuk rá, hagyjunk a piacnak is érvényesülést! A mi szempontunkból az volt a 
legfontosabb, hogy valahogy visszavigyük a katát abba a vállalkozási formába, amire 
egyébként ez létrejött, és nagyon örülök neki, hogy ezt a parlament többsége támogatta. 

Szeretnék arra is emlékeztetni, hogy a 40 százalékos adó eddig is benne volt a 
katában. Önök nem olvasták el a katáról szóló jogszabályokat! Eddig is, aki egy 
bizonyos értékhatáron túl adózott katás vállalkozóként, azt 40 százalékos adó terhelte. 
Tehát ebből a szempontból sincs különbség. (Potocskáné Kőrösi Anita: Dehogynem!) 
Úgyhogy azt gondolom, hogy nagyon fontosak azok a típusú felvetések, amiket önök 
megtettek, csak nincs alapja, és ráadásul, még egyszer mondom, inkább hiszek a 
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara felvetésének, amely 90 ezer vállalkozót képvisel, 
mint azoknak, akik mondjuk egy bizonytalan közösségi portálon gyűjtögetnek 
támogatókat. 

Mellár Tamás képviselő úrnak a felvetése után, megmondom, kicsit szomorú 
lettem. Egyrészt azért, mert ön, képviselő úr, mégiscsak valamikor a KSH-nak az 
elnöke volt, és az ember azt gondolná, hogy azokat a felvetéseit, amiket megtesz, azokat 
mindig egy bizonyos szakmai mértékkel teszi meg, adatok alapján, tények alapján, és 
abból von le valamilyen következtetést. Azok a frázisok, amiket elmondott, hogy a 
gazdagokat támogatjuk, meg hogy ez egy nagyvállalatokat támogató politika, ezek 
egyszerűen nem igazak! Egyszerűen nem igazak! Tehát ha nekem nem hisz ebben a 
tekintetben, és ugye ön is elmondta azt, hogy az elmúlt tíz évben borzalom, amit 
csináltunk, és a gazdaság milyen módon épült le, két területet említenék meg önnek, 
hogy ha nekem vagy egy kormánypárti képviselőnek nem hisz. Nézze meg a 
hitelminősítőknek az értékelését, hogyan változtak az elmúlt években, és nézze meg 
azokat a nemzetközi versenyképességi listákat, amiket nem mi állítunk össze! 
Magyarország minden tekintetben javított, a hitelminősítőknél is meg a 
versenyképességi listákon is. 

Az a helyzet, hogy abba a hibába esik, mint amibe sajnos a Fidesz is esett 2006-
ban, hogy az emberek még nem érezték az életszínvonal-csökkentést vagy nem érezték 
a gazdasági változásokat, de mi feketébbre akartuk festeni a képet. Most ön jár ebben 
a cipőben, és próbálja feketére festeni ezt a képet, ami nem igaz, amit a tények nem 
támasztanak alá. 



24 

A másik, ami engem szomorúvá tesz, hogy úgy viselkedik, mint egy politikai 
katasztrófaturista, körülnéz, és azt mondja, hát, úristen, járvány, tényleg, most 
borzalom, amit csinált a gazdasággal!  

Tisztelt Képviselő Úr! Azt azért minden komoly szakember elismeri, még az 
önök oldalán is, hogy a járványról nem a kormány tehet. Tehát ne haragudjon, de egy 
olyan helyzetet kaptunk mi is, amit az Európai Unió 26 másik tagországa is megkapott! 
Nincs olyan ország a harmadik negyedévben, amelynek a gazdasága ne csökkent volna. 
Mindenki küzd azért, hogy a sérülékeny ágazatait megtartsa, minden ország küzd azért, 
hogy a munkahelyeket megtartsa. Úgyhogy ebből a szempontból szerintem morálisan 
nehezen elfogadható az a helyzet, hogy ön most azt mondja, hogy hát, amit ez a 
kormány csinál, az tényleg borzalom. Minden nap azért küzdünk, hogy munkahelyeket 
mentsünk meg. Én most 11 órakor a szállodásokkal és az éttermesekkel fogok 
találkozni, ezeknek a szakmai képviseleteivel, mert azon dolgozunk, hogy a 
veszélyhelyzet, a vírus, a járvány hatása ellenére ott is megpróbáljuk megtartani a 
munkahelyeket és megmentsük ezeket a munkahelyeket. Tehát ebből a szempontból, 
ne haragudjon, de amiket fölvetett… - külön-külön mindegyikről tudnék órákat 
beszélni. 

Az adókérdés? Hát ön azt az adópolitikát teszi most ide mintává, ami arról szólt, 
hogy a választások előtt csökkentsük az adókat, a választások után meg emeljük meg! 
Emlékezzünk vissza az áfacsökkentésre a Gyurcsány-kormány időszakában. Hát ezt 
játszották el! Mesterházy képviselő úr volt az, aki áfakommandókat javasolt, hogy a 
kereskedőket vegzálni kell meg ellenőrizni, hogy vajon az áfacsökkentés átmegy-e a 
terméknek az árába vagy sem. Hát, ha ez a minta, akkor én azt gondolom, beszélhetünk 
egy Gyurcsány-Mellár-adópolitikáról is! Én azért jobb szeretnék annál az 
adópolitikánál maradni, ami arra koncentrál, hogy hogyan lehet a versenyképességet, 
a hatékonyságot javítani, hogyan lehet a vállalkozások életét segíteni, és hogyan lehet 
a családoknak, a gyermeket nevelő családoknak a terheit az adórendszeren keresztül is 
csökkenteni. 

Székely Sándor képviselő úrnak köszönöm a felvetést. Ezek valóban nagyon 
komoly felvetések, hiszen tényleg az a nagy kérdés a kormány előtt is, hogy hogyan 
tudjuk a gazdasági növekedést, az államadósságot, az államháztartási hiányt és közben 
mindezek mellett a bérek növekedését összefésülni, összehangolni. Ez egy alapvető 
kérdés. A közepes fejlettségi csapda pont erről szól, minden ország, amelyik induló 
hátránnyal száll be a világgazdaságba, átmegy egy olyan fejlődési szakaszon, amikor 
eljut abba a helyzetbe, hogy ha tovább növeli a béreket, akkor csökkenti a külföldi 
befektetéseket, ha meg nem növeli a béreket, akkor meg a saját lakosságát, a saját 
nemzetét taszítja olyan helyzetbe, ami nemkívánatos. Mi is ebben a helyzetben 
vagyunk, és azt az egyensúlyi pontot keressük, ahol lehet a béreket növelni.  

Én úgy gondolom, hogy az mindenképpen önmagáért beszél, hogy több magyar 
ember vállal munkát, 3,7 millió foglalkoztatott volt 2010 előtt, most meg 4,5 millió van, 
azért ez egy jelentős különbség. Másrészt, ha megnézi, hogy az átlagbérek hogyan 
változtak az elmúlt időszakban, akkor azt tudom mondani, hogy most körülbelül 
400 ezer forint bruttó bér az átlagkereset. Természetesen nagy a szórás, ebben igaza 
van (Dr. Mellár Tamás: Ez egyszerűen nem igaz!), de ha megnézi, hogy a 
foglalkoztatotti körnek hány százaléka van minimálbéren, ez mindösszesen 5 százalék.  

Tehát azt mondom, hogy ez egy sokkal jobb helyzet, mert valóban van még 
teendőnk, és a minimálbér összegét nyilván most tárgyalják a munkaadók, 
munkavállalók, mi örülnénk annak, hogyha ez tovább emelkedne. De alapvetően egy 
olyan jövedelmi helyzetet él meg a magyar lakosság, amire az elmúlt évtizedekben nem 
volt példa: folyamatosan nőnek a bérek. Még most, a járvány időszakában is, ha 
megnézik a havi statisztikai adatokat, 10 százalékos bérnövekedés van hónapról 
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hónapra. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy nagyon komoly visszajelzése annak, hogy 
a kormány a bérek tekintetében is törekszik arra, hogy ezek növekedjenek. Éppen most 
január 1-jétől fogjuk az orvosi béreket jelentős mértékben emelni, nem olyan 
mértékben, ahogy azt a kormány szeretné, hanem ahogy azt a Magyar Orvosi Kamara 
javasolta. Az Orvosi Kamara ajánlását fogadtuk el a béremelések tekintetében is, és 
ennek megfelelően fognak emelkedni a bérek. 

Itt utalnom kell több képviselőnek a felvetésére, a szegénységkategóriára. 
Nézzék meg az Eurostatnak a felmérését, hogy a lakosságnak körülbelül hány százaléka 
van veszélyeztetve a szegénységi faktor által. Ma az európai uniós átlag alatt vagyunk, 
ez 21,1 százalék az Európai Unió átlagában, és 18,9 a magyar lakosság átlagában, és ez 
az elmúlt években így ment lefele. Jóval fölötte voltunk az uniós átlagnak még 2010-
ben. 

Hadházy Sándor képviselő úrnak köszönöm szépen a felvetését. Én is azt 
gondolom, hogy folytatni kell ezt a munkát, hiszen akkor járunk el helyesen, hogyha 
részben a választói felhatalmazás, részben pedig az elmúlt évek tapasztalatai alapján 
alakítunk ki egy gazdaságpolitikát.  

Szakács László képviselő úr felvetéseire, itt ön is kérdezte és többen is kérdezték 
a 2021-es költségvetési törvény módosítását. Egyelőre nincs ilyen szándéka a 
kormánynak. Igen, majd módosítani kell. Van elfogadott 2021-es költségvetés, 
szeretnék erre emlékeztetni, ennek, ha majd szükséges, akkor a módosítására sor fog 
kerülni, egyelőre ezt még nem látom szükségesnek. Minél közelebb kerülünk a 2021-es 
évhez, nyilván annál több információ és adat áll rendelkezésünkre ahhoz, hogy minél 
pontosabb módosítást hajtsunk majd végre ebben a dokumentumban. De még egyszer 
mondom: van elfogadott költségvetése az országnak. 

Devizakötvény-kibocsátás. Igen, én is azt gondolom, hogy helyes volt ez a lépése 
a kormánynak.  

A képviselő úr által felvetett EBRD-hitelkeret kérdése: itt szerintem valami 
tévedés van. Az EBRD-től nem vettünk most föl hitelt. Az EIB-nek nyílt meg a járvány 
időszakában olyan hitelkerete a Covid-19-re való válasznál, amit a magyar kormány 
igénybe vett, ez 162 millió euró összeget tartalmaz, és ezt az Állami Egészségügyi 
Ellátóközpont mint felelős intézmény fogja felhasználni, tehát alapvetően a védekezés 
célját szolgálja. 

Még egyszer hangsúlyozom, a devizakötvény-kibocsátást egy helyes előzetes 
lépésnek tartom ahhoz, hogy a következő időszak bizonytalanságait jobban tudjuk 
kezelni. Ön is láthatja, hogy mondjuk a politikai viták az Európai Unión belül milyen 
feszültséget okoznak. Egyáltalán nem biztos, hogy a 2021-es uniós ciklus el tud indulni, 
egyáltalán nem biztos, hogy a Next Generationnek nevezett program el tud indulni. 
Ezért a magyar kormány itt felelősségteljesen járt el, azokat a tartalékokat, amelyekre 
szükségünk volt, meg tudtuk erősíteni, és így nyugodtan tudom önöknek mondani, 
hogy 2021-ben a finanszírozás minden tekintetben biztosított, tehát a magyar kormány 
felkészült a bizonytalanabb időszakokra is. 

Csárdi képviselő úr katát érintő kérdéseire válaszoltam. Kicsik, nagyok 
támogatása, és itt visszautalnék Mellár Tamás exportra vonatkozó felvetésére. 32 ezer 
vállalkozás exportál ma a magyar gazdaságból, ebben nyilván vannak külföldiek is, de 
mivel ezt a kkv-szektor tartalmazza, a döntő többsége magyar vállalkozás. Azt 
nyugodtan elmondhatjuk, hogy ma körülbelül több mint tízszer annyi magyar 
vállalkozás exportál, mint 2010-ben. Tehát az ön állításával szemben ez sem igaz, a 
magyar vállalkozások felnőttek a feladathoz, egyre több magyar vállalkozás tud 
exportálni, a KKM, az Eximbank nagyon komoly exportfinanszírozó programokat 
indított el az elmúlt években, amibe nagyon sok magyar vállalkozás be tudott 
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kapcsolódni, és azt gondolom, hogy ez helyes, ez jó, nyitott országként elemi érdekünk 
az, hogy az exportlehetőségeinket minél inkább szélesítsük.  

Ebben a tekintetben kell Csárdi képviselő úrnak is válaszolnom, hogy a magyar 
kormány számára minden vállalkozás, amelyik munkahelyet teremt, az fontos. Tehát 
ebből a szempontból nincs különbség a kicsi vagy a nagy kategóriában. Abból a 
szempontból már igen, hogy hazai tulajdonú vállalkozásról van szó vagy külföldi 
vállalkozásról, mert a válság 2008-ban megtanított bennünket arra, hogy egyáltalán 
nem mindegy, hogy a tőkének milyen a nemzetisége, jól látható volt, hogy a 
nagyvállalatok, főleg itt a pénzintézeti szektorra gondolok, a válság időszakában 
hogyan viselkedtek. Én azt gondolom, hogy nekünk az a célunk, a magyar kormánynak, 
hogy a magyar vállalkozásokat erősítsük meg, senki nem fogja ezt helyettünk megtenni, 
ezért a különbséget én nem a kicsi és a nagy között, hanem a hazai vagy külföldi 
tulajdonú vállalkozások között tenném meg. 

Ne haragudjon, de nagyvállalatokra szüksége van a magyar gazdaságnak is! 
Tehát nem hiszem, hogy jól jártunk volna el, hogyha mondjuk a BMW-gyár 
idehozataláért folytatott versenyből kiszálltunk volna azzal, hogy nekünk erre nincsen 
szükségünk. Erre is szükségünk van, és a nagyon sok hazai kis- és középvállalkozásra 
is, amelyek a munkahelyek több mint kétharmadát adják. 

A katára még visszatérve egy mondat erejéig, mert ezt Csárdi úr is fölvetette, 
nem tudom, megnézte-e vagy olvasta-e azokat a cikkeket, képviselő úr, amik arról 
szólnak, hogy mely cégeknek volt nagyon sok katás vállalkozó partnere. Mert ha ezeket 
elolvasta, akkor láthatja, hogy alapvetően a biztosítótársaságoknak. A biztosítócégek 
szervezték ki a munkavállalóik jelentős részét katás vállalkozói körbe. Nekünk erről 
pontos adataink vannak. Tehát én azt gondolom, képviselő úr, hogy az az ön számára 
is egy fontos dolog, hogy a kata az egy olyan célzott adótípus maradjon, ami a lakosság 
kiszolgálásában részt vevő vállalkozásoknak ad segítséget és támogatást, és ne egy 
olyan, ahol a munkavállalót szervezik ki vállalkozási formában és adnak neki bújtatott 
módon fizetésemelést ezen az adórendszeren keresztül. Ez senkinek nem volt célja, 
gondolom, ebben talán egyetérthetünk. 

A fennmaradt kérdések. Riz Gábor képviselő úr felvetését köszönöm szépen. Én 
is azt gondolom, és itt konkrét adataink vannak, például GINOP-os vagy TOP-os, 
VEKOP-os források felhasználásánál, hogy milyen mértékben használtunk föl kkv-k 
számára támogatásokat, ez 3000 milliárd forintot ér az uniós forrásokból. Itt is 
megjegyzem, hogy míg az előző ciklusban, a szocialista kormányok időszakában ezt a 
forrást alapvetően rosszul használták föl, a gazdaság nem tudott belőle fejlődni és 
versenyképesebbé válni, mi ezt célzottan, 60 százalékban gazdaságfejlesztésre 
használtuk föl, és ez megtérült a magyar gazdaság növekedési és hatékonysági 
javulásában.  

Ami az államkötvény-kibocsátást vagy állampapírok forgalmazását illeti, arra 
törekszünk, hogy hosszú távon továbbra is a magyar lakosság számára vonzó 
megtakarítási formát kínáljunk, tehát továbbra is fönn fogjuk tartani a MÁP Pluszt. 
Emellett azokat az új ösztönzőket is vizsgáljuk, amelyek lehetővé teszik azt, hogy a 
lakossági megtakarítások még nagyobb hányadát tudjuk majd az 
adósságfinanszírozásba bevonni. Tehát ezt folytatni fogjuk. Szeretnénk, hogyha 
vidéken minél szélesebb körben lenne elérhető az állampapírok forgalmazása, 
papíralapon is, tehát a webkincstár működésével ma már bárki egy okostelefonról meg 
tudja vásárolni az állampapírokat, bárki két perc alatt tud ilyen célra fordítani 
megtakarítást. De szeretnénk, hogyha azok a hagyományos társadalmi csoportok is, 
amelyek nem használnak mondjuk internetet, ezeket a papírokat könnyebb formában 
tudnák elérni, tehát továbbra is fenntartjuk az együttműködést a Postával, a kincstári 
forgalmazópontokat pedig bővíteni fogjuk.  
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Varju László elnök úrnak a felvetésére itt már részben válaszoltam, itt megint a 
tíz év eredményes vagy sikeres volt-e kérdését feszegette a képviselő úr. Ebben, a 
vitánk, úgy látom, hogy továbbra is megmarad. 

Ami pedig a mindenféle más típusú felvetéseket illeti, most ebbe hadd ne 
menjünk bele, ez a Gazdasági bizottság, én is idehozhatnám Gréczy Zsoltot példaként, 
példaként, de én azt gondolom, hogy ennek a bizottságnak nem ez a dolga. 

Köszönöm szépen a képviselő uraknak a felvetéseit és a kérdéseit. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, miniszter úr, a kérdésekre adott válaszokat, illetve 

a bizottságnak nyújtott tájékoztatást. 
Én is azt gondolom, hogy válság idején különösen fontos az, hogy a kormány egy 

jól átgondolt stratégia mellett, ugyanakkor a külső változásokra adott gyors 
intézkedésekkel el tudja érni azt, hogy a magyarországi vállalkozások a lehető legjobb 
állapotban legyenek, és a lehető legtöbb forráshoz tudjanak hozzájutni annak 
érdekében, hogy egyrészt a munkahelyeket meg tudják őrizni, másrészt pedig 
kihasználják azt a lehetőséget, amit egyébként a válság kínál. Mindamellett, hogy 
számos nehézséget okoz a működés terén, hiszen teljesen átrendezi a piacokat, 
ugyanakkor lehetőséget is teremt, különösen az újraindulás esetén, ezért nagyon 
fontosnak tartom a kormánynak azokat a gazdaságpolitikai intézkedéseit, amelyekkel 
jelentős mennyiségű forrást juttatnak elsősorban a hazai kis- és középvállalkozások 
számára. 

Hogy az elmúlt időszak adópolitikája sikeres volt-e vagy sem, azt gondolom, 
hogy ebben természetesen nem értünk egyet a baloldali politikusokkal. Ugyanakkor azt 
gondolom, hogy a számok bennünket igazolnak, és én országgyűlési képviselőként és a 
Gazdasági bizottság elnökeként is rendkívüli eredménynek értékelem azt, hogy a 
kormány egy folyamatosan csökkenő pályán tudta tartani az adóterhelést, ráadásul 
Európában is egyedülálló módon egy olyan egyezséget tudott kötni a munkaadókkal és 
a munkavállalókkal, amely egy hatéves időtáv keretében egy kiszámítható csökkentést 
tud elérni a munkabért terhelő adók és járulékok területén. 

Én azt gondolom, hogy ebben is van ugyan vita, de a legigazságosabb adópolitika 
a lineáris adópolitika, tehát az az szja, személyijövedelemadó-sáv, amelyet ma alkalmaz 
a kormány. Az pedig, azt gondolom, hogy egyedülálló ismét csak, hogy Európában a 
legalacsonyabb társaságiadó-szintet tudtunk elérni, és ezzel sikerült számos esetben 
olyan előnyt biztosítanunk a Magyarországra települő nagyvállalatok számára, ami az 
elmúlt években lehetővé tette azt, hogy Magyarország folyamatosan Európa 
legvonzóbb befektetési területének bizonyult. 

Úgyhogy a miniszter úrnak és kollégáinak is nagyon köszönjük az elmúlt 
időszakban nyújtott áldozatos munkájukat, köszönöm azt, hogy az államtitkár úrral és 
kollégáival a rendelkezésünkre álltak. Sok sikert kívánunk a hátralévő hetekben, 
hónapokban is önöknek! 

Két perc technikai szünetet rendelek el. (Rövid szünet.) Köszönöm szépen 
képviselőtársaim türelmét. Folytatjuk a bizottság ülését. Az 1. napirendi pontot tehát 
lezártuk. 

Egyes közszolgáltatások egységes elektronikus értékesítéséről szóló 
T/13957. számú törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Áttérünk a 2. napirendi pontunkra, melynek keretében részletes vitát fogunk 
lefolytatni az egyes közszolgáltatások egységes elektronikus értékesítéséről szóló 
törvényjavaslatról. Köszöntöm a kormány részéről dr. Pócza András főosztályvezető 
urat, és kérem, hogy majd legyen segítségünkre a részletes vita során. 
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Azt javasolnám képviselőtársaimnak, hogy szokásunkhoz híven két szakaszban 
tárgyaljuk a részletes vitát. Van-e ez ellen kifogása bárkinek? (Senki sem jelentkezik.) 
Úgy látom, nincs. 

Javaslom, hogy a részletes vita első szakaszában állapítsuk meg, hogy a 
jogszabály megfelel a házszabályi rendelkezések 44. § (1) bekezdésében foglaltaknak. 
Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen. 
Ellenvélemény? (Szavazás.) Tartózkodás? (Szavazás.) Nem láttam ilyet. A bizottság 
egyhangú döntésével döntött a megfelelőségről. Így a részletes vita első szakaszát 
lezárhatjuk. 

Áttérünk a részletes vita második szakaszára. A törvényjavaslathoz egy 
képviselői módosító indítvány érkezett. Kérdezem a kormány képviselőjét, hogy van-e 
e tekintetben kormányzati álláspont. 

 
DR. PÓCZA ANDRÁS főosztályvezető (Innovációs és Technológiai 

Minisztérium): Tárcaálláspont van. Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tehát tárcaálláspont van e tekintetben. Egy pillanat 

türelmet kérek! Bocsánat! Köszönöm szépen. 
Képviselőtársaimat kérdezem, hogy ki az, aki Kocsis-Cake Olivio képviselő úr 

módosító indítványát támogatja. Kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 5 igen szavazat. 
Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 10. 5 igen, 10 nem szavazat mellett a bizottság 
nem támogatta az indítványt. 

A bizottságnak van egy saját módosítóindítvány-tervezete, erről kérdezem a 
főosztályvezető urat, hogy van-e tárcaálláspont ezzel kapcsolatban. 

 
DR. PÓCZA ANDRÁS főosztályvezető (Innovációs és Technológiai 

Minisztérium): Igen, a tárca támogatja. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A bizottság tagjait kérdezem, ki az, aki támogatja a 

bizottsági módosító indítvány benyújtását. Kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 
Köszönöm szépen. 10 igen szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 10 igen, 5 
nem mellett a bizottság a módosító indítvány benyújtásáról döntött. 

Nem marad más hátra, mint a részletes vita lezárására teszek javaslatot. Ki az, 
aki a javaslatomat támogatja? Kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 10 igen. Ki 
az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 3 nem. Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) 10 igen, 
3 nem, 2 tartózkodás mellett a bizottság a részletes vita lezárásáról döntött. 

Végül a részletes vitáról szóló jelentés elfogadására teszek javaslatot. Ki az, aki a 
javaslatomat támogatja? Kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. 10 igen. Ki 
az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 10 igen, 5 nem mellett a bizottság a részletes vitáról 
szóló jelentés elfogadásáról is határozott.  

Így a 2. napirendi pontot lezárjuk. A főosztályvezető úrnak köszönöm, hogy a 
rendelkezésünkre állt és segítette a munkánkat. 

Egyes energetikai és hulladékgazdálkodási tárgyú törvények 
módosításáról szóló T/13958. számú törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Áttérünk a 3. napirendi pontra, melynek keretében az egyes energetikai és 
hulladékgazdálkodási tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat részletes 
vitáját fogjuk lefolytatni. Köszöntöm Hizó Ferenc helyettes államtitkár urat, és kérem, 
foglaljon helyet az előterjesztői asztalnál. 
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Javaslom a képviselőtársaimnak, hogy ez esetben is két szakaszban tárgyaljuk a 
részletes vitát. Van-e ez ellen kifogása bárkinek? (Senki sem jelentkezik.) Úgy látom, 
nincs.  

Javaslom, hogy a részletes vita első szakaszában állapítsuk meg, hogy a 
törvényjavaslat megfelel-e a házszabályi rendelkezések 44. § (1) bekezdésében 
foglaltaknak. Aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen. 
Úgy látom, hogy egyhangú döntéssel döntött a bizottság a megfelelőségről. Így a 
részletes vita első szakaszát lezárhatjuk, és áttérhetünk a képviselői módosító 
indítványokról történő szavazásra. 

Tisztelt képviselőtársaim előtt megtalálhatóak a módosító indítványok, Kocsis-
Cake Olivio képviselőtársunk nyújtotta be ezeket, és gyakorlatilag az összes indítvány 
egymáshoz kapcsolódik, így egyben kell róluk szavazni. Kérdezem a helyettes 
államtitkár urat, hogy van-e tárcaálláspont. 

 
HIZÓ FERENC helyettes államtitkár (Innovációs és Technológiai 

Minisztérium): Igen, tárcaálláspont van. Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A bizottság tagjait kérdezem, hogy ki az, aki 

támogatja a Kocsis-Cake Olivo képviselő úr által benyújtott módosító indítványokat. 
(Szavazás.) Köszönöm szépen. 5 igen szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 
5 igen, 10 nem mellett a bizottság a képviselő úr módosító indítványait nem támogatta. 

Van egy bizottságimódosítójavaslat-tervezet is, amelynek benyújtását 
előkészítettük. Kérdezem a helyettes államtitkár urat, hogy ezzel kapcsolatban van-e 
tárcaálláspont. 

 
HIZÓ FERENC helyettes államtitkár (Innovációs és Technológiai 

Minisztérium): Igen, van. Támogatjuk a módosítót. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A bizottság tagjait kérdezem, ki az, aki támogatja a 

módosító indítvány benyújtását. Kérem, jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. 10 igen. Ki az, 
aki nem támogatja? (Szavazás.) 10 igen, 5 nem mellett a bizottság a módosító indítvány 
benyújtásáról döntött. 

Miután több módosító indítványról nem kell szavaznunk, ezért javaslatot teszek 
a részletes vita lezárására. Ki az, aki a javaslatomat támogatja? Kérem, jelezze! 
(Szavazás.) 10 igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 10 igen, 5 nem mellett a 
bizottság a részletes vitát lezárta. 

Végül a részletes vitáról szóló jelentés elfogadásáról kell szavaznunk. Aki a 
javaslatomat támogatja, kérem, jelezze! (Szavazás.) 10 igen. Ki az, aki nem támogatja? 
(Szavazás.) 5 nem. 10 igen, 5 nem mellett a bizottság a részletes vitáról szóló jelentést 
elfogadta. 

A helyettes államtitkár úrnak köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre állt és 
segítette a munkánkat. A 3. napirendi pontot lezárjuk. 

Egyebek 

Az egyebek napirendi pont keretében kérdezem képviselőtársaimtól, hogy van-
e észrevételük. (Senki sem jelentkezik.) Nincs. 

Akkor egy döntésre még szükségünk van, hiszen még biztosat nem tudunk, de 
várhatóan 16-án tárgyalja az Országgyűlés a Nemzeti Bank 2019. évi tevékenységéről 
szóló beszámolót, amelynek elfogadásáról bizottságunk nyújtott be határozati 
javaslatot a házszabály értelmében. Így döntenünk kell arról, hogy a Gazdasági 
bizottságot ki képviselje a parlamenti vita során. Szeretném kérni képviselőtársaimat, 
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hogy támogassanak engem abban, hogy képviselhessem a bizottságot. Nem tudom, 
van-e más javaslat. (Senki sem jelentkezik.)  

Amennyiben nincs, ki az, aki támogatja, hogy én képviseljem a bizottságot a 
jegybank tevékenységéről szóló vitában? (Szavazás.) Nagyon szépen köszönöm 
ellenzéki képviselőtársaimnak is a bizalmat és a támogatást. A bizottság egyhangú 
döntésével adott felhatalmazást erre. 

Úgy tűnik, hogy ez volt az utolsó ülésünk, tisztelt képviselőtársaim. Úgyhogy 
kollégáimmal próbáltunk némileg (Potocskáné Kőrösi Anita: Azért jövőre még 
jönnénk, jó? - Derültség.) kedveskedni képviselőtársaimnak. Remélem, hogy mindenki 
megkapta… (Jelzésre:) Még nem? Akkor kifelé menet, aki még nem kapott a magyar 
termékből, a Stühmer csokoládéból, az feltétlenül vigyen magával az ünnepekre. 

Az ülés berekesztése 

Nagyon szépen köszönöm képviselőtársaimnak, hogy ebben a nehéz időszakban 
is rendelkezésünkre álltak és biztosították a parlament Gazdasági bizottságának a 
határozatképességét. Minden egyes ülést meg tudtunk tartani önöknek köszönhetően, 
minden alkalommal határozatképesek voltunk, és a vírushelyzetben is egy igen nagy 
leterheltség mellett komoly munkát tudott végezni a bizottság, amit külön szeretnék 
önöknek megköszönni. Remélem, hogy a parlamenti ülés lezárását követően lesz 
alkalmuk arra, hogy kipihenjék a fáradalmaikat.  

Mindenkinek áldott, békés karácsonyt kívánok! Köszönöm szépen. A bizottsági 
ülést bezárom. 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 51 perc) 

  Bánki Erik 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Farkas Cecília 


