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(Az ülés kezdetének időpontja: 13 óra 58 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása  

Z. KÁRPÁT DÁNIEL (Jobbik), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Nagy tisztelettel köszöntöm a 2018-2022-es parlamenti ciklus első bizottsági ülésén 
képviselőtársaimat, miniszter urat, kedves meghívottainkat, vendégeinket, a sajtó 
munkatársait természetesen. Külön tisztelettel köszöntöm a bizottság újonnan 
megválasztott tagtársait, akikkel az előző ciklusban nem találkozhattunk. Egyben 
szeretném megköszönni a felhatalmazást a tekintetben, hogy a bizottság elnökeként 
az előző ciklushoz hasonlóan igyekezhetek szakmai mederben tartani a bizottság előtt 
folyó tárgykörök tárgyalását. Talán egy kicsit átpolitizált, kevésbé durva módon, mint 
a plenáris üléseken mindannyiunk részéről megszokhattuk: igyekszünk 
szakkérdéseket tisztességes színvonalon tárgyalni, ehhez kérem összes kedves 
bizottsági tagtársam segítségét.  

Első technikai feladatom a határozatképesség megállapítása. A kollégákkal 
folytatott gyors egyeztetést követően úgy látom, hogy mivel mind a tízen személyesen 
jelen vagyunk, ellenpróbára és különböző papírok vizsgálatára nincs is szükségünk, 
tehát a Vállalkozásfejlesztési bizottság határozatképes. A napirend elfogadását 
követően el is kezdhetjük a miniszteri meghallgatást. A napirend elfogadása nélkül 
mindez nem megy, ezért kérem bizottsági tagtársaimat, nyilatkozzanak arról, hogy 
elfogadhatónak tartják-e a kiküldött napirendet, ami a kiküldötthöz képest nem 
módosult. Aki igennel szavaz, kérem, jelezze ezt! (Szavazás.) Úgy látom, hogy 
egyhangúlag elfogadhatónak tartjuk a napirendet. E tekintetben pedig az első 
napirendi pontot meg is nyitnám: dr. Palkovics László innovációért és technológiáért 
felelős miniszterjelölt kinevezés előtti meghallgatására kerül sor az Országgyűlésről 
szóló 2012. évi XXXVI. törvény 44. § (2) bekezdése alapján. Elsőként szokásainknak 
megfelelően dr. Palkovics László miniszterjelölt úré a szót, amit meg is adok 
miniszterjelölt úrnak. Parancsoljon!  

Dr. Palkovics László innovációért és technológiáért felelős 
miniszterjelölt kinevezés előtti meghallgatása az Országgyűlésről 
szóló 2012. évi XXXVI. törvény 44. § (2) bekezdése alapján 

DR. PALKOVICS LÁSZLÓ miniszterjelölt: (Bemutatkozását kivetítő 
segítségével tartja meg.) Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Kedves Képviselő 
Hölgyek és Urak! Kedves Résztvevők! Ez az utolsó parlamenti meghallgatás, de azt 
gondolom, hogy, amit elnök úr mondott, hogy ezt szakmai mederben fogjuk tartani, 
abban én majdnem biztos vagyok. Ennek az az indoka – egy rövid bemutatkozás -, 
hogy mielőtt oktatási államtitkár lettem 2014-ben, alapvetően az életemet a 
vállalkozási környezet határozta meg. Részben egy multinacionális cégnél, annak a 
fejlesztési, technológiai vezetőjeként töltöttem el 21 néhány évet, tehát ezt a világot, 
azt gondolom, kifejezetten jól ismerem. Láttam a problémáit, láttam a lehetőségeit, és 
amivel ezen túl egyébként szintén ez alatt a húszegynéhány év alatt sikerült 
megismerkednem, és azt hiszem, hogy talán itt bizonyos pozitív dolgokat is el tudtunk 
indítani, ezek jelentős mértékben a Magyarországon működő kis- és közepes 
vállalatok, akik ennek a cégnek a beszállítóivá váltak. Végigéltem ’95-től kezdődően, 
hogy olyan vállalat Pápán, Pápa mellett, aki egy tűzoltószertárban kezdte a gumisütési 
tevékenységét, az ma már egy sokmilliárdos modern vállalattá vált. Kutatás-
fejlesztéssel is rendelkezik, és nemcsak annak a cégnek dolgoztam beszállítóként, 
hanem tulajdonképpen az autóiparnak egy nagyon jelentős beszállítójává vált. 
Természetesen ezek az ügyek nagyon sok mindent igényeltek. Igényeltek a politika 
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részéről támogatást, igényelt a nagyvállalatok részéről támogatást, és ezen keresztül – 
azt gondolom, hogy – sikerült azt is látnom, hogy hol nem végeztük el a feladatunkat. 
Amikor azt mondjuk, hogy nem végeztük el a feladatunkat, itt nemcsak a mindenkori 
kormányokra gondolok, hanem a közösség nem végezte el a feladatait. Egyik oldalról 
nagyon sok területen nagyon pozitív irányban haladtunk előre, másik oldalról, ha 
majd megnézzük, és erről majd szeretnék néhány számot mutatni, ennek a vállalkozói 
körnek, és itt alapvetően a magyarországi magyar tulajdonú vállalatokról beszélünk, 
hiszen az ő működésük, az ő igényeik különböznek mondjuk, egy idetelepedett 
multinacionális cégnek az igényeitől – itt azért nagyon sok tennivaló van még.  

Örülök annak, hogy egy ilyen környezetben sikerül beszélnünk. Ugye, a mai 
tárgyalásnak az a célja, hogy önök meggyőződjenek arról, hogy a miniszterjelölt, aki 
nem érthet persze mindenhez, de azoknak a képességeknek a birtokában van-e, hogy 
ezeket képes megtanulni, és az elképzelések valóban ebbe az irányba hatnak. 
Kollégáimat be fogom mutatni, utána majd lesz egy ábra erről, ezért egy kicsit 
későbbre tartogatom. 

Ahogy említettem, ez a 4. meghallgatás, hiszen volt egy ülés, ahol két 
bizottsággal beszéltünk, de az, amit előkészítettünk, az pont ennek a bizottságnak a 
munkájába tartozik leginkább. Nagyon röviden szeretnék néhány szót szólni arról, 
hogy melyek azok a kihívások, amik a vállalatok szempontjából nagyon sokan vannak, 
nem akarok ezeken keresztülmenni, hiszen erről már beszéltünk, hogy mik azok, 
amik a magyar vállalatoknak a legnagyobb feladatokat jelentik az elkövetkező 
időszakban. Egyértelműen a munkaerőpiacnak az átstrukturálódása az, ami 
megjelenik. Ennek persze sokfajta indoka van. Az egyik indok, hogy a világ gazdasága 
jelentősen átalakul. Átalakul abban az értelemben, hogy az a megszokott 
kereskedelmi hálózat, ami jelentős részben a fejlett nyugati országok ipara által 
meghatározott, az át fog alakulni egy egészen más irányba. Ez a csoport át fog 
alakulni, alapvetően ázsiai és egyéb új társadalmak, gazdaságok veszik át a vezető 
szerepet. Ez az egyik jelentős dolog. Nyilván másfajta kulturális, másfajta üzleti 
normákkal, és nyilvánvalóan itt van egy erőteljes növekedés, és ehhez 
alkalmazkodnunk kell valamilyen formában. Ha megnézzük azokat a technológiai 
kihívásokat - és ugye a minisztérium nevében a technológia szó ezért jelent meg -, ami 
előtt állunk, ilyen mértékű technológiai átalakulás az elmúlt 100 évben nem volt. 
Természetesen volt nagyon sok ipari forradalom, ami meghatározott egy új 
technológiai környezetet a jövőre nézve, de most egyszerre nagyon sok minden 
történik. Olyan átalakulás, ahol arra lett volna eszközünk, hogy az emberi munkát 
bármilyen módon egy más valami, egy robot, egy mesterséges intelligencia, egy 
számítógép ki tudja váltani, ilyenfajta átalakulás nem volt. Természetesen 
automatizálás, gépek megjelentek, de ezeknek a szintje nem volt ilyen mértékű. Az 
elkövetkező időszakban ehhez kell alkalmazkodni. 

Nagyon sok mindenről lehet itt beszélni, a mesterséges intelligencia mint 
lehetőség megjelenéséről, a robotizáció megjelenéséről, ezek egyébként valós ügyek, 
nem olyanok, amik majd valamikor fognak jönni. Azt hiszem, hogy valamikor tíz 
évvel ezelőtt jelent meg az Állj, robot című film, akkor lehet, hogy egy kicsit 
hitetlenkedve gondoltuk azt, hogy ez egy való dolog lesz majd egyszer. Most már, azt 
hiszem, hogyha az interneten megnézzük azokat a híreket, ahol egy ember módjára 
terepen sétálni képes robot ugyanolyan manővereket tud végrehajtani, mint mi, akkor 
valószínűleg azon most már nem kételkedünk, hogy egyébként ők a munkánkba is be 
tudnak avatkozni.  

Ez az ábra nehezen látható hátulról, elnézést kérek érte, kicsit bonyolult, amit 
ebből érteni kell, az az, hogy megvizsgálták jövőkutatáshoz értő szakemberek, hogy 
melyek azok a munkakörök, ahol a digitális technika átveheti a feladatainkat teljes 
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mértékben. Vannak olyanok, tipikusan például egy árueladási folyamat, ahol attól 
kezdődően, hogy én digitálisan megrendelem számítógépen keresztül egészen odáig, 
hogy egy drón az ajtó elé hozza a megrendelt árut, nem ér hozzá emberi kéz. Tehát ez 
egy olyan munkakör, amivel valószínűleg nem kell majd embernek foglalkozni, hiszen 
ez teljes mértékben automatizálható. Persze vannak olyan munkakörök is, ami nem 
ebbe a kategóriába tartozik. Az a félelem, hogy mennyire veszi el az új világ a 
munkánkat, mennyire fogunk munka nélkül maradni, az nem biztos, hogy feltétlenül 
valós. Itt vállalatvezetőket kérdeztek meg, hogy a digitális megoldások mit fognak 
jelenteni a munkaerő mennyisége szempontjából, tehát több vagy kevesebb emberre 
lesz szükségünk. Ebből a felmérésből az látszik, hogy jelentős mértékben azt 
mondták, hogy valószínűleg nem fogja megváltoztatni az emberi munkaerő 
számosságát, ha egyébként veszünk egy robotot, sőt egy részük azt mondta, hogy 
növelni is lehet, hiszen olyan lehetőségek jelennek meg, amire eddig nem volt 
módunk. Tehát ez a félelem valósnak tűnt, aztán lehet, hogy mégsem olyan valós. 
Persze itt azért nagyon-nagyon bátor dolog bármilyen kijelentést tenni, hiszen 
gyakorlatilag néhány hónapon belül jelenhetnek meg olyan ügyek, ami aztán egy új 
értelmezésbe helyezi ezt. Egy évvel ezelőtt azt mondtuk, hogy a gómestereket – ez egy 
játék – nem lehet legyőzni számítógéppel, most ott tartunk, hogy nemcsak egy, 
hanem három formában is sikerült már olyan számítógépes szoftvert létrehozni, ami 
lényegesen gyorsabban, jobban tud játszani, mint egyébként mi. Tehát ezekkel 
vigyázni kell, nagyon gyorsan fejlődik ez a technológia.  

Ami talán jó hír, hogy vannak olyan munkakörök, ami nehezen 
automatizálható, főleg azok, ahol egyébként az ember-ember kapcsolatra szükség van. 
Ide tartozik a tanári, az orvosi, a különböző egészségügyi területeken dolgozó szociális 
munkások munkaköre. Ha a mai állapotot nézzük, 40 százalék az, ami valószínűleg 
ilyen értelemben nem vagy csak kis mértékben lesz automatizálható. A többiek pedig 
lehetőséget jelentenek. Persze, ez a vállalkozások szempontjából nagyon fontos 
változást jelent, hiszen a kollégáinkkal szembeni elvárások is lényegesen változnak. 
Ha megnézzük a jobb oldali oszlopot, mutatja azt, hogy 2015-ben milyen elvárásokat 
támasztottunk egy új munkavállalóval szemben, mikor felvételiztettük, vagy ezt a 
folyamatot elkezdtük. Ha megnézzük, hogy 2020-ban hogy néz ki, jelentős része 
persze szerepel azoknak a követelményeknek, de megjelentek új követelmények is. 
Ami viszont fontos, hogy a 2020-as követelményeknél alapvetően az emberi 
kapcsolatokra vonatkozó készségek szerepelnek, tehát hogyan fogjuk tudni ezt a 
vállalaton belül megoldani. És innen már csak egy lépés az, a 3. ábra, ahol viszont 
ugyanilyen fajta kapcsolatot tudunk kialakítani majd a jövőbeni kollégáinkkal, hívjuk 
őket most egyszerűen robotoknak, milyen módon viszonyulunk hozzájuk, milyen 
módon tudjuk ezt kezelni. Ez nagyon távolra vezet, hiszen itt majd felmerülnek azok a 
kérdések, hogy fizet-e egy robot adót, vagy ha nem fizet adót, akkor milyen módon 
gondoljuk az ő értékcsökkenését elszámolni. Ezek a kérdések meg fognak jelenni a 
vállalati környezetben.  

Ez az a globális nézet, hogy mi is fog történni a munkaerőpiacon. És most már 
talán kicsit érthetőbb, hogy miért döntött úgy a miniszterelnök, hogy ebben a 
kormányban nem gazdaságirányításért felelős államtitkárságot hoz létre vagy 
nemcsak kereskedelemmel foglalkozó minisztériumot, hanem a technológiával 
foglalkozó minisztériumot. Ez egy nagyon nagy minisztérium, a szerkezeténél kicsit 
majd visszatérnék erre. Gyakorlatilag, ha úgy nézzük, ez egyben gazdasági, 
közlekedési, energetikai, innovációs, szakképzési minisztériumot jelent. Tehát a 
portfolió borzalmasan széles. A döntés azért született így, mert azt akartuk leképezni 
ezzel a minisztériummal, hogy mi az a globális kihívás, amire nekünk valamilyen 
módon, de fel kell készülnünk, fel kell készülni a magyar közösségnek, a magyar 
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társadalomnak és nyilvánvalóan a magyar kormánynak is, és mi a megoldása ennek a 
dolognak. A minisztérium nevében ez a két szó szerepel: a technológia a kihívás, az 
innováció pedig az a fajta megoldás, amivel ehhez tudunk viszonyulni, és ezért 
rendeltünk alá minden olyan eszközt ennek a két dolognak, amivel ez a két feladat 
valószínűleg jól megoldható.  

A következőkben kicsit a magyar vállalatokról szeretnék néhány számot 
mutatni. Ahogy említettem, az a fajta tapasztalat, amit az elmúlt huszonegynéhány 
évben gyűjtöttem ezzel kapcsolatosan, ez látszik ezen a fólián. Ha megnézzük azt, 
hogy a külföldi és a magyar tulajdonú vállalatok kibocsátási jellemzői hogyan néznek 
ki, akkor azért látszik egy elég érdekes dolog: ugye, 97 százaléka a Magyarországon 
működő vállalatoknak magyar tulajdonú vállalat, és 3 százaléka multinacionális cég. 
Ha megnézzük az alkalmazott munkavállalókat, akkor nagyjából 25 százalék, akit a 
multik foglalkoztatnak, és 75 százalék, akit pedig a magyar tulajdonú vállalatok. Ha a 
hozzáadott értéket tekintjük, akkor ez az arány – most nem mondom, hogy ez baj, ez 
egy adottság, a 3 százaléknyi 25 százalékot foglalkoztató multinacionális cég állítja elő 
a hozzáadott értéknek több mint az 50 százalékát, és a másik felét állítják elő csak a 
magyar tulajdonú, és egyébként a munkavállalók 75 százalékát foglalkoztató 
vállalatok.  

Nekem volt szerencsém – bár szerencsének nem nevezném, de az ember 
nagyon sokat tud ebből tanulni – 2008-ban a nagyon gyorsan megjelenő 
világgazdasági válságot a Knorr-Bremsenél vezető pozícióban megélni meg átélni, és 
nagyon pontosan láttam azt, hogy milyen reakciókat követelt ez akkor egy 
nagyvállalattól, hogyan viszonyultak ezek a nagyvállalatok a beszállítói hátterükhöz, 
és mit tettek a kormányok különböző országokban. Itt egy dolog azért nagyon jól 
látszott, hogy azok az országok, ahol ezek az arányok, jelesül a nemzeti tulajdonú 
vállalatok által előállított hozzáadott érték, az ilyen arányú, sokkal kiszolgáltatottabb, 
mint mondjuk, Németország. Ugye ez azért volt érdekes, mert egy német vállalat 
oldaláról a magyarországi ügyeket hogyan is láttuk. Míg a német vállalatok ezt 
hatékonyan tudták kezelni, viszonylag kismértékű állami beavatkozással, addig 
Magyarországon ez nem így volt. A multinacionális cégeknek az a természete, hogy 
általában ők is ott érzik magukat jól, biztonságban, ahonnét a cég származik. 
Emlékezhetünk arra, hogy mondjuk a Peugeot bezárta a zsolnai gyárat a válság 
idejére, holott egyébként mondhatta volna azt is, hogy egy francia gyárat zár be, és 
megtartja az alacsonyabb költségszintű zsolnai gyárát. Nem ezt tette, pontosan ez a 
biztonság az, amit ő inkább Franciaországban érzett. A német vállalatok jobban 
viszonyultak ehhez a kérdéshez, ők ugyanazt a template-t követték gyakorlatilag 
minden országban, ott egy kicsit más a hatása a felelősségvállalásnak. Ennek ellenére 
a kiszolgáltatottság nem egy jó dolog. A magyar kormány 2008-ban kénytelen volt 
olyan intézkedéseket hozni, aminek aztán a hatásait utána folyamatosan láttuk. 2010 
után ezeket kellett vagy ezeket is valamilyen formában rendbe hozni.  

Az biztos, hogy az egyik nagyon fontos cél, hogy ezen a helyzeten kell tudnunk 
változtatni. Majd rá fogunk térni mindjárt arra, hogy mi is a teendő, de nyilvánvalóan 
ezt a fajta hozzáadott értéket mindenképpen lényegesen tudnunk kell emelni. Itt a 
kormánynak az a dolga, hogy olyan környezetet teremtsen, hogy ez a dolog valóban 
megtörténjen.  

Néhány példa, ugye itt még … köszönöm, hogy megelőlegezte elnök úr, hogy 
miniszter, még csak felkért miniszter vagyok, ha a bizottság nem hagyja jóvá ezt, 
akkor nem leszek miniszter sem, de nyilvánvalóan itt majd az, hogy mit fogunk 
pontosan tenni, az elkövetkező időszaknak a feladatai lesznek. Itt azok az 
elképzelések szerepelnek, amivel ezt a helyzetet lehet befolyásolni. Elsősorban a 
termelékenység növekedését. A magyar tulajdonú vállalatok termelékenységét, ha 
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összehasonlítjuk a nyugat-európai vállalatokéval, ez nem jó. Attól függően, hogy kis, 
közepes, nagyobb vállalatról beszélünk, nyilvánvalóan ez változik, de lényegesen 
alacsonyabb. Ha megnézzük azt – majd lesz erre később egy ábra -, hogy egy magyar 
kkv hatékonysága összehasonlítva mondjuk egy német kkv-val, vagy még a nyugat-
európai átlaggal, hogy hol tart, akkor ez valahol a 60 százalék környékén van. Ez egy 
átlagszám, nyilván ebben benne vannak a nagyobb vállalatok, meg benne vannak a 
lényegesen kisebb vállalatok is. Ez a 60 százalék több szempontból veszélyes. Egészen 
addig, amíg a munkaerő költsége is ezt az arányt képezi le, addig nincs baj. Mihelyt ez 
emelkedik, abban a pillanatban probléma, ha a hatékonyság lényegesen nem változik. 
Első pontként is az szerepel, hogy arra vonatkozóan kell megoldásokat találnunk, 
illetve rendszereket kialakítani, hogy ez a termelékenységi mutató lényegesen 
növekedjen. Tulajdonképpen mindegy is, hogy melyik méretszegmensben, ez 
mindegyik magyar tulajdonú vállalatra igaz. 

Nagyon fontos kérdés a magyar vállalatok esetén, hogy rendelkeznek-e saját 
termékkel, vagy pedig olyan terméket gyártanak, aminek a jogai nem az övék. Egy 
tipikus magyar beszállító – az autóiparban ez egészen jól látszik – megkapja a rajzot a 
vevőjétől, és ő a rajz alapján gyártja azt a terméket, amit annak a vevőnek szállít. Mi 
ezzel a probléma? Két probléma van: az egyik az, hogy ezt a terméket ő nem adhatja el 
másnak, csak annak a vevőnek, aki megrendelte. Ilyen értelemben ő a nemzetközi 
piacon önállóan ezzel nem tud megjelenni. A másik probléma, hogy a vállalatoknál a 
beszállító lánc eggyel alattunk lévő szintjén mindig van egy probléma, van egy 
hatékonyságnövekedési elvárás, ami azt jelenti, hogy évente csökkenteni kell az árat, 
amin eladom a termékemet. Ez nyilván, ha egyéb eszközökkel kezelhető, jobb 
munkaszervezéssel, más anyagbeszerzési forrásokkal, más technológia 
alkalmazásával, akkor egy darabig ez persze működik, de van egy pillanat, amikor 
ezek az eszközök már nem elegendő jók, hiszen ezt mindenki más is meg tudja tenni. 
Itt van az, hogy akkor viszont ugyanazt a követelményt, amit az adott termékkel 
szemben támaszt a vevő, azt egy másik dizájnnal, egy másik termékkel kell tudni 
kielégíteni. Ha nincs meg ez a lehetőség, akkor van egy pillanat, amikor ez a 
hatékonyságnövekedés már nem folytatható. A harmadik kérdés, hogy az a biztonság, 
amit egy saját termék léte jelent, nem így néz ki, de leegyszerűsítve, el lehet venni a 
rajzot, és akkor nincs termékem. Na, ezt a fajta biztonságot generálja meg az, hogyha 
egyébként van innovációs képességem, tudok egy terméket fejleszteni. 

Nagyon fontos azt érteni persze, hogy itt azért nem arról beszélünk, hogy egy 
kis magyar kkv valami világraszóló – ilyen is történhet – innovációba fog. Itt 
egyszerűen a saját termékével kapcsolatos ügyeket, ennek a módosítását, ennek a 
létrehozását értjük ez alatt. Tehát egy O gyűrűt fejleszteni, az pontosan ugyanolyan 
komoly feladat, és pontosan ugyanaz a folyamata, mintha – leegyszerűsítve, mondjuk 
– űrrakétát fejlesztenénk. De ehhez is ugyanazok a képességek kellenek, 
nyilvánvalóan más szinten. 

Nagyon fontos az, hogy ebben viszont támogatásra van szükség. Hát ez a 
támogatás nagyon sokfajta helyről jöhet. Az egyik pontosan azok a multinacionális 
cégek, akik Magyarországon működnek. Általában minden ipari szegmensre igaz, 
hogy a kutatás-fejlesztésnek a felelősségét, egész pontosan azt, ami a terméket nem 
egyértelműen határozza meg, azt szeretjük odaadni az alattunk lévő szintnek. Tehát 
egy Tier 1-es beszállító olyan ügyeket, ami az ő szempontjából nem döntő, azt átadja a 
Tier 2-es szintnek, és ott fejlesztik. Ő csak meghatározza azt, hogy milyen 
követelményekkel kell a terméknek rendelkeznie. Na, most, ha ebben a folyamatban 
nem tudunk részt venni, és ez a szándék a Magyarországon működő multinacionális 
cégek jelentős része szempontjából megvan, de ha nem tudja átadni ezt az alatta lévő 
Tier 2-es, 3-as szintű beszállítónak, mert neki nincs ilyenfajta képessége, akkor ez a 
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folyamat megreked. Holott egyébként a szándékuk és az eszközeik is megvannak arra, 
hogy ezt a láncot befolyásolják. Ugyanilyen módon támogathassam, ha szükséges 
ezeknek a vállalatoknak, hogy ezt meg tudják tenni. Ennek vannak adó, 
pénzügypolitikai eszközei, illetve vannak olyan eszközök, amikor tevőlegesen kell 
segíteni. Természetesen a kkv-k fejlesztése, amennyire emlékszem, 1990 óta minden 
kormánynak, minden politikának az egyik központi elemét jelenti, de aztán ezt 
valahogy mindig úgy kipipáltuk, hogy de hát adunk mi támogatást eleget ezeknek a 
kkv-knak, adunk vissza nem térítendő támogatást, hát miért nem innoválnak ők 
maguktól? Ennek indoka van. Egyszerűen azért nem, mert ez a fajta elem a 
vállalkozási kultúrából valószínűleg hiányzik. Túl nagy a rizikója a 
termékfejlesztésnek. Tehát nem elég csak forrást biztosítani, hanem támogatást is kell 
nyújtani. Hogy ki alkalmas erre, majd erre később visszatérnék. Magyarországon 
nincsenek olyanfajta mérnöki cégek, akik ilyen támogatást tudnának nyújtani, de 
például az egyetemek, amik az országban mindenhol elérhetőek, alkalmassá tehetőek 
arra, hogy például egy kis magyar vállalkozás termékfejlesztési folyamatát 
meghatározzák. 

Nagyon fontos például azt is érteni, hogy az SZTNH most minősíti a 
projekteket. Nagyon jó, azt mondjuk, hogy K+F projekt vagy nem az, de önmagában 
itt nem szabad megállni, hanem azt kell mondani, hogy ez nem K+F projekt, vagy 
nem minősül annak, de én segítek neked abban, hogy K+F projekt legyen. Ugyanaz a 
helyzet mondjuk, hogyha az Innovációs Hivatal ad egy támogatást, akkor nem elég 
csak a pénzt odaadni, és azt mondani a végén, hogy jó, hát nem tudtál elszámolni, 
hanem teremtsük meg annak a lehetőségét, hogy valóban hozzuk össze olyan egyéb 
partnerekkel, ahol ez meg tud jelenni. Tehát ezek azok az ügyek, amikkel az 
elkövetkező időszakban kiemelten szeretnék foglalkozni. Nem voltunk igazán ebben 
az eddigi 30 év alatt feltétlenül sikeresek.  

Nagyon röviden a szakterületi stratégiákról, és hogy miért alakult ennek a 
minisztériumnak így a struktúrája. Ha az innovációról és a technológiáról együtt 
beszélünk, ezt nagyon sokféle módon lehet egy kormányoldallal támogatni. Szükség 
van arra, hogy a jogszabályok megfelelőek legyenek. Nyilván a gazdaságtervezés, 
gazdaságfejlesztési stratégiából következik, hogy mit kell tennünk annak érdekében, 
hogy ez a vállalati szegmens valóban tudjon előrehaladni. A miniszterelnök egyik 
államtitkársága pontosan ez az államtitkárság, gazdaságfejlesztéssel, 
gazdaságirányítással foglalkozik. A másik, szükség van olyan eszközökre, ahol már 
direktebb módon tudunk támogatást nyújtani. Két helyettes államtitkársággal fog 
működni az ún. tudás- és innovációmenedzsment államtitkárság, hét helyettes 
államtitkársággal, az egyik a szakképzés és a felnőttképzésért, a másik pedig az 
innovációért felelős helyettes államtitkárság. A harmadik lényegi elem azok a 
területek, ahol egy állam képes arra, hogy a saját eszközein keresztül vagy innovációs 
helyzeteket generáljon, vagy pedig a saját vállalatain keresztül megjelenjen úgy, mint 
egy lehetőséget teremtő, ugyanilyen piaci szereplő. Persze nyilván egy állami vállalat 
soha nem lesz olyan, mint egy, a piacon normál módon működő vállalat. Idetartoznak 
azok a kérdések, mint az energiakérdés, ez egy önálló államtitkárság: energia- és 
klímapolitika. Idetartozik a közlekedés, logisztika, idetartozik a fenntarthatósági 
államtitkárság. Lehet, hogy ezzel kellett volna kezdenem, hiszen végül is itt 
határozzuk azt meg, hogy mit várunk el a többi területtől. Idetartoznak például a 
közművek, a zöldgazdaság, e-mobilitás, illetve az infokommunikációs államtitkárság. 
Ez a négy államtitkárság az, amelyhez tartozó állami vállalatokon keresztül, de az 
állam maga is megjelenhet, mint egy lehetőséget teremtő piaci szereplő. 
Leegyszerűsítve, ha megépítettük a vasutat meg az utat, megvettük a buszt, illetve 
megvettük a gördülő állományt – azt hiszem, ezt így mondják a vasutasok, én autós 
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vagyok, de a vasutat is kedveljük, nekünk volt játékvonatunk -, akkor önmagában 
ezzel még nem tettünk meg mindent, lehetőséget kell teremtenünk arra, hogy azok a 
piaci szereplők, akik ezt igénybe akarják venni, ezt optimálisan tudják használni. 
Tehát, ha mondjuk, megjelenik egy sharing economy körbe tartozó, mondjuk egy 
MOL Limo-flotta, akkor nem elég csak azt mondani, hogy hát, akkor csináljál valamit, 
hanem mondjuk, teremtsük meg annak a lehetőségét, hogy valaki, ha el akar menni 
A-ból B-be, akkor ne csak a vonatot, ne csak a buszt tudja igénybe venni, hanem ebbe 
értsük bele például a MOL Limo-flottának a működését. Nevezetesen itt mindenkinek 
a piacnak, illetve a jogszabályoknak megfelelően kell működni. 

És ugye ehhez pénz is kell. Forrás. Azért mondtam, hogy ez egy nagyon nagy 
minisztérium. A forrásokért, különösen az európai uniós forrásokért, projektekért 
való koordinációs felelősség is ebbe a minisztériumba került, ez pedig a 4. lába a 
minisztériumnak. Azt gondolom, hogy ebből azért látható, hogy gyakorlatilag az 
összes olyan funkció, ami korábban gazdasági minisztériumként szerepelt, EU-s 
minisztériumként vagy államtitkárságként szerepelt, ezeket egy egységes rendszerbe 
foglaltuk, és gyakorlatilag az innováció, technológia ernyője alatt jelenítettük meg. 

A nevek talán nem láthatóak, de röviden elmondom. A sajtóban tegnap 
jelentős része megjelent, de azt gondolom, hogy itt célszerű ezt elmondani. A 
minisztérium működéséért két államtitkárság felel, az egyik a közigazgatási 
államtitkárság, Gazsó Balázs fogja ezt irányítani. Ő helyett államtitkár volt korábban 
az EMMI-ben. A parlamenti államtitkárságot pedig Cseresnyés Péter. Ő itt ül mellett, 
csak nem látok ettől a szemüvegtől, fölötte, alatta kell néznem, itt ül mellettem, azt 
gondolom, őt ebben a körben nem kell bemutatni, hiszen képviselő hölgyeknek, 
uraknak ő nagyon régóta kollégája. A gazdaságtervezésért és szabályozásért felelős 
államtitkárságot György László dr. fogja vezetni. Róla tegnap a sajtóban egészen jó 
dolgokat írtak. Mint látható, hozzám hasonlóan ő sem a politikában szocializálódott, 
hanem egy más területen. Alapvetően a kutatási oldalon, és ezt a fajta tudást 
szeretnénk, hogyha megjelenítené: vállalatokkal foglalkozott jelentős mértékben. A 
tudás- és innovációmenedzsmentért felelős államtitkárságot nem töltjük be. Úgy 
gondoltam, hogy ha már 4 éven keresztül ezzel a területtel foglalkoztam, akkor a 
miniszter ilyen könnyen nem szabadulhat meg attól, amit a múltban összehozott, 
úgyhogy ezt közvetlenül szeretném irányítani. Itt a szakképzésért és a felnőttképzésért 
felelős helyettes államtitkárságot Pölöskei Gáborné fogja vezetni, tehát ez kerül át az 
NGM-ből, illetve az innovációért felelős helyettes államtitkárságot pedig Szigeti 
Ádám. Ő korábban 2010 után Cséfalvay államtitkár úrral együtt csinálta az akkori 
innovációs stratégiát. Nagyon komoly EU-s, illetve OECD-s tudással rendelkezik, az 
EMMI-ben dolgozott két évet, és utána elküldtük, hogy kicsit tapasztalatot gyűjtsön 
egy egyetem életében, ő kancellárként működik az Óbudai Egyetemen, de vállalta azt, 
hogy visszajön.  

A fenntarthatóságért felelős államtitkárságot Weingartner Balázs fogja vezetni. 
Ő az, akit – azt gondolom, hogy – nagyon sokan nagyon sokáig szidtak, amikor a 
hulladékholding először nem jól tudott számlázni. Ez nyilvánvalóan nem az ő 
képességeit minősíti – utána ezek megjavultak egyébként -, én arra kértem őt, hogy 
ebből a kellemes vállalati székből most üljön át a másik oldalra, ahol ezt politikailag 
kell kezelni, és ő ezt vállalta.  

Az energiaügyekért és klímapolitikáért felelős államtitkári pozíciót Kaderják 
Péter úrnak ajánlottam fel, és ezt a felkérést elfogadta. Ő Magyarország egyik legjobb 
energetika- és klímapolitikusa. Jelen pillanatban a Corvinus Egyetemen működő 
Regionális Energiakutató Központot vezeti. Ő egyébként volt az Energiahivatal elnöke 
4 éven keresztül, illetve volt államigazgatási funkciója is. 
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A közlekedéspolitikáért Mosóczi László fog felelni, ő helyettes államtitkárként 
eddig is az NFM-ben dolgozott, most eggyel előrelép. A szakterülete a vasút, itt is 
oktatóként, kutatóként kezdte, gyakorlatilag minden elemében részt vett a vasúti 
rendszer működtetésében, és közben megtanulta a közutat is. Ha nem, akkor majd 
segíteni fogunk neki, hogy milyen az, mikor az ember autóban ül.  

Illetve az infokommunikációért és fogyasztóvédelemért felelős államtitkár 
pedig továbbra is Kara Ákos marad. Ez a terület eléggé összetett, itt nagyon sok 
mindent kell a jövőben egységesítenünk. Én azt gondolom, hogy államtitkár úr 
megmutatta azt, hogy ehhez jól tud viszonyulni. 

Az európai uniós források koordinációjáért felelős államtitkár Schanda Tamás 
lesz, neki talán kevesebbet mond a neve. Ő az EMMI-ben az EU-s ügyekért felelős 
államtitkár volt, és vállalta azt, hogy abból a pozícióból, ahol a koordinált ült, most 
átül a koordináló pozícióba. Ennek az államtitkárságnak több fontos feladata van, az 
egyik, hogy véglegesítenünk kell a 2007-2014-es ügyeket, végig kell vinnünk a 2014-
2020-as kérdéseket. Itt a támogatási döntések megszülettek, a szerződések lassan 
megkötésre kerülnek, zajlanak az előlegkifizetések, ezt le kell zárni 2020-ig, és el kell 
számolni Brüsszel irányába. 

És ami talán a legizgalmasabb, és tulajdonképpen azt gondolom, hogy a jövőt 
tekintve a legfontosabb feladata: a 2021-27-es időszak tervezése, előkészítése. Itt két 
lényegi feladat van. Az egyik a magyar érdekeknek a Brüsszelben történő megfelelő 
érvényesítése, a másik pedig az, hogy felkészítsük a magyar érdekelteket arra, hogy ez 
egy másfajta támogatási időszak lesz. Itt jelentős mértékben a vállalkozások, illetve az 
intézmények fognak megjelenni. A sajtóban lehet olvasni, hogy az Európai Parlament 
elé milyen javaslatok kerültek. Ebben van egy nagyon fontos dolog: az innovációra 
szánt források szintje lényegesen növekedni fog. Ez a jó hír része. A rossz hír része az, 
hogy ezek jelentős része közvetlenül Brüsszelben elérhető forrás lesz, aminek az a 
jelentősége, mert ezeket önmagukban nem tudjuk elhozni, itt egyértelműen feltételez 
ez együttműködést. Együttműködést a szereplők között, együttműködést magyar és 
külföldi szereplők között, mert ennek ilyen a természete. Itt az államtitkárságnak meg 
a minisztériumnak az egyik kiemelkedő feladata, hogy ezt a fajta felkészítést 
felgyorsítsa és erősítse. Ellenkező esetben hasonlóan fogunk járni, mint akár az FP7, 
akár a H2020 projektek területén, ahol a képességeinkhez és lehetőségeinkhez képest 
sokkal kevesebb forrást sikerült elhoznunk. Ennek – most azt gondolom, hogy – 
sokkal stratégiaibb jelentősége volt, mint eddig.  

No, hát akkor így néz ki a minisztérium, nem tudom, elnök úr, még 
beszélhetek, vagy tartsuk meg a kérdésekre?  

 
ELNÖK: A bizottság elnökének a türelme végtelen. Miniszterjelölt belátására 

bíznám mindezt, úgy gondolom, hogy a kérdések özönét egyik esetben sem fogjuk 
tudni megúszni, úgy gondolom, nem is akarjuk. 

 
DR. PALKOVICS LÁSZLÓ miniszterjelölt: Nem is akartam a kérdések özönét 

megúszni, hanem akkor egy kicsit folytatnám azzal, hogy ténylegesen hogy is néznek 
ki az egyes szakpolitikai elképzelések. Azért tartottam fontosnak a minisztérium 
struktúrájának a bemutatását, mert ezek jól leképezik azokat a területeket, ahol az 
elkövetkező időszakra vonatkozóan néhány gondolatot szeretnék megosztani. 
Kezdjük mindjárt az innováció- és a tudománypolitikával. Azt gondolom, hogy itt 
ebben a körben talán az innováció a fontosabb, hiszen a vállalatok esetében ennek a 
megértése szükséges. 

Mielőtt továbbmennék, azért nézzük meg a lehetőségeinket. Ez egy olyan ábra, 
ami azt mutatja, hogy az egyes országok az exportjukban milyen high-tech hozzáadott 
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értékű termékeket szállítanak. Ebben a rangsorban Magyarország az első. Megelőztük 
Németországot is. Ha megnézzük ennek az ipari változatát, ahol azt hasonlítják össze, 
hogy az adott ország termelésében mekkora a high-tech hozzáadott érték, ott az 
OECD-országok közül valahol a 3-4. helyen szereplünk. Ez azt jelenti, hogy a magyar 
gazdaság képes erre. Tehát tegnap pont a Kulturális bizottságban kaptam olyan 
kérdést, hogy a magyar munkavállalók miért nem alkalmasak egyfajta jövőbe mutató 
tevékenységre. De ez nem így van. Tehát, ha a magyar ipar ezt elő tudja állítani, akkor 
ennek nagyon sok eleme van. Például a magyar munkavállalók, magyar vállalatok. 
Tehát azt gondolom, hogy ez az ábra azt mutatja, hogy a lehetőségeink és a 
képességeink ebben a pillanatban ennek megfelelnek, hiszen, ha nem így lenne, akkor 
nem tudnánk egy ilyen rangsorban első helyen szerepelni. Tehát erre mindenképpen 
építeni kell.  

Természetesen az elégedettségünk nem állhat meg ezen a szinten. Meg kell 
nézni azt, hogy hol állunk az egyéb kérdésekben. Például az innováció területén. Na, 
itt már nem állunk ennyire jól. Ez az Európai Unió innovációs scorecardjának egy 
megjelenítése. Itt Lengyelországot és Romániát megelőzve a 3.-ak vagyunk ebben a 
sorrendben. Ennek nagyon sok indoka van, hogy miért van így. A kettő között persze 
van egy erőteljes korreláció is, de ez alapvetően inkább a termékfejlesztésre, kutatásra 
vonatkozik. Ami ebben jó, hogy az értékelési szempontrendszer pontosan megmutatja 
azt, hogy mit kell tennünk. Vannak olyan területek, ami zöld, ahol kifejezetten jól 
állunk, vannak, ahol meg nem jól állunk. Ha innovációpolitikáról beszélünk, akkor 
pontosan ezeket a területeket kell tudni kiemelni, és ezeken a területeken kell tudni 
több mindent tenni. Ami mindenképpen látszik: az innovátorvállalkozások száma 
nagyon alacsony. Tehát ennek a jelentősége – ez a kicsi piros – pontosan az 
elmondott okok miatt a vállalkozási oldalon nem erőteljes. A nagyvállalati oldalon 
nem állunk rosszul, hiszen itt szoktak mondani olyat, hogy Magyarország az 
összeszerelő üzemek országa, összeszerelő üzemek jönnek ide. Én javaslom 
mindenkinek, aki ilyet mond, megnézni egy ilyen összeszerelő üzemet, hogy mennyire 
bonyolult ennek a szerkezete, és mennyi tudást igényel az, hogy egy ilyen vállalat, ha 
éppen nincs kutatás-fejlesztése, egyáltalán a tevékenységét tudja végezni. Tehát ezek 
nem összeszerelő üzemek. Amin valószínűleg ez, az egyébként buta kijelentés alapul, 
az az, hogy a ’90-es évek közepén idejött vállalatok elsősorban termelést hoztak ide. A 
termelés egy elég bonyolult folyamat, az nem csak összeszerelés, de aztán elkezdődött 
a ’90-es évek második felében egy másfajta folyamat. Ezek a nagyvállalatok jelentős 
mérnöki kapacitásokat is megjelenítettek, és termékfejlesztéssel foglalkoznak. Csak 
azért, mert ahhoz talán kicsit jobban értek, az elektronikus járműrendszerek 
fejlesztése területén, tehát gyakorlatilag idetartoznak a vezérlőegységek, a szenzorok, 
aktuátorok, idetartoznak azok a szoftverek, amik ezeket irányítják a járművekben. 
Magyarországon tízezret meghaladta azoknak a mérnököknek a száma, akik 
vállalatoknál dolgoznak. Egy rövid fejszámolás, szerintem az itt lévők a számokat 
pontosan ismerik, ha összeadjuk, az egy ilyen létszámot jelent. Tehát ez már messze 
nem összeszerelésről szól, hanem olyanfajta termékfejlesztésről, aminek 
Magyarországon a központja – nem illik ilyenkor neveket mondani, most mégis 
tenném – Robert Bosch Kft.-nek a budapesti, közel 3 ezer fős kutató-fejlesztő 
központjából irányítják az autonóm járműrendszer-fejlesztéseket, ami Palo Altoban is 
zajlik, de ők határozzák meg, hogy mi történjen. Én azt gondolom, hogy ez egy 
egészen jó dolog. Nem véletlen egyébként, hogy a magyar kormány például ezt a fajta 
tevékenységet azzal támogatta, hogy döntöttünk egy high-tech tesztkörnyezet 
létrehozása mellett. Ez nemcsak a tesztpályát jelenti, hanem egy környezetet, hiszen 
ez egy kiemelt terület, és ebből még több ilyen van. Tehát elkezdődött ez a fajta 
folyamat. Ezt mindenképpen erősíteni kell, de meg kell oldanunk azt is, hogy erre 
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tudjanak rákapcsolódni magyar vállalkozások is, nemcsak a termékkel, amit 
beszállítanak, hanem azzal is, hogy ők maguk is fejlesztenek. Ha megnézzük az 
innovációt, ugye, több olyan számunk van, amit össze kell hasonlítanunk részben a 
saját számainkkal, részben pedig az európai uniós számokkal. Az egyik ilyen szám, 
hogy hány százalékát fordítjuk a GDP-nek kutatás-fejlesztésre. Ebbe minden 
beleértendő, beleértendő a vállalati rész és beleértendő a közösség általi, tehát az 
állam általi ráfordítás. 2015-ig ezzel haladtunk nagyon jól előre, 1,38 százalékát 
költöttük a GDP-nek kutatás-fejlesztésre, 2016-ban azért nem emelném ezt ki nagyon 
negatívan, itt volt egy év, 2016-ban járt le az előző támogatási struktúra, és ott 
kezdődött el a másik, tehát ez ilyen értelemben egy lokális zavarást jelent. 2017-ben – 
látjuk a számokat – pontosan a 2015-ös tendencia folytatódik ezzel a kis ugrással. Ez 
egy technikai ügy volt. A cél, amit Magyarország kitűzött, hogy 2020-ra a GDP 1,8 
százalékát fogjuk kutatás-fejlesztésre fordítani. Természetesen ebben az államnak is 
szerepe van, de nagyobb szerepe van a vállalatoknak, hiszen a lisszaboni 
megállapodás alapján az Európai Unió azt a célt tűzte ki, hogy a ráfordítások 
kétharmada a vállalatoktól származzon. Magyarországon ezt a kétharmadot elértük, 
sőt meg is haladtuk. Tehát ilyen értelemben a struktúrát tekintve nem állunk 
túlzottan rosszul, tehát a vállalatok valóban bekapcsolódtak ebbe a folyamatba, de a 
feladatunk azt, hogy ezt tovább növeljük. Az Európai Unió egyébként 2020-ra 3 
százalékot tűzött ki, nagyjából a 2 százalékot fogjuk elérni, most ilyen 2 százalék 
környékén vagyunk. A 3 százalékhoz nagyon komoly intézkedések szükségesek. Ez 
indokolta egyébként azt, hogy az EU az innovációra helyezi az egyik súlypontot az 
elkövetkező időszakban. Tehát itt van tennivalónk, részben állami eszközökkel a 
vállalatokat ösztönözni arra, hogy növeljék ezt az arányt, illetve az államnak magának 
is jelentős mértékben meg kell jelenni. Az elmúlt években, ’16-18-ban lényegesen több 
forrást fordítottunk egyébként kutatás-fejlesztésre. Tehát az 1,8 százalék elképzelhető 
módon elérhető lesz. Meg kell tennünk mindent, hogy így legyen. 

Mit kell tennünk az innováció területén? Ezek az innováció scorecardból 
származnak. Az egyik nagyon fontos dolog az együttműködés. Magyarországon mi 
nem vagyunk együttműködőek. Az egyetemek sem együttműködőek egymással, a 
vállalatok sem, mindenki versenytársat lát a másikban. Az innovációs ökoszisztéma 
sajnos pont olyan, hogy muszáj együttműködni, mert magunkban nem tudunk ilyen 
teljesítményt létrehozni. Tehát az együttműködés egy nagyon fontos dolog. Ennek 
vannak olyan elemei, ami az állam által kezelhető. Például az egyetemek alkalmassá 
tétele arra, hogy a vállalatokat támogassák, meg vannak olyan elemei, amit egyébként 
egy tisztán üzleti érdek alapján kell belátni. Nagyon fontos az, hogy pozícionáljuk 
magunkat, egy ekkora ország, mint Magyarország, soha nem fog akkora 
erőforrásokkal rendelkezni, mint Kína, mint az Egyesült Államok vagy akár 
Németország, tehát nagyon fontos fókuszálni a tevékenységünket. Itt az a fajta 
bölcsesség kell, amit a közösségnek együtt kell létrehozni, meg kell állapodni az 
akadémiának, az egyetemeknek, a vállalati szférának, hogy hová akarjuk költeni azt a 
forrást, amit egyébként erre tudunk fordítani, illetve milyen módon tudjuk ezzel a 
forrással a vállalati innovációt támogatni. Ezek a megállapodások egyébként 
elkészültek, az Irinyi-terv például ezeket tartalmazza. Az egy iparfejlesztési 
programnak tűnik, de azok a megállapodások, amik részben az iparvállalatok, részben 
az akadémia területe, hogy ők hogyan fókuszálják a saját kutatási forrásaikat, ezek 
megtörténtek. Tehát ennek a megállapodásnak a továbbvitele mindenképpen nagyon 
fontos.  

Mutatnék erre egy példát egyébként, csak hogy az időt egy kicsit próbáljuk 
megkímélni. Az egyetem szerepe, miért is fontos, hogy egy egyetem megjelenjen 
tudásszolgáltatóként? Az egyetemek szeretnek oktatni meg kutatni, ez így rendben is 
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van, hiszen ez a dolguk, csak 2014-ben a felsőoktatási törvényt kiegészítettük egy 
plusz elemmel, ami a 3. missziónak hívott „milyen módon szolgáljuk a közösség 
érdekeit?” típusú dolog. Na, ebbe tartozik bele pontosan az a fajta tudásszolgáltatás, 
ami egy egyetemnek a feladata. Itt nagyon sok minden történt, létrehoztuk ennek az 
egyetemi konstrukcióit, ez a felsőoktatási ipari együttműködési központok, ezeknek 
az eszközellátása, ezeknek a folyamatai létrejöttek. Itt van lehetőség arra, hogy ők 
tulajdonképpen vállalatszerűen működjenek. Létrehoztuk ennek a jogszabályi oldalát. 
Egy egyetem ilyen feltételekkel úgy tud működni, mint egy vállalat, tehát nincs 
központi lista, tiltólista, nincs központosított közbeszerzés, úgy működik, mint egy 
cég, az áfát visszaigényelheti. Tehát van ennek megoldása. Nyilvánvalóan az 
egyetemeknek maguknak is ebbe az irányba alakulni kell, de ez a folyamat 
megkezdődik, és ez a megkezdődés, úgy látom, kifejezetten jól halad. Itt van egy 
csomó részletkérdés, amit a mostani keretek nem tesznek lehetővé bemutatni, hogy 
hogyan fogják a vállalatok ezt a hátteret használni, hogy milyen módon lehet őket 
ösztönözni arra, hogy valóban vegyék igénybe az egyetemi kapacitásokat. 

Néhány példa, ami részben kapcsolódik, részben pedig egy kicsit más dolog. 
Kidolgoztunk egy ún. science park koncepciót, ami azt mondja, hogy egy adott 
területen működő, ennek az ökoszisztémának a részeit képező cégeknek, 
intézményeknek olyan lehetőséget tudunk biztosítani, ahol pontosan az 
együttműködés valósul meg. Ezeknek a science parkoknak a megvalósítása 
megkezdődött, ha valaki ismeri a Szegedi ELI Science Parkot, ott már építjük az 
épületeket, remélhetőleg megkezdődött az ottani oroszlaktanya rehabilitációja, a 
források rendelkezésre állnak. Ugyanez történik Zalaegerszegen. Kidolgoztunk egy 
hasonló koncepciót a Pécsi Tudományegyetem környékére. Most készül a győri, a 
debreceni. Tehát ez olyanfajta környezet, ami a világon mindenhol sikeresen működik 
egyébként. Itt arról van szó, hogy vannak fix részvevői ennek a környezetnek, egy 
nagy egyetem, ami tudással rendelkezik, egy ügy, ami köré lehet építeni, egy 
nagyvállalati és egy kisvállalati környezet meg az állam és a közösségnek a 
szerepvállalása. Na, ettől működnek jól ezek. Erre komplett koncepciót dolgoztunk ki, 
és ezt a koncepciót tovább fogjuk vinni. 

A következő, ami nagyon fontos eleme a vállalatok esetében ennek a 
stratégiának, hogy a digitális világunkra való felkészülésnél nem állunk túl jól. A 
vállalati oldal nem áll túl jól. Hogy miért nem, ezért majd – azt gondolom, hogy – 
hamarosan értékelnünk kell. Sokfajta indoka van ennek. Az infrastruktúrán ez 
valószínűleg nem múlik. Az a fajta hálózati lefedettség, illetve az a fajta 
kommunikációs infrastruktúra, ami Magyarországon már most ’18 végéig 
rendelkezésre áll, az biztos, hogy ennek nem gátja. Magyarország, azt hiszem, a 
világon az 5. ország, ahol a 4G hálózat lefedettsége a legnagyobb és a biztonsága is a 
legnagyobb, az ország 80 százalékát kábellel érjük el, és tudjuk biztosítani a széles 
sávú internetet, a maradék 20 százaléknál is cél az, hogy minél több legyen ennek a 
hardveres megoldása. De ahol nem tudjuk ezt megoldani, ott vagy mobileszközökkel 
vagy műholdas kommunikációval szintén meg fogjuk oldani, tehát nem lesz az 
országnak olyan része, ahol ez ne lenne elérhető. Ha megnézzük azt, hogy például a 
vállalatok esetében – ez az, amit említettem – mit jelent ez az új világ, azért itt nem 
lehet megállni, hiszen az Ipar 4.0., ez ilyen bűvszónak tűnik, nagyon sok mindent 
jelent, de egy dolgot biztosan: a termék vagy éppen a folyamatban lévő áru 
kommunikációja a környezetével. Ennek a feltétele - viszont már nem elég jó – ez a 
4G-s hálózat, itt valószínűleg szükség lesz egy lényegesen szélesebb sávszélességre és 
egy gyorsabban kommunikáló hálózatra. Ezt az 5G-hálózat fogja tudni biztosítani. 
Magyarország ebben a pillanatban Európában az egyik referenciahely, az első 5G-
tornyot már megépítette egyébként a T-Systems, ez Zalaegerszegen a pólópálya 
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mellett lesz. De hát nyilván nemcsak erre vonatkozik. Lassan ennek elkészülnek az 
eszközei. Ez feltétele egyébként az Ipar 4.0.-nak. Azok az ügyek, amik problémát 
jelentenek, hogy hogy állnak a magyar, különösen ugye nem a nemzetközi 
vállalatokról beszélünk elsősorban, hanem a magyar kis- és közepes vállalatokról, 
például az ERP, illetve a CRM-rendszerek implementációja területén, hát itt utolsók 
vagyunk Európában. Nyilvánvalóan itt nagyon sok vállalat van, tehát azért ilyen 
széles spektrumú vállalati struktúra egyik volt szocialista országban sincs, mint 
Magyarországon. De valószínűleg ez okozza azt, hogy egy nagyon kicsi vállalat 5-10 
fővel nem fordít erre elegendő energiát. Sok programot indítottunk el itt is, ezeket 
végig kell vinni, nem lehet azt, hogy egy Magyarországon működő vállalat kockás 
papíron vagy excelben tartsa nyilván a különböző számait, vagy a vállalatirányítási 
folyamat ezen alapuljon. Erre különböző, az adott vállalat igényeihez szabható 
megoldás létezik. Itt van több olyan programunk, és ezt fokozni fogjuk, hogy ezen 
változtatni tudjunk.  

Nagyon röviden, erre már egy kicsit utaltam, a fogyasztóvédelem területe. Nem 
is akarok erre nagyon kitérni, a fogyasztóvédelemnek persze van egy olyan feladata, 
hogy kvázi hatóságként nézzen meg különböző dolgokat, és különböző anomáliákat 
kiküszöböljön, viszont itt az egyik olyan megoldás, amit szeretnénk, és ez is itt a 
motiváció, hogy a fogyasztóvédelem nemcsak azt mondja, hogy nem jó az, amit 
csinálsz, hanem megmondja, hogy hogyan csináld, és utána ezt minősíti is, de kvázi 
egyfajta modellnek megfelelően különböző fogyasztói támogatói szinteket fogunk 
tudni elérni. Ez egy minőségi váltás, ugyanezt említettem már néhány más esetben is.  

A szak- és a felnőttképzés az egyik legkomolyabb területünk. Tegnap megjelent 
a sajtóban egy olyan kijelentés, ami tőlem származik, és igen, valóban ezt mondtam, 
hogy a kormány egy hibát biztos, hogy elkövetett a szakképzési rendszerben. Jelesül, 
hogy az elmúlt időszakban, de ez nemcsak az utolsó 8 évre, hanem az elmúlt 30 évre 
vonatkozik, nem foglalkoztunk az iskolákkal. A duális képzés egy kiváló képzési 
forma, valóban ilyen módon lehet a vállalatokat megjeleníteni az iskolában, viszont a 
gyerekeket az iskolában képezzük. Az iskola infrastruktúrája, legyen ez az épített 
infrastruktúra vagy az eszközinfrastruktúra pont olyan színvonalú kell legyen, mint a 
vállalaté, hiszen egyébként nem fogunk tudni vele mit kezdeni. A tolómérőnek a 
használatát nem a vállalatnál tanítják meg, azt az iskolában kell megtanítani. És az 
sem nagyon nagy baj, ha mondjuk, az adott eszköz programozását az iskolában 
tanítjuk meg. Ez képezi egyébként az egyik nagyon fontos elemét az elkövetkező 
időszaknak. A szakgimnáziumok és a szakközépiskolák fejlesztése ezt fogja jelenteni. 
Szeretném ezt a jó dolgot magaménak tudni, de nem az, Varga miniszter úr ezt 
bejelentette fél évvel ezelőtt, a forrásokat allokáltuk rá, most már csak a feladatot kell 
végrehajtani: hogyan lesz a szakközépiskola a gyerekek számára vonzó és jó karriert 
kínáló intézmény, és hogyan lesz szakgimnáziumnak a gimnáziumnak versenytársa, 
mert ez is egy nagyon fontos elem. A szakgimnázium egy nagyon jó intézménytípus, 
amellett, hogy érettségit ad, amellett még szakmát is ad, csak ebben a pillanatban ezt 
nem így kezeljük. Tehát én azt hiszem, hogy ez két olyan feladat, ami az elkövetkező 4 
évet mindenképpen jellemezni fogja. Az nem baj, ha egy intézményrendszeren belül 
van némi versenyhelyzet, ez igaz egyébként, mondjuk, a magyar köznevelés 
rendszerére is. Az, hogy itt nem állunk jól, itt hajlamosak vagyunk azt elhinni, amit az 
ember néha hall, hogy úristen, összeszerelők országa, meg miért nem hagyjuk, hogy a 
gyerekek gimnáziumba menjenek. Hát itt látszik nagyon szépen az, hogyha az 
egyébként sikeresnek tekinthető Finnországgal, Németországgal hasonlítjuk össze 
magunkat, nálunk a szakképzettséggel a középiskolát elvégző vagy egy középfokú 
intézményrendszert elvégző gyerekek száma lényegesen alacsonyabb, és többen 
végzik el általános tudással, tehát csak gimnáziumi érettségivel, én azt hiszem, hogy a 



 17 

finn és a német gazdaság kiemelkedően sikeres, valószínűleg ez némileg hozzájárul 
ehhez a dologhoz. Tehát én azt gondolom, hogy nem kell ettől a dologtól félni, és nem 
kell itt olyan ügyeket generálni, ami esetleg nem is létezik.  

Említettem az iskola fejlesztését, részleteit ennek most nem mondanám el, a 
lényege az, hogy a szakgimnázium legyen versenyképes a gimnáziummal, a 
szakközépiskola pedig legyen legalább olyan szintű, mint a vállalati tanműhely, egy 
valós alternatívát jelentsen annak a gyereknek, aki egyébként oda akar menni.  

A legfontosabb kérdésünk, azt gondolom, a képzés területén a felnőttképzés. 
Ha megnézzük azt, hogy hogy áll Magyarország az egyébként már szakmával vagy 
diplomával rendelkezők továbbképzése esetén: rosszul állunk. Az elmúlt 8 évben, 
2010 óta kétszeresére emelkedett azoknak az aránya, akik felnőttképzésben vesznek 
részt. Ide nem számítjuk be egyébként a vállalati képzéseket, mert arról nem tudunk. 
Tehát ezek az iskolarendszerű vagy azon kívüli, de egyébként regisztrált képzésekre 
vonatkoznak. Még mindig csak 6 százaléknál tartunk, itt a cél az, hogy 2030-ra 25 
százaléka az adott korosztályba tartozó, már szakmával rendelkező munkavállalóknak 
vegyen részt felnőttképzésben. Ez azért is elkerülhetetlen lesz, mert nagyon gyorsan 
változik a körülöttünk lévő világ. Azzal a tudással, amit az egyetemen vagy a 
szakközépiskolában megszereztem, nem fogok tudni boldogulni. Ennek egyébként 
minden eleme rendelkezésre áll, itt nyilvánvalóan egyfajta vállalati ösztönzőrendszert 
kell tudnunk kidolgozni, illetve magukat az embereket is ebbe az irányba motiválni 
kell. Bár itt, azt gondolom, hogy a kényszer, különösen a vállalatok oldaláról erőteljes 
lesz.  

És akkor egy utolsó dolog, és utána jöhetnek a kérdések, ez a gazdaságtervezési 
szabályozás, hogy milyen elemeket gondolunk az elkövetkező időszakban itt 
megvalósítani. Azt hiszem, hogy nem lehet a magyar vállalatokat egy kalap alá venni. 
Itt sokfajta vállalattípus van, mindenki számára önálló terv szerint kidolgozott 
támogató, ösztönző rendszerrel kell megjelennünk. Nyilvánvalóan a nemzeti 
tulajdonú nagyvállalatok esetén egy egészen más motiváció, illetve támogató rendszer 
kell, mint mondjuk, egy mikrovállalat esetén. Itt az a cél, hogy legyenek olyan magyar 
nagyvállalatok a MOL-on meg az OTP-n túl, aki valóban multinacionális cégnek 
számít, és nemcsak Közép-Európában, és egyébként az értékláncban magasabb helyet 
foglal el. Tehát bonyolultabb, összetettebb terméket állít elő. A középvállalatok esetén 
alapvetően az innovációs képesség létrehozása nagyon fontos. Ha ők valóban meg 
akarnak jelenni saját termékkel Magyarországon, külföldön, akkor e nélkül a 
képesség nélkül ez nem fog menni. A harmadik csoport pedig a mikro-, kisvállalatok. 
Itt pedig az ő működésüknek a támogatása fontos, az egyetemeknek itt van 
jelentősége. Megnézzük azt, hogy Magyarországon hogy is néz ki ez az egész startup-
kultúra, hogy mennyire vállalunk rizikót, mondjuk fiatalemberként, akkor ez nem 
borzalmasan erős. Ennek indoka van, tőlem ez elég bután fog hangzani, de sokkal 
egyszerűbb egy multinacionális cég fejlesztő intézetében dolgozni magas fizetésért, jó 
körülmények között, mint azt a rizikót vállalni, hogy a saját ötletemet magam viszem 
tovább. Ennek a támogatási rendszere nem jó, ezen változtatni kell. Erre nem kell 
kitalálnunk semmit egyébként, ezt már pontosan tudjuk itthon, minden, ami 
működik Németországban, Izraelben, Amerikában, ezek itthon is működnek. Ezeknek 
az adaptációja nagyon fontos. Itt az egyetemeknek egyébként megint kiemelkedően 
fontos szerepe van. Nyilvánvalóan itt a magasabb bérek és az a fajta stabilitás, amit a 
magyar gazdaság ajánl, az mindenképpen egy nagyon fontos elem. 

Azt gondolom, hogy itt nagyjából be is fejezném, talán még egy utolsó ábrát 
mutatnék, a többiről már beszéltem, hogy ugye az a fajta megállapodás, hogy hogyan 
fókuszáljuk az innovációs fejlesztési ügyeinket, ezt az Irinyi-terv egy nagyon jól képezi 
le. Az Irinyi-terv elemeit lehet itt látni, a körnek az átmérője arányos a gazdasági 
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hatással. Ez egy nagyon jól átgondolt és az NGM által létrehozott terv, ahogy 
mondtam, itt mindenki felsorakozott e mögé a terv mögé, az összes konstrukciónkat 
úgy alakítottuk ki, hogy ezekre a fókuszterületekre mindenképpen jusson elegendő 
forrás. Idetartoznak különböző kutatási, innovációs projektek, idetartozik a 
beszállítótámogatási projekt, tehát ezeket már mind így alakítottuk ki. Nyilvánvalóan 
ez egy hosszabb folyamat, de én azt gondolom, ennek a hatása 4 év múlva 
mindenképpen látszani fog. Úgyhogy nagyon köszönöm, és elnézést, hogy kicsit 
többet beszéltem, mint amennyit elnök úr engedélyezett, de végül is, ha vannak 
kérdések, szívesen válaszolok. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen miniszterjelölt úr részletes szakmai felvezetőjét, 

hozzátéve, hogy a bizottság elnökének semmilyen jogköre nincs akár engedélyt, akár 
hozzájárulást adni bármilyen időkerethez. Ebben a bizottság eddig sem volt időkeret, 
ezután sem lesz. Ezennel nagy tisztelettel megnyitnám a kérdések körét. Általában 
ahhoz a szabályhoz tartjuk magunkat, hogy egy kormánypárti, egy ellenzéki képviselő 
felváltva tesz fel kérdéseket természetesen igény esetén. Érdeklődöm tehát, hogy mely 
bizottsági tagtársamban ébredt fel az igény a kérdések feltételére, jelezvén, hogy a sor 
legvégén a bizottság elnöke is kívánja gazdagítani a kérdések sorát. Parancsoljanak! 
Mivel kormánypárti képviselőtársaim nem jeleztek ilyen igényt, ezért Tordai 
képviselő úré a kérdésfeltevés lehetősége. Parancsoljon! 

Kérdések 

TORDAI BENCE (Párbeszéd): Köszönöm szépen. Először is örülök, hogy még 
az innováció és egyáltalán a jövő központú gondolkodás egyáltalán megjelenik 
valamilyen szinten majd a kormány politikájában. És annak is örülök, hogy egy olyan 
miniszterjelölt lesz a felelőse ennek a területnek, aki személyesen is tapasztalt már 
ezen a területen, de az a helyzet, hogy nem volt igazán megnyugtató, amit itt 
hallottam ezzel kapcsolatban. Nagyon optimista az a diasor, amit a világgazdaság 
átalakulásával kapcsolatban miniszterjelölt úr prezentált. Az, hogy a technológiai 
átalakulás és a 4. ipari forradalom következményeként több munkahely jönne létre, 
mint amennyi megszűnik, az hát, legalábbis vitatható. A Bruegel Intézet és a 
Világbank becslései szerint a következő egy-két évtizedben Magyarországon az 
álláshelyek 54-55 százalékát fenyegeti a robotizáció. Nagyon valószínű, hogy itt 
munkahelyek fognak elveszni százezres számban. Mivel ön által is ismertetett az, 
amire talán nem is tért ki szóban, de ha jól látom a számot, a GVI 531 ezres becslését 
idézte, hogy Magyarországon gyakorlatilag félmillió álláshely fog megszűnni a 4. ipari 
forradalom következtében. 

Az volna a kérdésem, hogy az optimista várakozás mellett esetleg felkészülnek-
e valamilyen stratégiával, értve ez alatt például a robotadót, amit említésszinten 
valóban hallhattunk. Akár magyar vagy európai szinten ennek a bevezetésére 
valamilyen intézkedés vagy terv kidolgozása történjen meg. Hiszen, ha robotok 
dolgoznak, és korábban az emberi munkára terheltük a járulékokat, adókat, akkor az 
államháztartás hatalmas összegektől esik el. 

A másik ilyen kérdés a munkaidő változásaival kapcsolatos. A munkaidő-
csökkentés egy olyan globális trend, ami már az elmúlt egy-két évtizedben is 
megmutatkozott: a magyar munkavállalók 2000 óta nagyjából 20 százalékkal 
kevesebb időt töltenek munkával, ami véleményem szerint egy jó tendencia, tehát az 
ember munka alóli felszabadulása, és különösen a könnyen automatizálható munka 
alóli felszabadulás egy pozitív fejlemény, de ennek jó lenne, ha a szabályozás is 
valamilyen módon a nyomába érne.  
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Szintén örvendetes volt a harmadik, ehhez kapcsolódó kérdéskörnek a 
feltűnése, amire nem tért ki szóban, de a dián láttam, hogy a feltétel nélküli 
alapjövedelem gondolatával is foglalkoznak. Egészen bizonyos, hogyha itt 
nagyszabású technológiai munkanélküliség lesz, és egyáltalán fokozódik az egész 
globális társadalomban és Magyarországon különösen megfigyelhető növekedése a 
bizonytalanságnak, akkor erre a szociális rendszerek átalakításával kell reagálni, és ha 
már itt innováció szerepel a leendő minisztérium nevében, akkor jó lenne, ha az ilyen 
innovatív ötleteknek a megvizsgálása, tesztelése is esetleg ebben a körben elkezdődne. 

Említette a fejlesztés, vállalkozástámogatás, illetve a multinacionális és a hazai 
tulajdonú vállalatoknak az arányát a hazai gazdaságszerkezetben sok tekintetben. 
Egyetlen vonatkozásban viszont nem hangzott el szám: az uniós 
vállalkozástámogatási forrásoknak a 66 százaléka Magyarországon a külföldi 
tulajdonú, jellemzően multinacionális nagyvállalat kasszájában landol. Ez európai 
átlagban 21 százalék, tehát több mint háromszor annyi pénz megy nálunk a 
multiknak. Ezt nem nagyon tudom összeegyeztetni azokkal a szólamokkal, amit az 
elmúlt 8 évben hallottunk a hazai tulajdonú vállalkozások fejlesztésével kapcsolatban. 
Az volna a kérdésünk a Párbeszéd részéről, hogy a hazai kkv-k az eddigi 34 
százaléknál nagyobb arányban részesülnek-e majd ezekből a fejlesztési forrásokból, 
vagy csak akkor, ha a kormánypártok gazdasági érdekkörébe tartoznak. Ezzel 
összefüggésben azt is szeretném megtudni, hogy a gazdasági működést bénító 
korrupcióval kapcsolatban van-e a leendő miniszternek valamilyen terve, hiszen 
egyszerűen az üzleti bizalmat, a befektetési hajlandóságot és általában a jó gazdasági 
környezetet aláássa az, hogy kiugróan magas a korrupció. Most, hogy a bizottsági 
elnök úr igényeinek eleget tegyek, nem megyek bele a részletekbe, de azért elég 
kriminális, amit a kormány és vidéke e tekintetben művelt az elmúlt 8 évben. 
Úgyhogy remélem, hogy erre is lesz valami megnyugtató válasza. 

Sajnálom, hogy nem nagyon volt itt szó a munkavállalókról, miközben a 
munkavállalók ügye, a munka világa is – ha jól értem – ehhez a minisztériumhoz fog 
tartozni. Az volna a kérdésem, hogy miniszterjelölt úr megfelelőnek tartja-e a 2012-
ben bevezetett munka törvénykönyvét, vagy érzékeli azt, hogy a munkavállalók 
számára ez nem garantál megfelelő biztosítékokat, megfelelő biztonságot. Terveznek-
e változtatásokat a munkavállalók érdekében, vagy kizárólag a munkáltatók 
szempontjait fogja képviselni miniszterként?  

Ennek megfelelően vajon újra létre fog-e jönni a háromoldalú egyeztetések 
rendszere, az országos érdekegyeztetési tanács vagy valami ehhez hasonló, tényleges 
jogkörökkel bíró intézmény? Tehát nem az NGTT-re gondolok. 

Az utolsó kérdésem arra vonatkozik, hogy milyen intézkedéseket kívánnak 
megvalósítani annak érdekében, hogy a munkahelyi balesetek száma csökkenjen. Az 
elmúlt öt évben folyamatosan nőtt a munkavállalókat érő, gyakran halálos 
sérüléseknek a száma, nyilvánvalóan ez a munkaügyi ellenőrzések leépülése és az 
egyirányú képzések és szabályozás gyengeségével magyarázható. Tavaly 79-en 
veszítették életüket munkavégzés közben. Szeretném, ha lenne valami jó válasz arra 
is, hogy hogyan csökkenthetők a sérülések és halálesetek munkavégzés közben 
Magyarországon. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselőtársam korrekt szakmai kérdéseit. Szeretném 

egyben jelenteni, hogy a munka törvénykönyve, illetve ez a tárgykör nem ehhez a 
minisztériumhoz tartozik, bár nagyon súlyos kérdésekről van szó, amelyeket magam 
is kitárgyalásra méltónak ítéltem, ezért szerettem volna, hogyha olyan miniszteri 
meghallgatásra is sor kerül ebben a bizottságban, amely az érintett minisztériumot és 
az érintett miniszterjelöltet invitálja ide. Sajnos a házbizottsági ajánlásnak 
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köszönhetően erre nem került sor – minden keménységem ellenére -, de ígérem, hogy 
a jövőben sem leszek eltántorítható, ha arról lesz szó, hogy minél szélesebb 
spektrumot öleljenek fel a kérdések ebben a bizottságban. Érdeklődnék, hogy 
kormánypárti képviselőtársaim részéről adódik-e kérdés. Alelnök úr kezét látom a 
magasba emelkedni. Parancsoljon! 

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

Tisztelt Miniszterjelölt Úr! Tisztelt Bizottság! Csak nagyon röviden, mert azt 
gondolom, hogy elég részletes kimutatást kaptunk a minisztériumi szervezet 
működéséről. Néhány gyakorlati kérdést szeretnék ezzel kapcsolatban feltenni. 
Egyrészt, ugye, szó esett már a szakképzésről és arról, hogy a szakképzéssel foglalkozó 
intézményeket hogyan szükséges fejleszteni, mégis, ha hallhatnánk esetleg arról, hogy 
egyébként a fiatalok számára az elhangzottakon túl milyen olyan intézkedések 
várhatók, amelyek csábítóbbá teszik a szakképző intézményben való részvételt, hiszen 
a gazdaság számára ez nélkülözhetetlenül fontos és a vállalkozások számára is. 

Szó esett itt a tudásalapú társadalom és annak kapcsán az internet 
elérhetőségéről. Ez az alapvető igény arról szólt, hogy 2018 végére minden 
háztartásban széles sávú internet lesz. Én kérdezném, hogy ennek a megvalósulása itt, 
’18 májusában mennyire látszik tarthatónak.  

Illetve a fogyasztóvédelem területe is miniszterjelölt úrhoz fog tartozni, ugye, 
itt is nagyon sok probléma, akár az idősekkel kapcsolatban felmerült az elmúlt 
időszakban, én kérdezném, hogy erre vonatkozóan a tervek között mit tudhatunk.  

És még egy kérdést engedjen meg miniszterjelölt úr, ami egy kicsit inkább az 
én szakterületemhez tartozik, ez a kereskedelem és a kiskereskedelem ügye, ami 
mostani információk szerint is miniszterjelölt úrhoz fog tartozni. E tekintetben azt az 
örömömet fejezném ki, hogy hosszú idő után először van egy minisztérium keretében 
kiskereskedelem, és főleg a hazaiak szerepvállalását segítheti, ez ugyanis a 
szabályozás, az ellenőrzés és a fejlesztési források is, kérdezném miniszterjelölt urat, 
hogy ezzel kapcsolatban milyen tervekről tudja a bizottságot tájékoztatni. Köszönöm 
szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm alelnök úr kérdéseit. Szeretném jelezni, hogy Bangóné 

Borbély Ildikó képviselőtársamé lesz a szó, utána Molnár Gyula alelnök úr tervez 
kérdést feltenni, majd a sor végén a bizottság elnöke. Parancsoljon, képviselő 
asszony! 

 
BANGÓNÉ BORBÉLY ILDIKÓ (MSZP): Köszönöm szépen. Próbálok 

sorrendben menni. Miniszterjelölt úr mondta, hogy nagyon szoros brüsszeli 
egyeztetések várnak a kormányra a következő uniós ciklus miatt, és együttműködést 
kell kialakítani annak érdekében, hogy győztesen jöjjön ki Magyarország az 
egyeztetésekből. Akkor szeretném megkérdezni, hogy a propagandaminisztérium, 
ugye, akkor nem tervez továbbra is „Állítsuk meg Brüsszelt!” kampányt folytatni 
Magyarországon, ha mi együtt akarnánk működni Brüsszellel a komoly források 
lehívása érdekében. Ez nagyon fontos kérdés, hogy szembemegyünk Brüsszellel vagy 
együttműködést alakítunk ki vele.  

Tordai Bence képviselőtársam elmondta, hogy a 4. ipari forradalom miatt 
veszélyezteti a robotok megjelenése a munkahelyeket. Én pedig azt látom, hogy nem 
ez a legnagyobb probléma, hanem a magyar munkaerőhiány a legnagyobb probléma, 
és pontosan azért kényszerülnek rá sok esetben a vállalatok fejlesztést végrehajtani, 
mert ez a komoly munkaerőhiány készteti őket arra, hogy a munkaerőt váltsa ki, és 
jelenjenek meg a magyar vállalati szektorban vagy vállalkozási szektorban, 
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gazdaságban a fejlesztések. Példákat is tudnék mondani, nagyon sokat a saját 
környezetemből, hogy csak azért modernizálnak, vagy a technológiát azért fejlesztik, 
mert akkora a munkaerőhiány. Ezt hogyan próbálják megoldani? És akkor itt 
beszélhetnénk arról is, hogy a magyar kivándorlást hogyan akarják a fiatalok körében 
– hogyha a szakképzésről beszélünk – megoldani. Erre nagyon szeretnék választ 
kapni. 

Orbán Viktor a választások megnyerése után az egyik legfontosabb 
problémának a demográfiai helyzetet jelölte meg, és azt mondta, hogy megállapodást 
kíván kötni hosszú távon 30 évre a magyar nőkkel. Szeretném megkérdezni 
miniszterjelölt urat, hogy kíván-e megállapodást kötni a magyar nőkkel. Mert nem 
hallottunk arról, hogy mondjuk, a magyar nők helyzetén a kkv-szektorban vagy a 
munkaerőpiacon hogyan javítanának, hogyha családot alapít egy nő, gyermeket szül, 
akkor hogyan tud a munka világába visszahelyezkedni. Hogyan akarnak erről a 
problémáról dönteni, ha már az elmúlt 8 évben nem sokat beszéltünk a nők 
helyzetéről, és intézkedések meg nem is nagyon történtek, mert lényegében, amit 
Orbán Viktor felvázolt, az egyetlenegy dolog, amit velünk kíván megállapodásban 
megkötni, hogy szüljünk gyermeket? Ez szerintem édeskevés megállapodás szintjén, 
főleg, ha 30 évre előre kívánunk ilyen megállapodást kötni a miniszterelnök úrral. Én 
nyitott vagyok önnel egy ilyen megállapodásra, és nagyon sok problémáról hajlandó 
vagyok önnel tárgyalásokat folytatni. 

Szeretném megkérdezni, hogy a szakszervezetekkel milyen típusú 
megállapodást kívánnak kialakítani. Egyáltalán akarják-e komolyan a 
szakszervezetekkel azt az érdekvédelmi rendszert visszaállítani, amit az elmúlt 8 
évben szétvertek? Itt beszélhetünk újra, de tudom, hogy elnök úr figyelmeztetett, 
hogy a munka törvénykönyvéről nem lehet, mert nem erre a bizottságra tartozik… 

 
ELNÖK: Lehet, csak válaszadó hiányában nem fogunk rá választ kapni.  
 
BANGÓNÉ BORBÉLY ILDIKÓ (MSZP): De olyan széleskörű a miniszterjelölt 

tudása, hogy szerintem fog tudni ezekben a kérdésekben is választ adni.  
 
ELNÖK: A bizottság elnöke nem fogja szűkíteni a kereteket.  
 
BANGÓNÉ BORBÉLY ILDIKÓ (MSZP): Jó. És szeretném még azt is, mivel 

képviselőtársam előtte elmondta, hogy igen a komoly munkahelyi balesetekről 
beszélni kellene, 79-en haltak meg az elmúlt évben, viszont 6 ezerrel több munkahelyi 
baleset történt Magyarországon, mint az előző évben. Ez pontosan abból adódik, hogy 
a munkavállalók nagyon komoly érdekvédelmi sérelmeket szenvednek el nap mint 
nap, és ez adódik a munka törvénykönyvéből is, és abból a helyzetből, hogy milyen 
kiszolgáltatott helyzetbe tudnak a vállalkozásoknál kerülni a magyar munkavállalók. 
Szerintem van mit javítani rajta. 

Mennyire tartja ön fontosnak a társadalmi párbeszédet - mert az elmúlt 8 
évben nagy hiányt szenvedtünk ebben - a szakmai szervezetekkel, a 
szakszervezetekkel és a civil szervezetekkel? Én szeretném, ha erről is hallanánk 
néhány gondolatot. Köszönöm szépen, elnök úr.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen az összefogott kérdéscsokrot. Molnár Gyula alelnök 

úr jelezte, hogy további kérdésekkel kíván élni. Parancsoljon!  
 
DR. MOLNÁR GYULA (MSZP), a bizottság alelnöke: Én köszönöm szépen. 

Tisztelt Miniszterjelölt Úr! Tisztelt Bizottság! Miközben persze elfogadom, és értem 
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elnök úr szándékát, hogy ne politizáljunk, de ha megengedi miniszter úr, azért egy 
személyes típusú kérdést szeretnék önnek feltenni. Ugye most úgy szavazott a 
parlament miniszterelnökről, és úgy fog most itt állást foglalni, hogy nem látjuk 
pontosan, hogy az a ház, amit építünk, az milyen. Hallunk bizonyos fajta politikai 
szólamokat és lózungokat, de valójában nem látjuk azt, hogy mit is építünk. A tetejét 
megszavazta a parlament, ugye van miniszterelnök, most pedig önök, ha jól látom, 
elkezdik a falakat aláépíteni. Még akkor is, ha ezt nagyon tisztességes és jó szándékú 
próbálkozásnak látom, nem pontosan értem és látom azt, hogy itt hogyan fog 
működni az, amit ön minisztériumként és portfolióként megfogalmazott. 

Hadd tegyem fel azt a kérdést, hogy tudja-e már azt miniszterjelölt úr, hogy ez 
a rendkívül sok miniszterelnököt segítő miniszter, akár a Miniszterelnöki 
Kormányiroda, akár a Miniszterelnöki Kabinet, akár a Miniszterelnökség, ez önnek a 
főnöke lesz, vagy nem lesz a főnöke. Ön ebben az ügyben teljesen szuverén módon 
mozoghat, vagy pedig az a helyzet van, hogy ez ilyen kvázi, a három ifjú titán vagy 
három ifjú török, akiket ott a miniszterelnök közeli politikai szövetségesként jelez a 
sajtó, ugye mozoghatnak könnyedén, és mondhatják-e azt, hogy önnek ezt vagy azt a 
helyzetet kell megfejtenie és megoldania. Különösen azért, mert rendkívül kényes 
területeket vállalt magára miniszter úr, egy kiváló közlekedési szakember, egy kiváló 
tudós, ehhez képest olyan pályákon is fog mozogni… a gazdasági ügyek, például a 
szakképzés, de például említsük az EU-pénzeket. És akkor még direktebben felteszem 
azt a kérdést, amit kollégáim feltettek, hogy hogyan fog az OLAF ügyében lépéseket 
tenni. Nyilvánosságra hozza-e azokat, amiket most a magyar emberek nem nagyon 
láttak? Szóval azt az egyszerű kérdést szeretném önnek feltenni, és nem fogok 
belemenni túlzott szakpolitikai kérdésekbe: hogyan fog kinézni Palkovics László 
miniszter egy napja, aki csak itt most 45 percben elég komoly beszédtempóval - mi 
régen ismerjük egymást -, elég komoly beszédtempóval 45 percben sorolta fel 
tulajdonképpen azokat a területeket, amikkel foglalkozni fog, ha mindennel, amiket 
itt felsorolt, csak napi fél órát fog foglalkozni, félek attól, hogy nem lesz ideje az 
önképzésre és a családjára.  

Amit itt nagyon sokan feszegettek, én most a Gazdasági bizottságból jöttem, 
ahol az ön minisztertársa viszonylag nagy büszkeséggel említette a különböző 
üzemeket, amelyek Magyarországon megtelepedtek, és milyen komoly szándékaik 
vannak további ilyen típusú fejlesztésekre; én értem, hogy abban a szakmában, 
ahonnan ön érkezett, vannak valóban jó példák, akár a Bosch, akár pedig a Knorr-
Bremse, de azért szerintem ne legyünk arra nagyon büszkék, hogy ennyire függünk a 
világgazdasági piactól, és azért jönnek ide cégek, mert valóban egy 9 százalékos adó 
van, amit akár meg is süvegelhetnénk, mint Európa legkisebb városi nyereségadója, 
csak közben elfelejtjük azt, hogy ez jelentős részben az 500 millió forint feletti 
árbevételű cégek számára jelent hozzáférést, ami nyilvánvalóan nem a magyarországi 
kisvállalatokat érinti. És már két kollégám is említette, de azért én is szeretném 
hozzátenni, hogy sikerült 2012-ben olyan törvényt elfogadni, hogy a magyar 
munkavállalókat semmi nem védi. Per pillanat a robotoknak, ahogy ön is mondta, egy 
picit több lehetősége van. Mindehhez hozzátesszük az ön területét érintő szakképzést, 
ahol szerintem elképesztően cinikus politikát folytatott a kamarának a vezetője, ki is 
mondta, ami gyakorlatilag tényleg – az én felfogásom szerint – arról szól, hogy 
Magyarország ne az innováció hazája legyen. Ne arra legyünk büszkék, amire 
egyébként szeretünk büszkék lenni, hogy a magyar egy tehetséges nép, hogy mögötte 
megy be a forgóajtón, és előtte jön ki, mi adjuk az egy főre eső olimpikonok, Nobel-
díjasok számát, ne arra legyünk már büszkék, miniszterjelölt úr, hogy egyre inkább nő 
az olyan típusú összeszerelő üzemek száma, hanem tényleg arra, amit ön itt a 
bevezetőben néhány jó példaként említett. Köszönöm.  
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ELNÖK: Köszönöm szépen, alelnök úr. Dehogynem politizáljunk, hiszen 

alapvetően a parlament egy bizottságáról, ám egy szakbizottságáról van szó, tehát 
amíg engem ér a megtiszteltetés, hogy ebben a székben ülhetek, igyekszem legalább 
igazgatás szintjén ezeket a kereteket tartani. Amellett, hogy kérem, hogy egymás 
családi viszonyainak jellemzésében ne merüljünk el mélyen, hiszen ez biztos, hogy alá 
fogja ásni a szakmai vitát.  

Ugyanakkor nem kívánok adós maradni a feltett kérdések tekintetében sem, 
ezért miniszterjelölt úrnak címezném a következő kérdéseket. Az ön által említett 
multinacionális szegmens tekintetében említette, hogy támogatási formákat várnak, 
várunk részükről, hiszen kipörögnek EU-s források, egy következő ciklus következik 
be, ugyanakkor érdekelne, hogy egy átfogó mérleggel rendelkeznek-e az érintett 
multiszegmens számára biztosított kedvezménytömeg tekintetében. Ugyanis a 
nemzeti önfeladás Guiness rekordja az, amit produkált Magyarország az utóbbi 10-15 
évben. Hozzáteszem a korrektség jegyében: kormányzati színezettől függetlenül, a 
multinacionális cégek Kánaánját teremtették meg Magyarországon. Érdekelne 
miniszterjelölt úr, hogy a stratégiai megállapodásokat igyekeznek-e felülvizsgálni, a 
magyarországi bérkiegyenlítés szándékát legalább az alapelvek szintjén hajlandóak-e 
magukévá tenni, illetve megfogalmazni? Illetve mi a személyes véleménye arról, hogy 
az amúgy igen-igen gyenge magyar termelékenységi növekmény mögött is elmarad a 
magyar bérnövekedés szintje. És azt is látnunk kell, hogy komolyabb bérnövekedés, 
bár az utóbbi években kialakult, de jellemzően nem politikai beavatkozás, kedvező 
adózási klíma, kedvező gazdasági környezet folytán, hanem leginkább a 
munkaerőhiány által sújtott gazdasági ágazatokban.  

Ugyanitt nem kívánok miniszterjelölt úr sajtóban idézett mondataira 
hagyatkozni, hiszen személyesen kívánom ez ügyben a véleményét kikérni: a 
kivándorlást mint olyat, ami brutálisan felpörgött, valamifajta rendszerismérvnek 
tekinteni fatális hiba lenne, álláspontom szerint. Pusztán azért, mert a régió 
országaira alapvetően jellemző, hogy a piacnyitások után százezrek hagyhatták el 
ezeket az államokat, ne fogadjuk már el egy demográfiai katasztrófa közepette azt, 
hogy a kivándorlás ilyen brutális, egyébként kijózanító foka természetes lenne, ez 
valamiféle rendszerelem lenne. Miniszterjelölt úr, Magyarország kipusztul, ha erre 
haladunk tovább. Évtizedeken belül a magyar népesség milliós népességszámbeli 
veszteséget kell hogy elkönyveljen. Nyilván a kipusztulás itt egy erős jóslat 
megelőlegezése, de az látszik, hogy a nemzetgazdaság mindenegyes szegmensét 
aláássa ez a két faktor. A kivándorlás és a demográfiai krízis egész egyszerűen 
kiszárítja a magyar gazdaságot. Ha az elmúlt nyolc év tényszámait nézzük, az elmúlt 
egy évben megint gyorsult Magyarország népességfogyása, bár csak ne lenne igazam, 
hiszen nem vagyok ellendrukker – minden olyan lépésüket támogattuk, amely a 
megoldás felé vezetett -, de azt látjuk, hogy elképesztő vakság hatja át azokat, akik 
ezeket a döntéseket meghozták. Hiszen a családi adókedvezmények rendszere 
megtartandó, sőt kiterjesztendő, de az, hogy egyébként a részben az önök 
minisztériumához tartozó lakhatási szegmensben képtelenek voltak bármi 
értékelhetőt tenni, a CSOK felső tízezer és pár szerencsésebb társadalmi osztály 
kedvezménytömegén kívül, az egészen elképesztő.  

Ha már nem is innovációnál, de mondjuk, a XXI. századi vívmányok 
kezelésénél tartunk, miniszterjelölt úr, elképesztőnek tartom, hogy a budapesti, eddig 
130-150 ezres, most már inkább 150 ezer felé kúszó, átlagos méretű lakások albérleti 
díja tekintetében lényegében semmit nem tudtak csinálni az utóbbi években. Nem 
voltak képesek egy olyan kihívást kezelni, mint amilyen a sharing economy, az airbnb 
megjelenése és az, hogy több mint háromezer ingatlant kivontak a fővárosi piacról. 
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Ezeket jellemzően külföldiek, turisták veszik igénye, ahogy kikerültek a piacról, 
nyilvánvaló módon egy olyan árnövekmény következett be, a kínálati szűkösség okán, 
miniszterjelölt úr, semmi más oka nem volt ennek, amit egy magára valamit adó, 
szakmailag politizáló közösségnek kezelnie kell, észre kell venni. Önök számára 
elfogadható az, hogy 150 ezer forint egy albérlet Budapesten? És a nagyvárosokban is 
100 ezer forint fölötti? Elfogadható a magyar gazdaság utánpótlásáról, a magyarság 
reprodukciójáról beszélni egy olyan közegben, ahol a kivándorlásra kényszerítő 
faktorok vannak jelen ebben a rendszerben? Egészen elképesztőnek tartom, hogy bár 
XXI. századi kérdésekről beszélünk, még XIX. századi válaszokat sem sikerült 
mindezekre adni.  

Ugyanígy szeretném megkérdezni szándékait, szándékaikat az e-közigazgatás, 
nem azt mondom, hogy szélesítése, inkább bevezetése tekintetében. Mire gondolok 
pontosan? Ha támogatni szeretnénk magyar vállalkozásokat, vállalkozásfejlesztést, én 
magam azt látnám a legszívesebben, ha egyetlenegy e-platformon a magyar 
startupok, kisvállalkozások számára elérhető teljes kedvezménytömeg, pályázati 
források, lehetőségek láthatóvá válnának. Nyilván egy ilyen rendszeren belül a 
mozgás lényegesen rövidebb, gyorsabb, hatékonyabb, olcsóbb lenne – hozzáteszem -, 
és innen egy gondolatkísérletet megérne az e-szavazás rendszere is, de nem ennek a 
minisztériumnak a tárgyköre, tehát most a bizottság elnöke volt a troll, ezért elnézést 
kérek. Igyekszem azon tárgyköröknél maradni, amelyek idetartoznak.  

De a fogyasztóvédelem tipikusan ilyen. Magam a Fogyasztóvédelemi bizottság 
tagja voltam a ’10-től kezdődő ciklusban, amely önálló bizottságot megszüntették, 
beleerőszakolták a Gazdasági megabizottságba 2014 és 2018 között. A 
fogyasztóvédelem pedig mint olyan kimúlt álláspontom szerint Magyarországon. Az 
MNB alá csoportosítva tulajdonképpen az idézőjeles rablónak kellett volna az 
idézőjeles pandúrt ellenőrizni, aztán fordítva. Egészen képtelen helyzetek álltak elő. 
Fogyasztóvédelem tekintetében két konkrét kérdésem van: miniszterjelölt úr lát-e 
bármilyen piaci indokot az ún. termék- és árubemutatók fenntartása mellett, fűződik-
e Magyarországon bármilyen nemzetgazdasági érdek ahhoz, hogy ezek a részben 
maffia, részben hiénamódszerek fennmaradjanak? Én elkötelezett vagyok a 
tekintetben, hogy ezt meg kell szüntetni, a magyar piacon egész egyszerűen be kell 
tiltani a hasonló, tömegek butítására létrejött és tömegek átverésére létrejött 
módszereket, legyen szó reklámokról, legyen szó termékbemutatókról. 
Fenntarthatatlan mindez, és ha már a fogyasztói csoportokat sikerült betiltani, bár a 
NOK formájában azért Rogán Antalnak köszönhetően egy modernizált 
fogyasztóicsoport-rendszer létrejött, akkor úgy gondolom, hogy elvárható lenne a 
termékbemutatók kivezetése.  

Pénzügyi fogyasztóvédelem tekintetében pedig érdekel a véleménye arról, hogy 
a pénzügyi tranzakciós illetéknek keresztelt adó, amelyet az érintett pénzintézetek 
100 milliárdos nagyságrendben bevallottan áthárítottak ránk, a fogyasztókra, meddig 
maradhat meg ilyen formán, hiszen a jogalkotó nyilvánvaló módon a pénzintézeteket 
célozta meg ezzel a teherrel. Az volt a szándéka, hogy fizessenek a bankok. Ehhez 
képest ezek a bankok áthárítanak, Magyarország kormánya pedig évek óta nem tud 
ellenerőt támasztani, vagy nem akar ellenerőt támasztani mindezzel szemben. A 
kérdésem lényege: meddig maradhat ez így? 

Záró kérdésnek szántam, bár lenne még, de nem kívánok visszaélni senki 
türelmével: folytatódik-e a munkaerőpiacon tapasztalható trükközés, ami a 
magyarországi munkavállalók számát illeti? Hiszen ez a bizottság már részletesen 
tárgyalt arról, hogy amíg a statisztikai rendszerben tulajdonképpen minősített csalás 
lehetősége áll fenn, tehát az adott esetben hetente vagy havonta egyetlenegy órát 
dolgozó munkavállalót is ugyanazon a soron szerepeltetjük, mint azt, aki 8 órában 
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rendesen egy kisvállalkozásnál vagy akár egy multinál dolgozik, adót fizet, családot 
tart el, és családot tart fenn, addig nem várható, hogy tisztán láthassunk ezen a 
területen. Miniszterjelölt úr, három területre lennék kíváncsi. Meddig és milyen 
módon számolnak bele még a magyarországi munkavállalók csoportjába külföldön 
dolgozó magyarokat? Másodsorban meddig számolnak még ide diákmunkásokat? 
Harmadsorban meddig számolnak még ide közfoglalkoztatásban dolgozókat? 
Ugyanis, ha ezt a három csoportot és azt a szegmensét összeadjuk, amiket önök ide 
beszámítanak, több százezres differencia jön létre, a valós világban fennálló 
munkahelyek és a statisztikailag fennálló munkahelyek között. Amíg nem oldjuk fel 
ezeket a kérdőjeleket, addig a tudatos és precíz tervezés, amit itt a diákon láthatunk, 
legalábbis csorbát szenved. Igyekeztem szakmai síkon maradni minden kérdés 
tekintetében, de úgy érzem, úgy gondolom, hogy ezen kérdések feloldása nélkül nem 
tudjuk közös ügyeinket megoldani, ergo, önök nem kérik teljes felhatalmazottsággal 
az ellenzék támogatását a megfogalmazott célok megvalósításához. Hiszen ezek a 
célok nem állnak elég biztos lábakon, ha mindezt nem oldjuk fel. Magam ezzel 
befejeztem a kérdések sorát, de látom, hogy még egy kéz emelkedett a magasba egy 
pontosító kérdés tekintetében. Ezért átadnám a szót Bangóné Borbély Ildikónak.  

 
BANGÓNÉ BORBÉLY ILDIKÓ (MSZP): Csak egy technikai kérés: szeretnénk 

kérni a gyorsított jegyzőkönyvet majd a bizottsági ülésről.  
 
ELNÖK: Nem mondom azt, hogy ezt a gyorsíró jegyzőkönyvvezető kollégával 

beszélje meg, ezt nyilván a bizottsági ülés végén megbeszéljük. Azt kell hogy 
mondjam… (Bangóné Borbély Ildikó: Előírás, hogy be kell jelenteni.) Értettem, az 
előírás foganatosításra került, e tekintetben viszont most vissza kell adnom a szót 
miniszterjelölt úrnak, hiszen számos kérdésre kell választ adnia. Parancsoljon!  

A miniszterjelölt válaszadása 

DR. PALKOVICS LÁSZLÓ miniszterjelölt: Köszönöm. Megpróbálom rendezni 
itt közben a kérdésekre adandó válaszokat. Tordai Bence képviselő a jövőközpontú 
gondolkodásról, igen, a minisztérium erre jött létre. Ez annyira jól sikerült, hogy egy 
sor olyan kérdést kaptunk, ami valóban jövőközpontú, de nem a minisztérium 
kompetenciájába tartozik, majd erre azért visszatérnék. Különösen, a véleményemet 
is el szeretném majd ezekről mondani.  

Az, hogy több munkahely vagy kevesebb jön létre, illetve mi történik, ugye, ez 
több kérdés volt. Hogy a vállalatok azért kényszerülnek automatizálásra, mert nincs 
elegendő munkaerő, ennek azért többfajta indoka van a munkaerő elérhetőségén túl, 
de nyilvánvalóan hatékonyságnövekedés, különböző olyan ügyek, amik egyébként ezt 
indokolják. Az, hogy hogy fog ez alakulni, azt azért nehéz tudni, mert többfajta 
kutatás van, ami ezt vagy alátámasztja, vagy cáfolja. Igen, van olyan, hogy félmillió 
munkahely szűnik meg akkor, ha egyébként automatizálunk. Van olyan, hogyha 
egyébként áttérünk a belső égésű motorokról az elektromos hajtású járműre, akkor 
még 600 ezer munkahely szűnik meg. Azt gondolom, hogy alapvetően, ami történni 
fog, az át fog strukturálódni. Ha megnézzük más, hasonló jövőkutató intézeteknek az 
előrejelzéseit, hogy milyen munkaköröket, milyen szakmákat vizionálnak az 
elkövetkezendő időszakra, ezeknek a kétharmadát én nem értettem, pontosabban 
nem tudom, hogy mi a tartalma. Azt mondják, hogy azoknak a gyerekeknek, akik 
most mennek iskolába, azoknak a kétharmada olyan munkakörben fog dolgozni, ami 
ma nem ismert. Ha ez így van, és ez ugyanolyan becslés, mint mondjuk, az, hogy 
félmillió munkahely megszűnik, akkor én bízom abban, hogy ez átstrukturálódik. 
Tehát azt jelenti, hogyha megszűnik egy munkahely, ami egy ilyenfajta mozgást végez, 
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mert ezt egy robot is meg tudja csinálni, de helyette lesz egy organikusfarmer-
munkahely, akármit is jelent az organikus farmer egyébként – csak erre emlékeztem a 
listából -, akkor viszont ő helyettem más munkát fog végezni. Egy dolog viszont 
biztos, hogy ezekre fel kell készülni, tehát azt hiszem, hogy a következő évek, 
évtizedek gazdaságát az fogja meghatározni, hogy ki milyen módon tud ehhez 
alkalmazkodni. És ugye, kapcsolódik az alapjövedelem kérdéséhez. Hát ebben most 
az a helyzet, hogy nagyon sokat lehetne erről beszélni, hogy jó vagy nem jó. A finnek 
megpróbálták, és rájöttek, hogy nem jó az alapjövedelem, tehát, hogy valamilyen 
követelményt célszerű támasztani, mert egyébként ez nem működött. De 
alapjövedelem nem működött Magyarországon sem, azt hiszem, hogy amikor – 
mondjuk – segélyalapú volt a támogatási rendszerünk, ez nem működött jól, az 
egyfajta alapjövedelem volt. Helyette viszont, ha azt a követelményt támasztjuk… 
ugye, itt vannak különböző megközelítések, higgyük el a finneknek – az egy sikeres 
társadalom -, hogyha nem sikerült nekik működtetni, akkor valószínűleg … Mondjuk 
lehet, hogy nem Magyarországon működne, de ha viszont ehhez olyanfajta 
követelményt támasztunk, ami egyébként ilyenkor a foglalkoztatást, a tanulást is 
figyelembe veszi, akkor valószínűleg pontosan arra fogunk tudni felkészülni, ami 
majd ezeknek a most még annyira nem ismert munkaköröknek a betöltésére 
vonatkozik. Erről megint lehet vitatkozni, de miután a szakemberek nem egyeztek 
meg még annyira, és nem is lehet tudni, hogy mi fog történni, ezért ez majd el fog 
dőlni. Egy dolog biztos, hogy készülni kell rá, az pedig egy robotosodást fog jelenteni. 

A munkaidő csökkenése alapvetően a hatékonyságnövekedéssel párosul, 
Ausztriában, különböző német tartományokban a vállalatoknál 35 órás a munkahét, 
és ez pontosan ennek a hatékonyságnövekedésnek lett az eredménye. Volt szerencsém 
sokat Németországban dolgozni, ennek azért vannak különböző negatív hatásai is, 
merthogy a vállalatok például most a kapacitásszűke időszakában ezzel nagyon 
nehezen tudnak mit kezdeni, de valóban egy ilyen folyamat majd történni fog.  

A munka törvénykönyvéről nem tudok nyilatkozni, mert másik 
minisztériumhoz tartozik, erről beszéltünk.  

Megjelent a szakszervezeteknek a komolyan vétele. Én azt gondolom, hogy a 
szakszervezeteket komolyan kell venni, a szakszervezet egy támogató eszköz, azt 
hiszem, ezt az elmúlt 4 évben a pedagógus szakszervezetekkel való hosszas 
tárgyalások és ezek eredményes volta, tegyük hozzá, pont azt mutatták, hogy egy jó 
szakszervezet pontosan ezt eredményezi, amikor a pedagógus szakszervezet 25 
pontjából egyébként 21-et teljesített a kormány, csak ezt ők nem ismerték el, akkor 
szerintem ez egy hatékony tárgyalás volt. Tehát én személyesen a szakszervezetekkel 
való együttműködést nagyon komoly dolognak tekintem, attól függetlenül, hogy nem 
ehhez a minisztériumhoz tartozik.  

Ugyanígy a munkahelyi balesetek száma, nem jó, ha van munkahelyi baleset, 
de ez egy másik minisztérium szabályozási oldala. Nyilvánvalóan itt sok minden miatt 
történnek munkahelyi balesetek. Az egyik a munkahelyek lévő fegyelem, a 
technológia, ez egy nagyon fontos dolog, multinacionális cégeknél kevés ilyen van, egy 
olyan vállalatnál, ahol ezek a folyamatok nem jól szabályozottak, ezeknek a száma 
nyilván növekedni fog. Itt van az államnak óhatatlanul feladata. 

A korrupcióról nehéz mit mondani, az egy nagy üzleti kategória. Ha, mondjuk 
megnézzük azt, hogy a bizalmi indexek hogyan változtak az elmúlt időszakban, az azt 
jelenti, ha ez … GKI-index, így van, tehát 8 százalékponttal jelen pillanatban, csak 
nem akartam butaságot mondani, az üzleti bizalmi index magasabb, mint bármikor 
valaha az elmúlt időszakban. Ennek nyilván van egy ilyen típusú eleme is. 

A hazai kkv-k kevéssé részesültek ezekből a támogatásokból. A számok sajnos 
nem ezt mutatják, tehát az európai uniós támogatásoknak a 80 százalékát…, részben 
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egyébként, amikor a programokat megfogalmaztuk, akkor is így történt, és ez 
körülbelül így is történt, tehát 80 százalékát a hazai kkv-k kapták. Képviselő úr, 
szerintem nemcsak erre gondol, hanem jellemezte, hogy hogyan támogatjuk a 
multinacionális cégeket, meg hogy miért van sok multinacionális cég 
Magyarországon. Elnézést kérek, aki még nem kormányzott, nyilván esetében ezt még 
nem lehet felróni, de vannak itt olyanok, akik kormányoztak a ’90-es években, ez a 
fajta függőség pontosan a ’90-es évek eleje után alakult ki. Ennek egy viszonylag 
egyszerű indoka volt: a tradicionális magyar ipar a szocializmus végével összedőlt - 
nemcsak a járműipar, minden más is -, és itt létrejött egy olyan szakember-
strukturális lehetőség, amire a multinacionális cégek nagyon gyorsan reagáltak, és ez 
történt. Ezen lehet bánkódni is, de ez egy adottság, én azt gondolom inkább - erre itt 
próbáltam rámutatni -, hogy hogyan tudunk erre építeni, és hogyan tudjuk ezen a 
bázison egyébként a magyar tulajdonú vállalatokat erősíteni, hogyan tudjuk ezt arra 
felhasználni. Ha már itt van egy nagy cég, akinek a beszállítói itt lehetnek, akkor ezt 
miért ne használnánk erre. Ezen bánkódni most már nem érdemes, mert ez egy 
adottság, nem most alakult ki egyébként. Itt vannak fiatalabbak, mint én, én erre 
emlékszem, hogy hogy alakult ki a magyar járműipar, ez nem véletlenül lett így. Volt 
egy tudásunk, összeomlott, aztán most van egy másikfajta tudásunk, ami lényegesen 
magasabb szintű. Mindjárt mutatok számokat.  

Szatmáry Kristóf kérdései a következők: szakképzés szükséges fejlesztései. 
Igen, az iskolát kell fejleszteni, tehát valóban az a helyzet, hogy valós alternatíva 
legyen egy szakgimnáziumban vagy szakközépiskolában történő tanulás, 
gimnáziumhoz képest. Persze önmagában ezt az iskola nem fogja megoldani. Ha 
megnézzük mondjuk, hogy hogy néz ki ez Németországban, ez pont annyira attraktív, 
mint egyetemet végzett szakembernek. Meg szokták kérdezni azt, hogy 
Magyarországon az egyetemet végzettek aránya a 28-34 évesek között mekkora, az 34 
százalék, ez volt a vállalásunk, de ez alacsony, mert az európai uniós átlag a cél, az 40 
százalék. Ez is egy olyan szám, amit kontextusban kell értelmezni. Németországban ez 
alacsonyabb. Az, hogy a németnél lenne a világon hatékonyabb gazdaság és 
társadalom, azt nem hiszem, ha mindent összevetünk, de alacsonyabb ez a fajta szám. 
Ha megnézzük Svájcot, hogy mit jelent Svájcban szakmunkásnak lenni, az pont 
ugyanolyan elfogadott dolog, mintha mérnök lenne az ember gyereke. Itt a 
munkaerőpiacnak kell valóban azt támogatni, hogy szakmunkásként valóban az 
értékteremtési folyamatban olyan munkát végez, és ezért olyan kompenzáció jár, ami 
annak az értéke. Ha megnézzük, mondjuk, Győr környékén az Audinál milyen 
szakmunkásnak lenni, az pont olyan, mint a mérnök az Audinál, nincs különbség. Itt 
a cél az, hogy ez mindenhol így legyen. Itt a jövedelmek és a munkahelyek minősége 
ebben nagyon sokat fog tudni segíteni.  

A szakképzés esetén hogyan győzzük meg a gyerekeinket arról, hogy nekik jó 
ilyenfajta szakmát is tanulni. Nagyon sok tudatosítási folyamat indult el, ez, amikor a 
gyerek 14 éves, már túl késő, el kell kezdeni valamikor az általános iskola alsó 
tagozatában elmondani, hogy mit jelent egy szakma, mit jelent, amikor munkát 
végzünk, és ilyen típusú munkát végzünk. Nagyon sok projektet határoztunk meg az 
elmúlt 4 évben, az európai uniós források egy jelentős része pont ebbe az irányba hat, 
hogy elmondjuk, hogy mit jelent. Létrejött a szakmák napja. Ez azt jelenti, hogy egy 
évben két napot azzal kell tölteni, hogy el tudjuk mondani az iskolában, hogy mit 
jelent a szakma. Ezek a fajta tudatosítási eszközök azok, amik egyébként ennek a 
hatását majd erősíteni fogják. A közmunka is idetartozik, hiszen ott egy másfajta 
template jön létre, el kell menni dolgozni, ez egy fontos dolog. Ennek a hatását én 
nagyon megbecsülném, és ez látszik egyébként egy csomó számban most már. 
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Az internet esetében 2018-ig vállaltuk azt, hogy 100 százalékban nagy 
sebességű, tehát 30 bit/secundumos sávszélességet tudunk biztosítani az ország 
jelentős területén, 80 százalékban ez kábelen keresztül létre fog jönni, 20 százalékot 
pedig valamilyen más eszközökkel meg fogunk tudni oldani. Vagy a 4G hálózaton 
keresztül vagy pedig más módon. Nyilván egy üzleti megfontolás, hogy ahová a kábelt 
nem tudjuk elvinni, mert egyszerűen valószínűleg nem érné meg, akkor más 
megoldást kell választani, de ez nem nálunk van így, ez a világot alapvetően jellemzi.  

A fogyasztóvédelem kérdése. Elnök úr is tett fel ebben az ügyben kérdést. Én 
úgy gondolom, hogy itt pont haladtunk előre. Pontosan azért, mert a 
termékbemutatókat próbáltuk határok közé szorítani. Az, hogy a gazdaságban egy 
létező gazdasági termék, ami a világon mindenhol létezik, az van, vagy nincs. Nem 
tudom, hogy mennyire jó, ha beleavatkozunk. Az viszont, hogy ez ne vezethessen oda, 
ahová vezetett korábban, és ezeket egyébként a fogyasztóvédelem pontosan 
megszüntette, nem minden területen, tehát még az internetes kereskedelem területén 
vannak feladataink, az szerintem viszont nem elvitatható. Megszüntetni őket? Ezt 
majd, gondolom, megfontoljuk, hogy lehet-e termékbemutatót tartani. Én azt hiszem, 
ez egy termék, ami létezik, úgyhogy szabályozás kérdése alapvetően. 

 Képviselő asszony a brüsszeli egyeztetéseket kérdezte. Én azt gondolom, hogy 
– ezt ön is pontosan tudja – Brüsszellel a viszonyunk sokfajta. Az egyik az a fajta 
viszony, ami a tagságunkból adódik, amiről azt gondolom, hogy az európai uniós 
támogatásügyek pont ebbe a viszonyrendszerbe tartoznak. Aztán van mindenkinek 
egy másik viszonya Brüsszellel, nemcsak Magyarországnak, ami a politikai 
kategóriába tartozik, és a kettőt nem szabad összekeverni. Én azt vállaltam, hogy 
azokat az ügyeket, amik egyébként az európai uniós tagságunkból adódnak, azokat mi 
teljesen korrekt módon fogjuk vinni. Ez ennek az államtitkárságnak a feladata. 
Amennyiben itt bármifajta visszaélés történik – OLAF vagy bármilyen más ügyben -, 
mindenfajta vizsgálatnak állunk elébe, én azt hiszem, hogy ez a normális módja a 
dolognak. Ebben ígéretet is tehetek, hogy ez így fog történni. 

A magyar nők helyzetén hogyan javítanánk? Ez egy nagyon összetett kérdés. 
Hol kezdjük ezt a dolgot? Mondjuk, a vállalatok esetében ön említett egy sor 
szociálpolitikai intézkedés, szerintem ez egy másik minisztérium, itt Novák Katalin 
államtitkár asszony ebben sokkal többet tud mondani. De ha már ezt a kérdést 
felvetettük, vannak azért ennek másfajta kérései is. Például pár héttel ezelőtt volt egy 
STEM-konferencia, ez a science, technology, engineering, mathematics területbe 
tartozó szakmáknak a kérdéséről beszélt. Ennek az egyik legkiemelkedőbb kérdése, 
hogy hogyan vesszük rá a hölgyeket arra, hogy ők is pont ugyanolyan, sőt jobb 
informatikusok, mérnökök legyenek, mint egyébként a férfiemberek. Illetve az ő egyik 
előnyük az, hogyha egy alapvetően szakállas, álmos szoftverfejlesztő férfiakból álló 
csoportba bekerül egy hölgy, akkor egészen más a csoport működése, hatékonysága. 
Ez indokolja azt, hogy a vállalatok ezt valóban keresik. Itt megpróbáltunk nagyon sok 
mindent tenni, több olyan rendezvénysorozatunk van, például a „TechCsajok” 
nevezetű rendezvény, ahol sok száz középiskolai hölgy hallgatót hívunk meg 
egyetemre, és mondjuk el nekik azt, hogy ők pont olyan jól tudnak programozni, és 
pont olyan jól tudnak mérnökök lenni, mint a velük egykorú, pattanásos 
férfiemberek. (Bangóné Borbély Ildikó: Szerintem a nők ezt tudják.) Nem tudom, 
hogy tudják-e, mert nem jelentkeznek rá. Vagy az a sztereotípia érvényes, hogy én 
nem tudok lenni… de pontosan ezt a sztereotípiát próbáljuk meg oldani azzal, hogy 
elmondjuk, hogy nekik ez pont ugyanolyan lehetőséget jelent.  

A munkaerőhiányra vonatkozóan. Itt van egy tanulságos ábránk, amit 
időközben kivetítettünk, benne volt a prezentációban, de kivettük, ami azt mutatja, 
hogy megint az, hogy egy országot hányan hagynak el időlegesen, véglegesen, és 
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máshol vállalnak munkát, az mindig egy nagyon bonyolult dolog, hiszen jobban 
szeretnénk őket itt tartani. A másik oldalról, ugye, mindig az a vád szokott bennünket 
érni, hogy a magyar egyetemisták külföldre szeretnének menni. Megnéztük az OECD 
Education at a Glance kiadványát, hogy hány százaléka az adott korosztályos magyar 
egyetemi hallgatóknak tanul külföldön, és mondjuk, összehasonlításban 
Németországgal és Finnországgal – ez a három ország egy csoportban van – 2-2,5 
százalék. Ez, hogy sok vagy kevés, azt nem tudom most eldönteni, ha Finnországban 
is ennyi meg Németországban is ennyi, akkor valószínűleg olyan nagyon nagy baj 
azért nem lehet. De persze itt meg lehet azt kérdezni, hogy na, jó, de kik ezek a 
hallgatók. Tehát, mondjuk a Fazekasból és az Apáczaiból mennek csak oda ezek a 
hallgatók, igen, onnét is mennek, meg máshonnan is mennek, itt az a kérdés, hogy 
baj-e az, hogyha ők egyébként külföldön tanulnak néhány évet, és egyébként, 
mondjuk, ha utána visszajönnek, akkor mennyire tudnak hasznos tagjai lenni a 
társadalomnak. Na, erre kell megoldásokat találni. Erre meg elkezdtünk 
megoldásokat találni. Tehát például ez év szeptemberétől – ez egy direkt motiváció – 
azok a középiskolás tanulók, akik olyat teljesítettek középiskolás éveik alatt, ami 
mérhető – matematikaolimpia, fizikaolimpia, bármilyen másik olimpia, OKTV, egyéb 
más szakmai tanulmányi versenyeken megjelentek, és díjat értek el -, ők alanyi jogon 
jelentkezhetnek havi 500 ezer forintos ösztöndíjra, ha magyar egyetemre mennek, és 
ott nemcsak ösztöndíjat kapnak az első évben, és utána ez folytatódik, hanem mentori 
támogatást is. Ugyanez igaz, hogy ha már valaki egyébként Cambridge-ben tanul – 
nagyjából 300 magyar tehetséges fiatal -, ők végeztek egy felmérést, és azt mondták, 
hogy ha tényleg kétharmaduk visszajönne Magyarországra - egyharmada mondta azt, 
hogy ha már ott tanul, akkor elmenne a világban máshová, de kétharmaduk azt 
mondja - hogyha ők olyan munkalehetőséget találnak itt, akkor ők visszajönnek. Ők 
fognak ilyen munkalehetőséget találni, úgyhogy ebben segítenénk is nekik. Évek óta 
zajlik egy Future Hungary nevezetű rendezvény, ahol március 17-e környékén több 
céget hívnánk meg, ebben az idén segítettünk, és még több cég került ki, akik 
elmondják ezeknek a Cambridge-ben tanuló fiatalembereknek, hogy Magyarországon 
milyen munkalehetőségek, lehetőségek várnak rájuk. Illetve nem akarjuk ezeket a 
fiatalokat diszkriminálni, ők pont olyan magyar emberek, mint, aki az ELTE-re jár, 
megnézzük azt, hogyan tudjuk azt az ösztöndíj-lehetőséget, amit egy magyar állami 
ösztöndíjas hallgatónak nyújtunk, ugyanazt a diákhitel-lehetőséget rájuk is 
kiterjeszteni. Ennek sem indokát nem látom, sem technikai problémáját, hogy ezt ne 
így tegyük. Ezekkel őket Magyarországhoz tudjuk kötni, és ha ott tanultak, és utána 
visszajönnek, szerintem ez egy kiváló megoldás. 

Az a 6 százalék, ugye ez egy ENSZ-statisztika, ami Magyarországnál szerepel, 
tehát 6 százaléka az ország lakosságának, aki itt született, de nem itt dolgozik, erre azt 
tudom mondani, hogy valóban kár arról vitát nyitni, hogy ez sok vagy kevés, meg kár 
is ahhoz hasonlítani, hogy mondjuk, Lengyelországban ez 11 százalék, Ukrajnában 13 
százalék, Romániában 18 százalék, Németországban 5 százalék, hogy ez sok vagy 
kevés, ebben a pillanatban ez valóban soknak tűnik, mert a gazdaság egy olyan 
állapotban van, hogy igényli ezt a munkaerőt, ennek ellenére ők magyar emberek, 
akik külföldön dolgoznak jelen pillanatban. Innentől kezdődően, azt hiszem, amit 
elnök úr kérdezett, hogy mit hová számítunk, ők dolgoznak, és magyar emberként 
dolgoznak, tehát én azt hiszem, hogy ez szintén része ennek a dolognak. Ha 
megnézzük, ez a 740 ezer fős bővülés, ami az elmúlt 8 évben történt, ebből 550 ezer fő 
az elsődleges munkaerőpiacon megjelentek száma, 80 ezer fővel bővült a 
közmunkások száma, és egyébként 110 ezer fővel dolgoznak többen külföldön, akik 
itthon regisztráltak. Tehát tudjuk, hogy ők ott vannak. Plusz 200 ezer azoknak a 
száma, akik nem ilyen dolgoznak külföldön. Tehát, ha őket másként akarjuk kezelni, 
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tehát ők nem magyar emberek, akik dolgoznak valahol, akkor persze azt meg lehet 
tenni, én ezt nem tenném, mert nem szeretem ezt a különbségtételt.  

Társadalmi párbeszéd. Most fura tőlem ez, de ugye az oktatási államtitkári 
tevékenységem alatt szerintem nem volt olyan, akivel ne beszéltünk volna. Az a 
Közművelődési Kerekasztal pont erre alakult. Azt a politikai részt, hogy valaki ott 
nem akart egyébként tárgyalni, mert máshol szeretett volna, ezt politikai 
teljesítménynek feltüntetve az ő részéről, én meg úgy gondolom, hogy itt pontosan 
egy kerekasztal a jó megoldás. Az, hogy egy-egy szervezettel direktben tárgyalunk – 
ide nem tartoznak a szakszervezetek, ugye, nekik más a szabályrendszerük, velük 
direktben tárgyaltunk, de mondjuk, egy civil szerveződés, hogy ő nem ül le egyébként 
a hasonló tanáremberekkel, a Magyar Tudományos Akadémiával, a tanári 
szervezetekkel, mert azt mondja, hogy ő direktben akar a kormánnyal tárgyalni, és 
erre azt mondjuk, hogy ez nem egyeztetés, ezt nem tartom jónak. Pont ezért hoztuk 
létre. Itt, azt hiszem, hogy az a fajta társadalmi egyeztetés, ami ezeknek az ügyeknek, 
hogy hogyan készítjük fel a magyar társadalmat, hogyan segítjük a magyar 
társadalmat ennek a technológiai változásnak az abszolválásában, itt viszont a 
társadalmi párbeszéd, azt gondolom, hogy roppant fontos. Úgyhogy, igen, fogunk 
társadalmi párbeszédet folytatni. A többi párttal is természetesen, hiszen erre is 
vannak fórumok. Én arra emlékszem, hogy a Hiller képviselő úrral, mintha 
beszéltünk volna oktatási ügyekről is. Úgyhogy, ha ez az elvárás velem szemben, 
akkor igen, ezt én folytatásra tervezem. 

Molnár Gyula képviselő úr, hogy milyen típusú házat építünk. Nyilatkozott 
arról, hogy ismer engem régóta, akkor valószínűleg erre a választ is tudja. Hogy 
mondjam? Volt egy vizsgálat egyszer még a Knorr-Bremse-nél, amiből kijött az, hogy 
az autoritási indexem elég alacsony. Ezek azok az emberek, akik nem nagyon fogadják 
azt el, úgyhogy erre valószínűleg ez a válasz. Addig, amíg én arról meg vagyok 
győződve, hogy amit teszünk, az az, amit én jónak gondolok, ez így fog lenni. 
Egyébként vannak ilyen vélelmezések különböző ilyen ügyekkel kapcsolatban. Azt 
gondolom, hogy az embert a teljesítménye minősíti. Az oktatás területén nem volt 
ilyenfajta kényszer, azt gondolom, hogy itt sem lesz.  

A Parragh úrnak pedig, hogy ne legyen Magyarország innováció, ezt nem 
tudom, hol mondta. Ő nem mondta, sőt, ha legutolsó nyilatkozatait hallgatjuk meg 
Parragh úrnak, pont tegnap hallottam a rádióban, abban pontosan azt mondta, hogy 
a magyar vállalatok termelékenységnövekedése, illetve innovációs képességének a 
kialakítása az egyik komoly szempont. Úgyhogy őt hajlamosak vagyunk néha 
démonizálni, ő egyszerűen csak elmondja azt, amit a munkaerőpiac abban a 
pillanatban igényel. Hogyha ez arra vonatkozik, hogy a szakképzettség szintjét 
növelni kell, és a duális képzés jó megoldás, akkor azt, hogyha pedig azt, hogy az ilyen 
vállalatoknak az innovációs képességét növelni kell, akkor meg azt. Én nem hallottam 
tőle ilyet, hogy ez ne így lenne. 

A stratégiai szerződések kérdése, ezt elnök úr kérdezte, hogy hogy gondoljuk 
ezeket. Ezeket ki kell egészíteni, ugyanis a stratégiai szerződésekben szerepelnek 
különböző dolgok. Szerepel benne az is, hogy ezeknek a vállalatoknak a 
magyarországi közösséghez való viszonyát erősíteni kell - mindenhol szerepel -, ez 
konkretizálni kell. Ez is ennek a társadalmi egyeztetésnek a része, hogy például ezek a 
nagyvállalatok hogyan fognak a magyar kkv-k innovációs képességfejlesztésében részt 
venni. Ezeket megpróbáljuk ezzel majd kiegészíteni. 

A bérnövekedés, illetve a kkv-k adóterhei. Itt az elmúlt időszakban szerintem 
2010-18 között a legnagyobb ugrás történt, ehhez is van egy számunk. A kkv-k 
esetében az 52 százalékos adóteher 39 százalékra csökkent, és itt az irány világos: ezt 
tovább kell csökkenteni. Pontosan arról van szó, hogy ez ne változzon. A jobb oldali 
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ábrát, ha megnézzük, ami pedig szintén idetartozik, hogy a munkavállalók terhei 
milyenek, és hogyan változtak 2010-18 között, az pedig egyértelműen itt látszik. Úgy 
egyébként, hogy mellette pedig van egy erőteljes foglalkoztatásnövekedés. Ezeket a 
számokat – ezek KSH-számok, tehát nem a kormány generálja őket – komolyan kell 
venni. Hogy milyen a struktúrája, milyen módon történt ez a többletjövedelem, ami 
megjelent, abban pedig, ahogy elnök úr is mondta, a családi adókedvezmény 
rendszere egy jó rendszer, de ugyanígy jó rendszer az egykulcsos adó, ugyanígy jó 
rendszer, ami ennek a tetején megjelent, ezeket is lehet számosítani, az ingyenes 
étkeztetéstől kezdve egy sor más dolog. Én azt hiszem, hogy ezek azt jelzik, hogy mind 
a kkv-k, mind a munkavállalók esetén komoly eredményeket értünk el. És miután 
nem én vagyok a pénzügyminiszter, ezért erről most nem is nagyon tudnék beszélni, 
hogy mi lesz a következő lépés. Ezt majd pénzügyminiszter el fogja mondani. 

E-közigazgatás. Abszolút egyetértünk. Megnéztünk különböző országokat, 
mondjuk, Szlovéniában viszonylag gyorsan megvolt, egy kisebb ország, azt gondolom, 
hogy az elektronikus közigazgatásnak nemcsak az a jelentősége – nyilván ez az 
elsődleges célja -, hogy az állampolgárok számára egy olyan megoldást kínáljon, ami 
egyszerűsíti az ő életüket. Itt abszolút erőteljes a szándék, de van egy másik hatása is, 
hogy átrendezi a munkaerőpiaci viszonyokat, kevesebb állami munkavállalóra lesz 
szükség, akik egyébként megélhetnek a normál munkaerőpiacon. Tehát itt van egy 
állampolgári igény, és van egy gazdasági szükségszerűség. Ha ez a kettő 
összekapcsolódik, akkor abból egész jó megoldások jönnek ki. 

A tranzakciós illeték az NGM ügye, tehát arról nem nagyon beszélnék. 
Azt hiszem, hogy nagyjából az összes kérdésre válaszoltam.  
 
ELNÖK: Bizottsági tagtársaimhoz fordulok, hogy adott esetben elmaradt 

kérdés, felelet tekintetében van-e észrevételük. (Nincs jelentkező.) Úgy látom, hogy 
nincsen. E tekintetben tehát 2. kör futására sincsen szükségünk. Következő pontban a 
bizottság nyílt szavazással dönt a jelölt támogatásáról. 

Határozathozatal 

Kérdezem tehát a bizottság tagjait: ki az, aki támogatja dr. Palkovics László 
innovációért és technológiáért felelős miniszterré történő kinevezését? (Szavazás.) Ki 
az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Ki tartózkodott? (Senki sem jelentkezik.) 

Megállapítom, hogy 6 igen, 4 nem, tartózkodás nélkül a bizottság 
hozzájárulását adta miniszterjelölt úr miniszterré történő kinevezéséhez. 

Megköszönöm miniszterjelölt úrnak és meghívott vendégeinknek a részvételt. 
Ezt a napirendi pontot lezárom azzal a 30 másodperc technikai szünettel, hogy amíg 
el kívánják hagyni a termet, addig átvezetjük a bizottságot a 2. napirendi pontba, ami 
az egyebek lesz. (A miniszterjelölt és kollégái távoznak az ülésteremből.)  

Egyebek 

Kiosztottunk képviselőtársainknak egy adatlapot, főleg a bizottságok új tagjait 
kérem arra, hogy töltsék ki, a régi tagok pedig az esetben, ha változás, változtatás 
lépett fel az adatokban. Javaslom, továbbá, hogy a korábban felvetett, a bizottság 
működését érintő döntésekre, amelyek az ülésezési rendet, az alelnöki helyettesítési 
sorrend megállapítását, az albizottságok létrehozását illeti, előreláthatólag a 
következő ülésen döntsünk.  

Az ülés berekesztése 

Szeretném megkérdezni továbbá, hogy van-e bárkinek az egyebek között 
bármilyen közérdekű bejelentenivalója. (Nincs jelentkező.) Emelkedő kezet nem 
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látok. E tekintetben tehát lezárom az ülést. További eredményes munkával teli napot, 
és ami a legfontosabb, jó egészséget kívánok mindenkinek.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 15 óra 45 perc) 

  

Z. Kárpát Dániel  
  a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Lajtai Szilvia  


