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Napirendi javaslat  

 
  

1. A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/3374. szám)  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  
(Vitához kapcsolódó bizottság) 
 

2. A hatnapos munkahetek betiltása érdekében a munka törvénykönyvéről szóló 
2012. évi I. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/3043. szám)  
(Tordai Bence (Párbeszéd) képviselő önálló indítványa)  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 
 

3. Varga Mihály pénzügyminiszter meghallgatása az Országgyűlésről szóló 2012. 
évi XXXVI. törvény 41.§-a alapján 
 

4. Egyebek 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 12 óra 34 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása  

Z. KÁRPÁT DÁNIEL (Jobbik), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm összes kedves vendégünket, 
képviselőtársaimat, a sajtó tisztelt munkatársait. Igyekszem elnyújtani a mondatot, 
amíg mindenki elfoglalja a helyét. Úgy látom, hogy már az előterjesztők is megtették 
ezt, amit külön köszönök. Ezt megelőzően azonban a Vállalkozásfejlesztési bizottság 
ülését miután megnyitom, a határozatképességet kell megállapítanom. Kollégámmal 
történő egyeztetést követően arra jutottunk, hogy 8 fő személyesen van 
képviselőtársaim közül, ketten pedig eseti képviseleti megbízást adtak. Ily módon 
tehát a határozatképességünk megállapítható.  

Első technikai feladatunk ezt követően a napirend elfogadása. Kérdezem 
képviselőtársaimat, hogy a kiküldött napirendet ebben a formában elfogadják-e. Egy 
közbevetést érzékelek alelnök részéről, parancsoljon, öné a szó. 

 
SZATMÁRY KRISTÓF (Fidesz), a bizottság alelnöke: Annyival egészíteném ki, 

hogyha esetlegesen az első két napirendi pont korábban érne véget, akkor tartsunk 
szünetet miniszter úr megérkezéséig, amennyiben elhúzódna, akkor meg függesszük 
fel, és a miniszter úr meghallgatásával folytassuk. 

 
ELNÖK: Miniszter úr 13 órára érkezik. Erős a feltételezésem, hogy az első két 

napirenden túlleszünk eddig az időpontig. Már kiváló kollégáimmal egyeztetve 
ugyanerre jutottunk, hogy technikai szünetet fogunk elrendelni miniszter úr 
megérkezéséig, amennyiben hamarabb kész leszünk. A másik forgatókönyvet egyelőre 
a sci-fi kategóriájába sorolnám. Nem feltételezem, bár azért ne becsüljük le egyik 
kiváló javaslatot sem, ami előttünk fekszik, de erre az esetre is fel vagyunk készülve. 
Ezek ismeretében kérdezem tehát bizottsági tagtársaimat, hogy a kiküldött napirendi 
javaslatot elfogadják-e. Amennyiben igen, kérem, kézfelemeléssel jelezzék ezt. 
(Szavazás.) Egyhangú döntés született, 11 igen szavazattal elfogadtuk a napirendet.  

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény módosításáról 
szóló T/3374. számú törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  

Az első napirendi pontunkra térve, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 
törvény módosításáról szóló törvényjavaslat, mely a T/3374. szám alatt fut, részletes 
vitájára kerül sor a HHSZ 44-45. §-a alapján. Köszöntöm az előterjesztő 
képviseletében jelen lévő dr. Kretter Diána helyettes államtitkár asszonyt a 
Miniszterelnökség részéről, valamint a Közbeszerzési Hatóság részéről dr. Havas-
Kovács Gabriellát és Lónyainé Kaczur Piroskát. Remélem, hogy minden elém kerülő 
adat és titulus tökéletesen megfelel a valóságnak. Javaslom, hogy a részletes vitát egy 
szakaszban tárgyaljuk, mivel módosító javaslat nem érkezett, és tudtommal a 
bizottság sem kíván saját módosító szándékot megfogalmazni. Kérdezem, hogy ki 
támogatja az egy szakaszban történő vitát. (Szavazás.) Úgy látom, hogy a mai nap 
második egyhangú döntése is megszületett. A részletes vita tekintetében arról kell 
döntenünk, hogy a törvényjavaslat megfelel-e a HHSZ. 44. § (1) bekezdésében előírt 
követelményeknek. Először az előterjesztőnek adom meg a szót, amennyiben van 
kiegészítenivalója.  

 
DR. KRETTER DIÁNA helyettes államtitkár (Miniszterelnökség): Köszönöm a 

szót. Nincs kiegészítenivalónk. 
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ELNÖK: Köszönjük szépen. Értettem. Megkérdezem a bizottság tagjait, hogy 
kívánnak-e szólni, van-e kérdésük, felvetésük, bármilyen gondolatuk, amivel 
gazdagítanák a vitát. (Nincs jelentkező.) Nincs. Ebből következően az előterjesztő is, 
ha gondolja, reagálhat, bár nincsen mire, mert ugye elhangzottak nem történtek. Úgy 
látom, hogy jelentkező nincsen, ezért kérem a bizottság döntését a HHSZ 44. § (1) 
bekezdésében foglaltaknak való megfelelésről. Kérem, aki ezt a megfelelést igen 
szavazatával tudja támogatni, az kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 8 igen, ellene 
senki, 3 tartózkodással megszületett a döntésünk. Ezt követően pedig két döntésünk 
maradt hátra. Egyrészt döntenünk kell a részletes vita lezárásáról. Ki az, aki 
támogatja a részletes vita lezárását? (Szavazás.) 8 igen, ellene senki, 3 tartózkodás. 
Végül pedig a részletes vitáról szóló jelentés elfogadásáról kell döntenünk. Ki az, aki 
támogatja a jelentés elfogadását. 8 igen, 2 ellenszavazat és 1 tartózkodással született 
meg ez a döntés. Ezennel ezt a napirendi pontot lezárom. Köszönjük szíves 
közreműködésüket. Szép napot kívánok!  

A hatnapos munkahetek betiltása érdekében a munka 
törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény módosításáról szóló 
T/3043. számú törvényjavaslat 
(Tordai Bence (Párbeszéd) képviselő önálló indítványa)  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Második napirendi pontunk tekintetében a hatnapos munkahetek betiltása 
érdekében a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat került elénk. Ez a T/3043. számon fut. Tordai Bence, Párbeszéd 
képviselő önálló indítványáról van szó. Tárgysorozatba vételéről fogunk dönteni. 
Elsőként az előterjesztőé a szó. Parancsoljon!  

 
TORDAI BENCE (Párbeszéd): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! 

Egy viszonylag egyszerű munka törvénykönyve módosítására teszünk javaslatot itt a 
Párbeszéd részéről. Azt mondanánk, hogy amikor a nemzeti ünnepek vagy más 
munkaszüneti napok keddre vagy csütörtökre esnek, és így a hosszú hétvége 
keretében a hétfői, pénteki munkanapok szabadnapnak minősülnek, akkor ezek a 
szabadnapok ledolgozandók, és ezt azt eredményezi, hogy évi 3-5 vagy akár 6 
alkalommal is fel kell áldozniuk az embereknek a szombatjukat a munka oltárán.  

A Párbeszéd úgy gondolja, hogy ez nem egy jó gyakorlat, és a munka és 
magánélet egyensúlyának káros eltolódását eredményezi. Azt javasoljuk, hogy ezek a 
péntekek és hétfők ne pihenőnapok, hanem valódi munkaszüneti napok legyenek, ne 
legyen szükség a szombati ledolgozásra. Tehát a törvényjavaslat tiltaná a hatnapos 
munkaheteket. Ha így egy kicsit kedvesebb esetleg a kormánypárti füleknek, akkor a 
kommunista szombatok utolsó írmagját is ezzel megszüntethetnék. Nem hiszem, 
hogy ez így jobban hangzik… és azt kell mondanom, hogy egy nagyon nagymintás, 7 
ezer válaszadót magában foglaló kutatás eredménye azt mutatja, hogy 85 százaléka a 
válaszadóknak támogatja ezt a kezdeményezést. Én értem azt, hogy ez a 
Vállalkozásfejlesztési bizottság, és itt nemcsak az emberek, a munkavállalók 
véleménye fontos, nemcsak azoknak a családoknak a véleménye fontos, akik 
szeretnék a hétvégét együtt tölteni, és nem szeretnének csonka hétvégéket kapni 
évente több alkalommal, hanem a vállalkozók szempontjai is számítanak.  

Itt azt tudom mondani, hogy ez a gazdasági növekedés megtorpantásához sem 
lenne elég, de egy egyszeri növekedéscsökkentő hatást váltana ki, ami a mi szakértői 
becsléseink szerint a GDP 1 százalékára sem rúgna - ami, hogyha aktuálisan tényleg 5 
százalék közelében vannak a növekedési adatok, akkor -, szerintem most van az a 
helyzet, amikor ezt be lehet vállalni. Ráadásul ezek a szombatok nem érintenek 
mindenkit, nem érintenek minden céget foglalkoztatót egyaránt, azokon a 
munkahelyeken, ahol folyamatos munkarendben vagy 3 műszakos munkarendben 
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dolgoznak, ott tulajdonképpen ennek a módosításnak nem lenne következménye, 
nincsen ilyen értelemben jelentősége, és azt is tudjuk, hogy nagyon sok helyen - most 
beszéltük éppen a kollégákkal, hogy - kinek a gyereke mit kap ezeken a szombatokon, 
van-e egyáltalán tanítás, van-e egyáltalán iskola vagy sem. A szülőktől elvárják 
gyakorlatilag, hogy vagy egész napra oldják meg a gyerekük felügyeletét, vagy 
legalábbis korábban értük menjenek. Tehát az is biztos, hogy a gyerekes családoknak 
ez különös nehézséget okoz.  

A most közelgő ünnepi időszakban, az adventi időszakban lesz ráadásul két 
olyan szombat, ami ledolgozandó, tehát decemberben egyből két szabadnapot 
adhatnánk az embereknek. Én azt hiszem, hogy ez egy meglehetősen népszerű és 
szakmai szempontból is megfontolandó felvetés. Úgyhogy azt kérném önöktől, 
tőletek, hogyha esetleg most itt ellenzéki indítványként leszavazásra is kerülne 
váratlanul ez a javaslat, akkor is mindenki érezze magában a bátorságot. Részemről 
megadom a szabad copyrightot erre, hogy lopja el ezt a javaslatot, és terjessze be akár 
a kormánypártok neve alatt. Egyébként meg tényleg kíváncsi lennék a bizottság 
Fidesz-KDNP-s tagjainak a véleményére is ezzel kapcsolatban. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm a felvezetést. Bizottsági tagtársaimhoz fordulok a 

tekintetben, hogy ki kíván hozzászólni. Mivel jelentkezőt a hosszú kivárás ellenére 
sem látok, így nem marad más, mint határozni arról, hogy a tárgysorozatba vétel 
tekintetében alkalmasnak tartja-e a vitára a bizottság a javaslatot. Kérem, aki igennel 
szavaz, jelezze kézfelemeléssel. (Szavazás.) 4 igen, ellen senki és 7 tartózkodást látok. 
Ily módon ennek a javaslatnak a vitalehetősége elvérzett, és így ezt a napirendi pontot 
lezárom, és ahogy a korábbiakban jeleztük, miniszter úr megérkezéséig technikai 
szünetet rendelek el.  

(Szünet: 12.45 órától 13.10 óráig) 
 

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

ELNÖK: Nagy tisztelettel köszöntöm körünkben miniszter urat és kedves 
munkatársait. Különösen annak fényében, hogy a viszontagságos közlekedési 
körülmények közepette azért tudtunk találkozni. Harmadik és egyben utolsó 
napirendi pontunkat nyitom meg, melynek keretein belül  Varga Mihály 
pénzügyminiszter úr meghallgatása kerül sor az Országgyűlésről szóló 2012. évi 
XXXVI. törvény 41.§-a alapján. Legutóbb az előttem fekvő papíros megerősítése 
szerint 2017. november 22-én találkoztunk, és köszönhettük miniszter urat 
körünkben, akkor még nemzetgazdasági miniszterként. Most arra kérem, hogy 
számoljon be az eltelt majd’ egy év alatt végzett munkáról, különösen a magyar kis- és 
középvállalkozások működését érintő tervekről, döntésekről, foglalkoztatáspolitikát 
illető folyamatokról, majd pedig kérem képviselőtársaimat, hogy gyűjtsék magukban 
felvetéseiket, kérdéseiket, gondolataikat. Átadom a szót, parancsoljon, miniszter úr!  

Varga Mihály szóbeli tájékoztatója 

VARGA MIHÁLY pénzügyminiszter: Köszönöm, elnök úr. Tisztelt Bizottság! 
Köszönöm szépen a meghívást. Valóban, ahogy elnök úr is mondta, 2017. november 
22-én járhattam a bizottság előtt egy meghallgatás keretében. Azóta annyi változás 
azért történt, erre szeretném a bizottság tagjainak a figyelmét felhívni, hogy a 
kormányzati struktúra ebben a tekintetben is jelentősen megváltozott. Tehát a kis- és 
középvállalkozásokra kiírt programok előkészítése, indítása, a vállalkozásfejlesztés 
jelentős része az Innovációs és Technológiai Minisztérium hatáskörébe került a 
kormányzati statútum szerint. Ez persze ne befolyásolja a bizottságot, és vélelmezem, 
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nem is fogja befolyásolni. Tehát értelemszerűen a hozzám intézett kérdések 
tekintetében állok rendelkezésre.  

Amit szeretnék röviden elmondani, bár nem beszéltünk meg elnök úrral 
időkeretet, hogy mennyi időm van, a legfontosabb, a vállalkozásokat érintő döntés 
2016 novemberéig nyúlik vissza. 2016 novemberében kötöttünk egy megállapodást a 
munkaadói és a munkavállalói érdekképviseletekkel. Ennek az egyik része egy 
jelentős köztehercsökkentést indított el 2017-ben és 2018-ban. Ennek már 
tapasztalták a vállalkozások is az eredményét, hiszen 2017-ben 27-ről 22 százalékra 
csökkentettük a szociális hozzájárulási adó mértékét. Ez pedig idei évben 22-ről 19,5 
százalékra csökkent. Ez egy hatéves megállapodás volt, 2022 végéig fogjuk vinni - 
reményeim szerint - ezt a megállapodást. Ezzel azt érjük el, hogy a következő években 
a visegrádi országok szintje alá fog süllyedni a vállalkozások közterhe.  

A másik oldalról a vállalkozások azt vállalták, hogy bérintézkedéseket 
indítanak el, ugye itt a minimálbér és a garantált bérminimum emelésére kell 
gondolni. 2017-ben a minimálbér 15 százalékkal, a garantált bérminimum összegét 25 
százalékkal növeltük, majd 2018-ban 8-12 százalékos növekedés következett be.  

Szerencsére azok a pesszimista vélemények, amelyek itt is elhangoztak ebben a 
bizottságban 2017 őszén, azok nem következtek be. A vállalkozások hatékonyabbá 
váltak, de tömeges vállalkozói csőd, vállalkozások felszámolása nem következett be. 
Tehát az a bérnövekedés, ami van a magyar gazdaságban, az a vállalkozásaink 
működését nem korlátozta. Ami korlátozza, az sokkal inkább a foglalkoztatási 
lehetőségek, a munkaerőpiac jelenlegi helyzete. Természetesen azon dolgozunk 
államtitkár úrral, Bodó Sándor kollégámmal együtt a minisztériumban, hogy ezek a 
foglalkoztatási programok, azok a módosítások, amelyeknek egy része már 
folyamatban van, egy része pedig előkészítés alatt, ezek segítsenek a vállalkozások 
munkaerőpiaci helyzetén. 

Ami az adó területét illeti, engedjék meg, hogy erről még néhány szót szóljak, 
hiszen valóban a legfontosabb az a döntés volt, amire utaltam, de ezen túl is vannak 
olyan döntések, amelyeket talán érdemes ebben a körben felidézni. Az egyik, hogy 
nemcsak az történik meg, hogy a közterhek csökkennek, hanem egy egyszerűbb 
adóadminisztráció is történik, hiszen 2019-től újrakodifikált módon történik a 
szociális hozzájárulási adó és az egészségügyi hozzájárulásnak a fizetése. Ez 
egységessé vált, egységessé lett. Itt arra szeretnék utalni, hogy ez is része volt annak a 
hatéves döntésnek, amelyet meghoztunk, de ennek a kidolgozása, elindítása később 
történt meg. Azt gondolom, hogy ez egy olyan új lehetőség lesz, ami egyszerűsíteni 
fogja a munkaadói terheket. 

Jelentős változásnak tartom, hogy a munkaerőpiactól távol lévőket vagy 
tartósan távol lévőket, inkább így fogalmazok, megpróbáljuk visszavonni a munka 
világába. Erre jelenleg van egy olyan program, amely 2018 elejétől fut egészen 2019 
végéig. Lényegében 9 járásban indítottuk el ezt a programot: Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megye és Hajdú-Bihar megye 9 járásában. A helyzet az, hogy úgy látjuk, hogy a 
munkaerőpiaci intézkedések lényegében ebben a keretben kimerülnek, tehát a 3,6 
százalékos munkanélküliség nagyon impresszív, de ha ezen változtatni akarunk, és 
több embert akarunk a munka világába visszaintegrálni, akkor más intézkedések 
kellenek. Ezért megnéztünk nemzetközi példákat. A holland példa és a német példa 
az, ami szerintem ebben a kultúrkörben használható. Szeretnénk átállítani a 
munkaügyi kirendeltségeket, hivatalokat egy másfajta ügyfélkezelésre. Ennek a 
programja fut most. Reményeink szerint ez eredményes lesz. Az első féléves 
tapasztalatok azért nem rosszak, bízom benne, hogy ez eredményesen tud folytatódni, 
és ennek a programnak a révén is közel 50 ezerrel tudjuk növelni majd a 
foglalkoztatásban állók számát. Ami a további adókedvezményt érinti, a munkába 
lépők után járó adókedvezmény két évig teljes munkáltatói adómentességet biztosít a 
minimálbér összegéig, ami magasabb a jelenlegi 100 ezer forintos határnál. Tehát azt 
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gondoljuk, hogy ez is egy jelentős segítség a vállalkozásoknak. Az adminisztrációs 
terheket jelentősen csökkenti, hogy az új kedvezmény lényegesen egyszerűbb 
adminisztráció mellett vehető igénybe, hiszen a munkaerőpiacra lépők után 
érvényesíthető adókedvezmény és a 3 vagy több gyermeket nevelő munkaerőpiacra 
lépő nők után érvényesíthető kedvezmények jóval egyszerűbben szerezhetők be, a 
NAV automatikusan kiállítja ezeket. Tehát ezzel komolyabb teendő nincsen.  

Ami a vállalati ösztönzőket illeti még, ugye a köztehercsökkentés nemcsak a 
szociális hozzájárulási adó mértékének a csökkentéséből áll, a társasági adó 
csökkentéséből is. 19 és 10 százalék volt a két adókulcs, ez egységesen 9 százalékos 
mértékűre csökken. Ennek kapcsán azt szeretném azért megjegyezni, hogy az Európai 
Unióban ez van legalacsonyabb társaságiadó-kulcs, tehát nincs még egy ilyen ország, 
ahol ilyen alacsony szintű adókulcsok lennének a társaságok szempontjából. Ez 
jelentősen segíti a vállalkozások működését. Jó néhány olyan cégről tudok, amelyik a 
szükséges bérfejlesztéseket jelentősen meg tudta növelni annak kapcsán, hogy a 
társasági adó mértékét is és a szocho mértékét is csökkentettük. Ez ott marad a 
vállalkozásnál és az ő szuverén döntése, hogy ebből vállalkozásfejlesztésre fordít vagy 
éppen a bérek emelésére is. 

A kis- és középvállalkozások támogatása továbbra is kiemelt cél. Itt van két 
olyan adótípusunk, amelyiknek a kedvezményeit szélesítjük. A kata és a kiva két 
adónemre gondolok. Szeretnék arra utalni, hogy 2013-tól indítottuk el a kata 
rendszerét, és ma több mint 300 ezer vállalkozás működik ebben a keretben. Ez mit 
jelent? Ez azt jelenti, hogy havonta 50 ezer forint befizetésével le tudja a vállalkozás 
az adó- és járulékterheit, és innentől kezdve csak a vállalkozás ügyeire koncentrálhat. 
Öröm számunkra az is, hogy a kisvállalkozási adó, a kiva-adóalanyok száma elérte a 
29 ezret, tehát itt is egy jelentős bővülésről van szó. Én azt gondolom, hogy az a cél, 
hogy ezek a kedvező adóformák, ezek a vállalkozások számára elérhetők legyenek, és 
minél kedvezőbben tudják ezeket igénybe venni.  

Az áfával kapcsolatban szeretném megemlíteni, hogy a kata értékhatárát az 
elmúlt években jelentősen növeltük. A legkisebb vállalkozások áfamentessége most 8 
millió forint, és 2019-től ez a 8 millió forintos értékhatár 12 millió forintra fog 
növekedni. Készülünk arra a Nemzeti Adó- és Vámhivatal munkatársaival, hogy erről 
szóló komoly tájékoztató anyag készüljön a vállalkozások számára. Tehát szeretnénk 
elmondani a jó hírt azoknak a vállalkozásoknak, akik ezt még esetleg nem hallották, 
vagy nem tudják, hogy jelentős módon nő az az értékhatár, ami az adómentesség 
lehetőségét biztosítja a számukra.  

Talán további adójogszabály-módosításként és a vállalkozásokat érintő 
módosításként mondhatom el, hogy az új lakóingatlanok értékesítésére vonatkozó áfa 
mértéke egy korábbi döntéssel változni fog 2019 végétől. Itt a parlament előtt volt az a 
lehetőség, hogy ennek a módosítását átgondolja. Örülünk annak, hogy a parlament 
támogatta azt, hogy az az 5 százalékos kedvezmény, ami az áfa tekintetében az új 
épített lakások után járni fog, az 2023. december 31-ig járjon majd. Természetesen a 
kihirdetése és a zárószavazás még hátra van, úgyhogy ez még előttünk van, de nagyon 
bízunk benne, hogy a Vállalkozásfejlesztési bizottság tagjai is támogatni fogják majd 
ennek a törvényjavaslatnak az elfogadását.  

Adóigazgatás, adóadminisztrációt érintő változások. Erről szóltam már az 
előbb. Természetesen magam is tudom, hogy soha nincs olyan adótörvény, amit 
valaki örömmel fogadna, miszerint a közterhek befizetéséről van szó, de ha egy 
közösségnek vannak olyan kiadásai, az egészségügy, az oktatás, a közbiztonság, a 
honvédelem területén, amihez ezek a források szükségesek, akkor azt lehetőség 
szerint minél egyszerűbb formában tehessék meg ezek a vállalkozások. Erre 
törekszünk az elmúlt években mind a versenyszféra és a kormány állandó 
konzultációs fóruma, a VKF, mind pedig a különböző vállalkozói érdekképviseletek 
kapcsán nagyon sok egyeztetést hajtottunk végre kamarával, VOSZ-szal, IPOSZ-szal 
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és másokkal, úgyhogy ezt a folyamatot fenn kívánjuk tartani, nemcsak a nemzeti 
konzultációt kell vinni, hanem azokkal az érdekképviseletekkel is egyezségre kell 
jutni, amelyek ebben a kérdésben partnerei lehetnek a kormánynak. Annyit szeretnék 
még befejezésül elmondani, ha már ezt a VKF-et említettem, hogy a VKF most 
novemberben kezdte meg az egyeztetést a jövő évi minimálbér és garantált 
bérminimumnak az összegéről. Ebben a kormány magatartása az elmúlt évben is az 
volt, hogy alapvetően a munkaadóknak és a munkavállalóknak kell megállapodni. A 
két szociális partner megtette a maga javaslatát, a munkaadók öt százalék körüli 
minimálbér-emelkedést szeretnének, a munkavállalók 13-15 százalék körül. 
December végéig még van bőven idő, hogy megállapodjanak, ha és amennyiben 
persze megállapodás nincs, akkor a kormánynak kell a szükséges döntést meghozni, 
de optimisták vagyunk, és bízunk abban, hogy a szociális partnerek is képesek arra, 
hogy kompromisszumot kössenek.  

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Köszönöm szépen. Röviden ennyi, nyilván 
mindenkinek már ott van a szükséges kérdése, amit szeretne elmondani, úgyhogy 
ennyire szerettem volna korlátozni magamat is. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm miniszter úr mind tartalmas felvezetőjét, mind az 

önkorlátozást. Képviselőtársaimhoz fordulok a tekintetben, hogy ki gyűjtötte össze 
leghamarabb a kérdéseit. Tordai Bence képviselőtársam kezét látom a magasban, és a 
jelentkezéseket is rögzítem. Parancsoljon, képviselő úr!  

Kérdések, hozzászólások 

TORDAI BENCE (Párbeszéd): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Miniszter 
Úr! Hét kérdést szeretnék feltenni. Az első kettő friss, aktuális ügyeket érint. Most 
volt a bizottság előtt a hatnapos munkahetek betiltásáról szóló javaslatunk, és úgy 
vettem észre, hogy fideszes képviselőtársaim sem támogatni, sem elutasítani nem 
merték ezt a felvetést. Az volna a kérdésem, hogy miniszter úr hogy látja: elég 
robosztus-e ahhoz a gazdasági növekedés, hogy most ezt, a meglehetősen 
népszerűtlen intézményt, a hatnapos munkahetet végre száműzzük az emberek, a 
munkavállalók, a családok életéből.  

A második kérdésem a Gruevski-botrányra vonatkozik, merthogy vannak 
ennek a mi bizottságunkat érintő szálai is. Azt szeretném kérdezni, hogy vajon a 
kormány eddigi lépései, illetve a friss döntése, amelynek a tényéről már értesültünk, 
de a tartalmáról még nem, tehát várhatóan hogy befolyásolják a magyar-macedón 
gazdasági kapcsolatokat, hogy alakulhat a politikai, gazdasági környezet az ottani 
magyar befektetők – a MOL, az OTP, a Magyar Telekom – számára, miniszter úr 
meglátása szerint.  

A harmadik egy hosszabb távra előretekintő felvetés. Ugye, ha jól értem, a 
kormány középtávú prognózisában az szerepel, hogy a növekedési ütem lassulni fog, 
ahogy az uniós támogatások egyrészt kifutnak, másrészt a következő ciklusban vagy 
kevesebb vagy az is meglehet, hogyha így folytatják, hogy semennyi uniós forrás nem 
érkezik, ugyanakkor nyilván szeretnénk egy nullánál nagyobb gazdasági fejlődési 
ütemet fenntartani. És foglalkoznak-e olyan megoldásokkal, amelyek egy belső 
keresletélénkítésen keresztül serkentenék a gazdaságot, amely egyébként az 
áfabevételen keresztül a magyar költségvetés helyzetét is javítaná, amely a munkaerő-
kínálatot is erősítené? Hiszen tudjuk, hogy munkaerőhiány is van, és ha nem 
számítjuk ide a közmunkát, akkor ez az intézkedés a munkaerő-kínálatra is nagyon jó 
hatással lenne. Nem beszélve a nettó jövedelmeknek a növekedéséről. Talán ennyiből 
már kitalálta, hogy ez az alapjövedelem eszköze lenne. Tehát az a kérdés, hogy a 
minisztérium középtávon foglalkozik-e azzal, hogy legalább kísérlet szintjén vizsgálja 
ennek az alkalmazhatóságát, ahogy azt a Párbeszéd már számos alkalommal 
javasolta. 
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A negyedik kérdésem a közteherrel kapcsolatos változásokra irányul. Egyrészt 
örvendetes, hogy van köztehercsökkentési program, az kevésbé, hogy ezt kizárólag a 
munkáltató oldal és nem a munkavállalói oldal élvezi – ugye, a szocho az ő oldalukon 
csökken -, és az is nagyon látványos, hogy a társasági adó csökkenése elsősorban – és 
itt most az MNB számát idézem: 70 százalékban - a nagyvállalatoknak a megmaradó 
forrásait növelte, tehát ismét az óriáscégeknek adott ajándékokat a kormány, 
miközben a személyi jövedelemadó a 2010-hez viszonyított mértékét tekintve az 
alacsony keresetűeknél még mindig magasabb, és egy kirívóan igazságtalan 
adórendszer részeként, egykulcsos adóként működik. Tehát az a kérdés, hogy 
ahelyett, hogy a társasági adót csökkentenék, várhatjuk-e, hogy a kis-közepes 
keresetűeknek az szja-terhét csökkentsék inkább, illetve hogy esetleg a 
szochocsökkentés elképzelhető-e a munkavállalói oldalon is.  

Az ötödik kérdésem a friss Társadalmi riport jelentéséből a középvállalatok 
Magyarország i életpályájára utal. Jelesül azt vizsgálták, hogy egy meglehetősen széles 
kör, 3350 középvállalat 15 éves története során hogyan változott ezeknek a mérete, 
illetve mennyire voltak képesek megmaradni és növekedni. Azt látták, hogy 1800 ezek 
közül a cégek közül megszűnt, 900 mikro- vagy kisvállalkozássá zsugorodott, 600 
maradt középvállalkozás, és mindössze 50 fejlődött tovább, és érte el a nagyvállalati 
méretet. Összességében, akik növekedésre képesek voltak 15 év alatt, az egy 
egytizedes arány. A magyar gazdaságszerkezet eddig is homokóra alakú volt, 
Magyarországon a középvállalatok a leggyengébb, legkevésbé nagyszámú képviselői 
ennek a szektornak, 4300 középvállalkozás van Magyarországon, míg Csehországban 
6600, Ausztriában 5200. Mit tervez a kormány annak érdekében, hogy a 
középvállalatok sikeresebbek legyenek, megmaradjanak legalább középvállalati 
szinten, vagy tovább fejlődhessenek méretüket és gazdasági eredményeiket tekintve?  

A hatodik kérdésem az álláskeresési járadékkal kapcsolatos. A 2019-es 
költségvetésben több mint harmadával nőtt az ideihez képest az álláskeresési 
járadékra fordítandó pénzeknek az összege. Arra kell-e számítanunk a minisztérium 
szerint, hogy akkor a munkanélküliség fog megugrani, vagy valamely más ok áll 
ennek a növekedésnek a hátterében?  

Az utolsó kérdésem pedig a Munkáltatók és Gyáriparosok Országos 
Szövetségének az egyik felvetését hozza be ide. Azt javasolják, hogy tekintettel a 
képzett munkaerő hiányára, illetve a munkába állóknak a képességeire, állítsák vissza 
a 18 éves tankötelezettségi korhatárt. Támogatja-e a minisztérium ezt a felvetést vagy 
sem? Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen a kérdéseket. A következő jelentkezőnk Bangóné 

Borbély Ildikó képviselőtársam. Parancsoljon! Azt követően alelnök úré a szó, és 
Bányai alelnök úr kezét is látom a magasban.  

 
BANGÓNÉ BORBÉLY ILDIKÓ (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt 

Miniszter Úr! Próbálok elég rövid lenni. Az első témám: egy múlt heti adatközlés 
szerint, az Eurostat legfrissebb adatai szerint körülbelül 270 milliárd forintot utaltak 
haza a külföldön dolgozó magyarjaink 2017-ben. Persze mondhatjuk azt, hogy a belső 
fizetési mérlegre és a fogyasztásra is pozitív hatása van, de tudjuk nagyon jól a 
megismert adatokból, hogy továbbra sem csökkent a Magyarországról kivándoroltak 
száma, és az egyik legriasztóbb adat, amit az utóbbi hetekben olvashattunk, hogy 
felgyorsult a diplomások kivándorlása, ami most már eléri a 8 százalékot. Milyen 
lépéseket kíván tenni a minisztérium vagy a miniszter úr a kormánnyal összhangban, 
hogy egyáltalán megállítsuk ezt a folyamatot, és milyen lépéseket kívánnak tenni, 
mondjuk, annak érdekében, amit nem láttunk az elmúlt 8 évben, hogy hogyan 
próbálják hazacsábítani azokat a fiatalokat, akik elhagyták Magyarországot?  
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Alá tudja-e támasztani miniszter úr ezeket az adatokat, amit az Eurostat közölt 
az elmúlt héten? Mert ugyebár nem látunk tisztán ebben a kérdésben, mert ahány 
jelentést látunk, mind más, mondjuk, a Nemzeti Bank jelentése csak 38 milliárd 
forintról szól. Akkor mi az igaz ezekkel a számokkal kapcsolatban? Tud-e erről 
miniszter úr tájékoztatást adni?  

És itt még el kellene mondani, hogy ugyebár ez a 270 milliárd forintos 
hazautalt pénz nagyban segít azoknak a családoknak, akik komoly anyagi gondokkal 
küzdenek, vagy felhozhatom ide, hogy hány ezer család kerülne még Magyarországon 
kilakoltatásra, ha ezek a pénzek nem érkeznének Magyarországra.  

A következőkben konkrét ügyekben szeretnék miniszter úrtól kérdezni. A 
debreceni BMW-beruházással kapcsolatban hogyan állunk most, és tényleg az 
államnak közpénzből kell-e támogatnia egy elit iskola felépítését? A hírekből azt 
olvastuk, hogy 3,3 milliárd forinttal támogatja a költségvetési forrásokból annak az 
elitiskolának a megépítését az állam, ahol egy óvodai évnek a tandíja 2,5 millió forint 
lesz, egy iskolai évnek a tandíja alsó osztályban az első öt évfolyamon 3 millió forint 
és utána 5 millió forintra emelkedik. Egy gyermeknek a 12 évfolyamon, mondjuk 45 
millió forintba fog kerülni. Tényleg ezt kell-e az államnak támogatni? Csak hogy egy 
Hajdú-Bihar megyei példával rukkoljak elő: mondjuk Kabán meg nem sikerült 
felújítani az iskolát a nyáron. Mai napig folyik – nagyon helyes, hogy folyik a 
beruházás -, de az évet nem tudták a gyerekek szeptemberben elkezdeni, és több ilyen 
esetről is tudunk az országban. Tényleg ez az elsődleges-e? Miért nem csinálják 
magánpénzből ezt az elitiskolát? Ilyen iskolára szerintem a hétköznapi még vágyni 
sem vágyakozhatnak. 

A következő konkrét kérdésem az ukrán állampolgárok hiányszakmákban 
történő foglalkoztatása nevű programra vonatkozik. Két évvel ezelőtt a 
Nemzetgazdasági Minisztérium 450 millió forintos támogatást ígért, ebből a 
programból egyedül egy cég részesült támogatásban, ez Kósa Lajos feleségének a 
cége. Rendben találja-e miniszter úr, hogy egyetlenegy emberre írtak ki 450 millió 
forintos támogatást?  

A következő kérdésem az lenne, hogy mit kíván tenni a minisztérium azzal 
kapcsolatban, hogy hat éve nem volt ilyen infláció Magyarországon. Hiába 
emelkednek dinamikusan a bérek, e miatt az inflációs növekedés miatt, amit most 
láthatunk, azt tapasztalja egy átlagember, hogy hiába visz haza valamivel többet 
nettóban, ha elmegy vásárolni, egyre kevesebbet kap a pénzéért. Olyan brutális 
áremelkedések voltak Magyarországon, láthatjuk, hogyan emelkedett a benzin ára, és 
tudjuk nagyon jól, ha a benzin, gázolaj ára emelkedik, az mindent magával ránt, és 
lényegében azt látjuk, én magam is, hogy ha elmegyünk vásárolni, hétről hétre azt 
tapasztaljuk, hogy az áremelkedés nem állt meg. Látjuk a boltban, hogy egyre 
kevesebbet kapunk a pénzünkért. Mit kíván ezzel kapcsolatban a kormány? Próbál-e 
beavatkozni, hogy ne dráguljon tovább az élelmiszer Magyarországon?  

Következő kérdésem: mikor vezeti be Magyarország az eurót? Erre van-e 
menetrendje a kormánynak? Fel vagyunk-e készülve annak a hatására, hogy a 
brexitnek milyen következményei lesznek? Azt olvashatjuk, hogy a következő uniós 
költségvetési ciklus legnagyobb vesztese Magyarország lehet. A megismert hírekből 
azt tudhatjuk, hogy körülbelül a 20 százalékát is elveszítheti Magyarország annak a 
támogatási rendszernek, amit eddig kaphatott. Mi igaz ebből, miniszter úr? Fel 
vagyunk-e erre az időszakra készülve?  

Következő kérdésem: a kafetéria megszüntetése mekkora hatással lesz a 
munkavállalókra, és hogyan fog beépülni a kafetériarendszer kapcsán, amit 
elveszítettek juttatást, a bérekbe? Folyamatosan arra hivatkozott a kormány, hogy 
arra akarja ösztönözni a munkáltatókat, hogy a kafetériarendszerből kiesett 
jövedelmet pótolják azzal, hogy megemelik a béreket. Hol tartanak a tárgyalások? 
Mennyivel fognak növekedni a bérek jövőre?  
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Miniszter úr, a múlt héten volt egy nyilatkozata, ami azt sejteti, hogy a 
minisztérium vizsgálatot fog lefolytatni a lakás-takarékpénztári megszüntetések 
kapcsán. Az utolsó két nap, tudjuk nagyon jól, hogy körülbelül 140 ezer szerződést 
kötöttek Magyarországon, és miniszter úr arra tett utalást, mintha csalás történt 
volna. Hogy csaltak az intézetekben, és csaltak a szerződésekkel azok az 
állampolgárok, akik ezt megkötötték az utolsó két nap. Én tiltakozom, hogy bárki ilyet 
merjen Magyarországon mondani. Szerintem kétségbeestek a lakosok, hogy egy olyan 
támogatási formát veszítenek el, ami közel másfél millió embert érint 
Magyarországon, másfél millió családot, ezt be kell szorozni hárommal: több mint 3 
millió embert. Az utolsó lehetősége volt, hogy állami támogatásként egy minimális 
összeghez juthasson, és döbbenten láttuk, hogy két nap alatt a kormány ezt 
megszüntette. Majd, amikor az emberek rájöttek, hogy még az utolsó pillanatban ezt a 
szerződést megköthetik, rá egy hétre a miniszter szájából azt hallják, hogy ők 
valamiféle csalást követtek el. Fognak-e vizsgálatot indítani? Mire alapozzák ezt a 
feltételezést? Ha ténylegesen így van, milyen lépések fognak következni, mikor 
fogunk ezzel szembesülni, hogy ki milyen csalást követett el Magyarországon? Bár 
hozzáteszem, hogy szerintem a kormány követte el a legnagyobb csalást ezzel a 
lépésével.  

Én arra kérem miniszter urat, visszatérve az előzőekre, hogy a debreceni 
BMW-gyárról, ha lehetne, egy kicsit bővebben számoljon be, mert mi szerettük volna 
bizottsági ülésen kérni azt, hogy erről majd kapjunk tájékoztatást. Minden héten 
Hajdú-Bihar megyében tartanak a fideszes politikusok sajtótájékoztatót az üggyel 
kapcsolatban, és egy kicsit bővebben szeretnénk látni, hogy mennyibe fog ez nekünk 
kerülni, ki fog az igazi nyertese lenni, mekkora támogatást kap a kormánytól a cég, és 
hogyan fogják azt az ezer munkahelyet biztosítani, amit beígértek Hajdú-Bihar 
megyében. Várom válaszát. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megadom a szót Szatmáry Kristóf alelnök úrnak. 

Parancsoljon!  
 
SZATMÁRY KRISTÓF (Fidesz), a bizottság alelnöke: Tisztelt Bizottság! 

Miniszter Úr! Alapvetően három rövid kérdést akartam feltenni, de ellenzéki 
képviselőtársaim alternatív valóságérzékelése azért némileg arra késztet, hogy hadd 
kezdjem azzal a felszólalásomat, hogy alapvetően kis- és középvállalkozói 
szempontból azt lehet mondani, hogy folytatódik - az idei évi adótörvények 
elfogadása most zajlik a parlamentben - az a tendencia, hogy gyakorlatilag a hazai 
vállalkozások számára évről évre javuló feltételek vannak a versenyképesség 
növelésére a fogyasztáson keresztül és minden egyéb forráson keresztül. Tehát azért 
ezt hadd szögezzem le a bizottság szűkebb feladatkörébe tartozó területek jelen 
állapotáról néhány szót szólva.  

Hadd köszönjem meg miniszter úrnak, hogy a bizottság rendelkezésére állt, 
már csak azért is, mert a miniszteri kinevezéskor a Házbizottság döntése alapján, 
pont a miniszter úr által említett feladatátcsoportosítások miatt, miniszter urat nem 
tudtuk itt köszönteni vagy meghallgatni, de most állt a bizottság rendelkezésére, és 
azt gondolom, hogy ezt most a bizottság tagjai nevében hadd köszönjem meg.   

A három gyors kérdés, csak az idővel takarékoskodva. Az egyik: jó néhány éve 
látjuk azt, hogy a gazdaság kifehérítése az egyik legfontosabb célkitűzések között van, 
és az idei év tapasztalatairól szeretném miniszter urat kérdezni a tekintetben, hogy az 
idei év az online-számlák bevezetésének időszaka volt, amiről sok, egyébként 
alaptalanul gerjesztett félelem is volt a vállalkozók között, de az én tapasztalatom az – 
egyébként vállalkozók között járva -, hogy alapvetően zökkenőmentes, pozitív volt az 
erre való átállás. Én ezt szeretném megkérdezni, hogy a minisztérium is hasonló 
visszajelzésekkel találkozott-e, illetve vannak-e esetleg további tervek.  
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A jövő évi adózási feltételek lényegében - bár a költségvetés megszületett 
tavasszal, de - most nyerték el végső formáikat, és ebből az látszik, hogy a korábbi 
évekhez hasonlóan több száz milliárd forint marad a családoknál, és ez a 
fogyasztásban jelenik meg majd, ami a legfőbb bevételi forrása a hazai kkv.-knak. 
Tehát azt kérdezném, hogy hogy látjuk most a ’19-es fogyasztási feltételeket, mert 
nagyon sok, főleg a hazai piacon élő vállalkozás ez alapján tudja tervezni a következő 
üzleti tervét. Illetve ugyancsak egy kérdés: éppen a napokban látott napvilágot az a 
kedvező adat, ami az államadósság csökkenését mutatta, itt is az lenne a kérdés, hogy 
hogy látható ez a következő évben? Nagyon sok tekintetben az ország hitelességének 
egyik fokmérője, hogy hogyan sikerül folyamatosan a korábbi években elherdált 
adósságban megjelenő terheket csökkenteni. Ez az államadósság-csökkenés 2019-ben 
s tartható lesz-e? Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen a visszafogottságot és a tömörséget. Tovább is 

adnám a szót Bányai Gábor alelnök úrnak. Parancsoljon! 
 
BÁNYAI GÁBOR (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm a szót, elnök úr. 

Tisztelt Miniszter Úr! Üdvözlöm önt és kollégáit. Az első kérdésem az 
áfacsökkentéssel kapcsolatos. Az elmúlt évekbeli tapasztalatokról szeretnék 
érdeklődni - ilyen mértékű áfacsökkentés, ami 27-ről 5 százalék körüli áfára 
csökkentette sok élelmiszer vagy termék árát, de időközben a kereskedők benyelték az 
áfacsökkentés mértékét -, szabad-e ilyen mértékben áfát csökkenteni. A friss zöldség-
gyümölcs áfájának mértékével kapcsolatban, bár az EKR-rendszer sokat javított a 
feketekereskedelmen, ez egy szürke folt még a magyar gazdaságban, úgy látom, a 
piacokon járva. Nem akarom feltétlenül bántani a kereskedőket, termelőket, de 
tényleg komoly gondokat észlelünk. Illetve egy Audi áfatartalma lehet 27 százalék, de 
egy kiló cseresznyének sokallom az áfáját.  

A másik, hogy tapasztaljuk minden évben, hosszú évtizedek óta, hogy a 
termelői ár alatti értékesítést nem tudjuk tiltani, illetve szankcionálni, bár van rá 
jogszabály tudtommal. Bármelyik agrármegyéről lehet beszélni, a termelőknek 
rendszeresen a termelési költség alatti áron kell értékesíteniük, és lassan elfogynak a 
termelők minden ágazatban, az agráriumban, főleg a zöldség-gyümölcs- és 
szőlőtermesztésben. Van-e valami jogszabályi lehetőség arra, hogy szakmaközi 
szervezetekkel, kamarával, különféle termelési integrációs szervezetekkel összefogva 
legyen egy minimálár meghatározva az adott esztendőben a becsült termés, illetve 
annak költsége alapján az agrártárcával közösen? Mert ez szerintem jót tenne az 
agrártermelőknek is. A Pénzügyminisztérium ebben az ügyben szerintem nagy súllyal 
esik latba.  

Bodó államtitkár úrhoz szeretnék kérdést intézni, illetve javaslatot tenni. Az 
alkalmi munkavállalás még mindig komoly adminisztrációs terheket kell, hiszen 
eddig 8 óráig, most 9 óráig kell lejelenteni hatalmas tömegű embert, akik dolgoznak 
bármilyen betakarítási időszakban. Egyszerű plasztik kártyás, QR-kódos, 
okostelefonos megoldással nem lehetne-e ezt egyszerűsíteni? Panaszkodnak a 
dömpingmunkák idején a termelők, hogy sok hiba van, és nagy büntetés jár mellé. Ha 
akarjuk a kutatást segíteni, akármilyen okosapplikációval, ami szerintem 
rendelkezésre áll bármikor, a hivatalok ki tudják állítani az ilyen kártyákat a 
munkavállalók részére, és egy egyszerű programmal el lehet olvasni az információkat, 
és el lehet küldeni, az sokkal egyszerűbb, mint ahogy most megy. Ezt a három kérdést 
szerettem volna feltenni. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ovádi képviselőtársamé a szó.  
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OVÁDI PÉTER (Fidesz): Tisztelt Miniszter Úr! Én csak nagyon röviden 
szeretnék rávilágítani arra, hogy a kisadózók tételes adója mennyiben segítette az 
egyéni vállalkozásokat. 2013 januárjától van bevezetve az úgynevezett kata, Veszprém 
megyében 2695 egyéni vállalkozót tartottak akkor számon, ma már ez 8000 fölött 
van. Tehát megháromszorozódott az egyéni vállalkozások száma. Én arra kérném a 
kormányt és miniszter urat is, hogy tartsuk meg ezt az adózási formát, és ha lehet, 
akkor évről évre emeljük a bevételi értékhatárt. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Amennyiben további képviselői kérdések 

nincsenek, úgy a bizottság elnöke is gyarapítaná a sort, szigorúan tartva magát ahhoz, 
hogy a már elhangzott témaköröket nem hozza fel még egyszer.  

Három nagyon rövid kérdést céloznék miniszter úrhoz. Egyrészt a már említett 
lakásáfa tekintetében üdvözlöm azt, hogy új építésűek esetében meghosszabbításra 
került az 5 százalékos kulcs használatának lehetősége. Ugyanakkor tudjuk, hogy ez 
csak a már meglévő építési engedélyek meglétében igaz. Nem gondolkodtak-e azon, 
hogy valamifajta ablakot nyissanak, akár egy átmeneti időszakot illetően a további 
elfogadott tervek tekintetében? Hallottam olyan aggályokról, hogy jellemzően külföldi 
hátterű beruházók tevékenységét kívánják visszaszorítani. Ezt üdvözlöm, ha így van, 
ugyanakkor figyelmükbe ajánlanék számos további módszert, amely rendelkezésre áll 
ezt illetően. Adott esetben egy hazai kézben lévő pályázati rendszer is alkalmas lehet 
arra, hogy a hazai beruházási formákat támogassuk, és adott esetben visszaszorítsunk 
olyanokat, akik a magyar költségvetés jótéteményeivel kívánnak visszaélni.  

Második felhozott témám az LTP-rendszer kivezetése. Szintén ez az aggályom 
merült fel, hiszen magam is láttam legalább háromféle olyan visszaélési formát, amely 
rátelepült az LTP-k rendszerére. Magam sem néztem jó szemmel, amikor adott 
esetben egy magánszemély családtagokra ruházva 8-10-12 hasonló szerződéssel 
igyekezett – csúnya és szakmaiatlan szóval élve – kimaxolni az állami támogatást. 
Ugyanakkor ilyen visszásságok esetében nem hiszem, hogy az egész rendszer 
ledózerolása, lebontása lenne a megoldás, hanem a hasonló visszásságok 
visszaszorítása. Ily módon az érdekelne leginkább, hogy – egy-két célcsoportot 
kiemelve – mondjuk, társasházak, lakóközösségek esetében milyen javaslata van 
miniszter úrnak. Hiszen ők értelemszerűen a CSOK-ot nem tudják nagy tömegben 
igénybe venni, vagy esetleg a lakóközösség egy nagyon kis része magánszemélyként, 
de azt láthatjuk, hogy a társasházak mintegy 80-90 százaléka állami támogatású LTP-
formában finanszírozta a beruházásait, gyűjtött össze mondjuk egy felújításra vagy 
egy kazáncserére valót, és azt is látjuk, hogy a CSOK-ból nagyon sok további 
társadalmi csoport kimarad. Vannak olyan idős honfitársaink, akik szintén LTP-
formában gyűjtöttek össze, finanszíroztak felújításokat, bővítéseket, adott esetben 
idős korúkra a saját elhelyezésüket oldották meg úgy, hogy gyermekeik, unokáik 
tudták továbbvinni azt az ingatlanvagyont vagy azt a vagyont, amivel ők rendelkeztek. 
Úgy látom, hogy így számtalan tipikus élethelyzetre adott tipikus válasz került ki a 
rendszerből, és nyilván nagyon érdekelne engem is, hogy a CSOK mellett vagy a 
CSOK-on kívül milyen javaslata van Magyarország kormányának ezen társadalmi 
csoportok számára.  

Itt jellemző módon a társasházak, lakóközösségek várnak olyan válaszra, 
például budapesti választókerületekben, ahol nagy arányban fordulnak elő ilyenek a 
tekintetben, hogy az LTP állami lábának kivezetése után milyen alternatív eszközeik 
maradnak ezen a területen.  

Végül pedig sokszor szóba került már közöttünk, de mindig meg kell 
kérdeznem: mennyiben látja reálisnak miniszter úr azt, hogy a 27 százalékos európai 
rekorder áfa tekintetében mérhető csökkenés, csökkentés következzen be? Nyilván 
ezt olyan módon is kivitelezhetik, hogy megtartanak egy úgynevezett luxuskulcsot, 
ahol a már említett Audi vagy a jachtok bírhatják ezt az adókulcsot – ez ellen, 
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szerintem, itt az asztalnál nagyon keveseknek lenne érdemi kifogása -, de azt el kell 
hogy mondjuk, hogy az alapvető élelmiszerek és egyes fogyasztási cikkek árrobbanása 
az áfacsökkentés ellenére látható. Ugye, itt a sertéscomb volt az állatorvosi ló, ahol a 
csökkentés után egy 10 százalék fölötti árnövekedés következett be, hiszen a 
kereskedők következmények nélkül nyelhették le a különbözetet, de mondjuk a tojás 
árának a 77 százalékos árnövekménye és elszállása is azt jelzi, hogy itt bőven van 
beavatkozási tér, beavatkozási igény és lehetőség.  

Kitérhetnék nagyon sok területre, de tiszteletben tartom azt, hogy számos 
feladatkör átcsoportosításra került másik minisztériumhoz, így igyekszem arra 
szorítkozni, amit itt mi még joggal és kellő alapossággal érinthetünk. 

Képviselőtársaimhoz fordulok, hogy maradt-e még pontosító kérdés iránti 
igény valakiben. (Nincs jelentkező.) Amennyiben nem, úgy vissza is adnám a szót 
miniszter úrnak. Parancsoljon!  

Varga Mihály válaszadása 

VARGA MIHÁLY pénzügyminiszter: Tisztelt Elnök Úr! A bizottság tagjainak 
köszönöm a kérdéseket, a kérdésekbe csomagolt álláspontokat. Mind a kettő hasznos 
a jövő szempontjából. Kezdem Tordai képviselő úr felvetéseivel. Hatnapos munkahét. 
Mondtuk, hogy nem támogatjuk ebben a formában ezt az előterjesztést, nemcsak 
amiatt nem, mert Magyarországon egy kialakult gyakorlata van a munkaszüneti 
napok használatának, és mondjuk, ez a felvetés arra nem ad választ, ha, mondjuk a 
hét közepén van egy munkaszüneti nap, akkor hogyan rendezzük össze, hanem 
alapvetően azért, mert míg nagyjából hasonló számú munkaszüneti nap van, mint az 
Európai Unióban, addig még a magyar gazdaság nem tart ott, mint az Európai Unió 
átlaga. Tehát nekünk gazdasági növekedésre van szükség. Az ön javaslata körülbelül 
70 milliárd forinttal csökkentené az éves megtermelt nemzeti jövedelmet. Azt 
gondoljuk, hogy ez a kiesés nem vállalható. Talán majd boldogabb és szerencsésebb 
időszakokban vissza lehet térni erre a javaslatra. Én azt gondolom, hogy azt a 
kialakult gyakorlatot, ami a munkaszüneti napok tekintetében Magyarországon ma 
van, azt nem érdemes módosítani.  

A gazdasági növekedésre vonatkozó kérdésre: optimisták vagyunk, a legutóbbi 
növekedés 5 százalékos volt, ebben az évben egy 4,3-4,5 közötti növekedést várunk, és 
azt feltételezzük, ez ma a nemzetközi gazdasági intézmények várakozása, hogy 
Magyarország jövőre is egy 4 százalék fölötti növekedés pályán tud maradni. 

Alapjövedelem. Sokszor elmondtuk, én magam is elmondtam, hogy munka 
nélküli jövedelemre egyelőre nincs lehetőség Magyarországon, a jövedelem 
összekapcsolódik a munkával. Ha Magyarország előre akar jutni, ha nem egyről a 
kettőre, de mondjuk, ötről a hatra szeretne lépni, akkor alapvetően azokat az 
embereket segítenünk és támogatnunk, akik dolgoznak, akik hajlandók arra, hogy 
munkán keresztül tartsák el magukat és a családjukat. Így tehát nem gondolom, hogy 
nekünk ebbe a kísérletbe bele kellene futni. Megjegyzem egyébként, hogy ahol kísérlet 
volt, ott is leállították. Például Finnországban, ahol kiválasztottak 2000 
munkanélkülit, adtak nekik havonta 700 eurót, és egy év után látták azokat a károkat, 
amiket ez a rendszer okoz, és megszüntették ezt a programot.  

Ami az óriáscégek támogatását illeti, a társasági adó kulcsa egységes, tehát 
mindenkit ugyanolyan arányban érint, 9 százalék ez a mérték ma. Az, hogy korábban 
egy eltérő gyakorlat volt, nyilván annak megvoltak a gazdasági fejlettség, fejlődésbeli 
okai és kiindulópontjai, ez ma a legalacsonyabb. Ugye, képviselő úr úgy tette fel ezt a 
kérdést, hogy az szja csökkentése mikor következik. Az szja csökkentése folyamatos, 
2010-ben, mikor a kormányváltás megtörtént, a szocialista kormányoktól örököltünk 
egy olyan progresszív adórendszert, ahol 17 százalék és 34 százalék volt a két kulcs. 
Most ez 15 százalék, és egykulcsos rendszer van. Tehát azt gondolom, hogy ez 
hasznosabb Magyarország számára, mint a korábbi progresszív adórendszer. Aki 
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tízszer többet dolgozik, annak csak tízszer kell több adót fizetnie, nem 15-ször, mint a 
szocialista kormányok időszakában, tehát nem büntetjük a munkát és a jövedelmet 
termelő embereket, hanem segítjük őket. Egyébként pedig azon a filozófián nem 
kívánunk változtatni, hogy adócsökkentésekben gondolkodunk, tehát nem az a 
hasznos és a jó, ha adókat emelünk, mint ahogy az történt korábban, hanem az, ha 
pláne a munkát és a jövedelmet minél kisebb mértékű adóval sújtjuk.  

Az az adófilozófiai váltás, ami 2010 után bekövetkezett, miszerint a közösségi 
szükséglethez szükséges adókat a fogyasztási típusú adókon szedjük be, ellenben a 
munka és a jövedelem kismértékű adókulccsal adózik csak, ez az elmúlt években 
eredményes és sikeres volt, a gazdasági növekedés ezt igazolja vissza. 

Magyar gazdaság szerkezete, cégek növekedése. Természetesen jó lenne, ha a 
szerkezet sokkal stabilabb közép- és kisvállalkozói rétegre épülne, ebben egyetértek 
képviselő úrral, azonban itt is azt gondolom, hogy fejlődésbeli szakaszokat nem lehet 
automatikusan átugrani. Hiába szeretnénk, hogy a kisvállalkozásainkból vagy éppen a 
közepes vállalkozásainkból minél gyorsabban legyenek nagyvállalkozások, ehhez 
gazdasági növekedés, prosperitás, egy hosszabb időszak kell. Én azt gondolom, hogy 
egyébként Közép-Kelet-Európában ez a struktúra nem nagyon tér el egymástól. 
Mindenhol, nyugat-európai országokhoz viszonyítva ugyanezzel a problémával 
küszködnek, vagy küzdenek. Szeretnénk, ha nálunk is annyi exportáló kis- és 
középvállalkozás lenne, mint Ausztriában vagy Oroszországban, egész egyszerűen 40 
év tervgazdaságot és kommunizmust nem lehet átlépni egy-két év alatt. Ehhez 
hosszabb időszak kell. Azon dolgozunk, hogy ez a változás bekövetkezzen. 

Álláskeresők támogatása. A közfoglalkoztatásban lévőkre mindig is úgy 
gondoltunk, mint olyan, átmeneti időszakot élő embertársainkra, akik éppen nem 
tudnak elhelyezkedni a gazdaság szerkezete, strukturális okok miatt nem találnak 
maguknak munkát, de egyébként hosszú távon el tudnának. Ezek az emberek egy 
átmeneti élethelyzetben vannak, és most, amikor a hivatalos statisztikák szerint 85 
ezer bejelentett üres álláshely van a magyar gazdaságban, akkor azt gondolom, hogy 
nem feltétlen kell ugyanazokkal az eszközökkel közfoglalkoztatást vagy éppen 
álláskeresést segíteni, mint korábban. Természetesen mi is léptettünk életbe újabb 
ösztönzőket annak érdekében, hogy a közfoglalkoztatottnak is megérje átlépni az 
elsődleges munkaerőpiacra, ezt tehát mi is segítjük és ösztönözzük, de én azt 
gondolom, hogy alapvetően a mai magyar munkanélküliség inkább már csak területi 
jellegű. Van néhány olyan megye, főleg az ország keleti részében, akiket ez jobban 
érint, ez kétségkívül így van, ezért is indítottuk el ezt a programunkat Szabolcs-
Szatmár-Bereg megye és Hajdú-Bihar megyében. Arra törekszünk, hogy az 
álláskeresés itt is reális lehetőség legyen.  

Az MGYOSZ-nak ezt a felvetését nem ismerem, úgyhogy tanulmányozni 
fogom, és megosztom önnel a véleményemet majd róla. 

Bangóné képviselő asszony felvetései. Először is pontosítanom kell jó néhány 
felvetését képviselő asszonynak, mert fogalmazzunk úgy, hogy nekem más 
információim vannak. Először is szeretném azzal kezdeni, hogy egyáltalán nem 
tartom problémának, hogyha akár egy fiatal, akár egy idősebb munkavállaló úgy 
gondolja, hogy egy-két hónapot vagy néhány évet külföldön dolgozik. Pont ezt 
akartuk, azt szerettük volna elérni, hogy a munkavállalás lehetősége mindenki 
számára egy nyitott lehetőség legyen akár itt, akár máshol. Amikor a magyar kormány 
tárgyal európai uniós országokkal arról, hogy a munkaerő szabad áramlása az egyik 
nagyon fontos európai uniós alapelv megvalósuljon, akkor ezt pont ennek érdekében 
tesszük.  

Az a célunk azonban persze, hogy minél több ember a magyar gazdaságban 
találja meg a boldogulását, és itt a KSH számai az ön véleményének ellentmondanak 
igen erősen. Hónapról hónapra a KSH adataiban azt látjuk, hogy 20-25 ezer fővel 
csökken azok száma, akik külföldön vállalnak munkát. Tehát legyen szíves a 
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kérdésével a KSH vezetőjét megkeresni, mi ebből dolgozunk, és ez alapján, pontosan 
az emelkedő béreknek köszönhetően egyébként egyre többen választják az itthoni 
munkavállalást. Természetesen, hogyha egy Vas megyei, Győr-Moson-Sopron megyei 
vagy Zalai megyei munkavállaló esetében tesszük fel a kérdést, hogy tíz kilométerrel 
arrébb a szabad munkavállalás neki egyharmaddal vagy kétszer akkorával nagyobb 
jövedelmet tud eredményezni, a versenyt nagyon nehéz tartani. Nem véletlen, hogy 
Vas megyében nem tudunk annyi szakképzési rendszerben, mondjuk szakácsképzést 
elindítani, ahány üres szakácsállás van a megyében. De hát ez egy ilyen helyzet, ezzel 
együtt kell élnünk, amíg a bérkonvergencia, bérfelzárkóztatás nem tud megvalósulni, 
nem tud arra a szintre jutni, hogy már ne érje meg ingázni bérkülönbözőség miatt, 
addig ez a helyzeti adottság. Vigasztalásul talán annyit tudok mondani, hogy ez más 
országokat sokkal jobban érint, más országokban sokkal nagyobb külföldi 
munkavállalás a jellemző. Gondolok itt Lengyelországra, a balti országokra például, 
de nekünk Magyarországon van feladatunk, és a bérek emelkedése az elmúlt években 
ezt a trendet 2016 után megállította, és meg tudta fordítani. Úgyhogy ezért is fontos 
az, hogy a bértárgyalásokon a minimálbér tekintetében miben tudnak majd 
megállapodni a szociális partnerek.  

A debreceni BMW tekintetében külön kormánybiztos felügyeli ezt a 
beruházást, tehát én sokat ehhez nem tudok hozzátenni. Én kicsit úgy érzem, mintha 
önt zavarná ez a beruházás, képviselő asszony, higgye el, elég komoly erőket tudtunk, 
és kell megmozdítani ahhoz, hogy a BMW Magyarországot válassza, és örülök neki, 
hogy a BMW Magyarországot választotta. Ez jó jel a magyar gazdaságról, jó jel a 
külföldiek Magyarországról szóló megítéléséről. Tehát azt gondolom, hogy ez egy 
fontos szempont volt. A magyar kormány természetesen ennek érdekében vállalt 
kötelezettséget Debrecen önkormányzatával együtt. Azon dolgozunk, hogy a BMW ezt 
a beruházását lehetőség szerint minél hamarabb meg tudja kezdeni, és nemcsak a 
debreceni, hanem a Hajdú-Bihar megyei emberek is minél nagyobb számban 
tudjanak egy modern ipari munkahelyen munkát találni maguknak. 

Ukrán állampolgárok foglalkoztatása. Szeretném pontosítani a kérdését vagy 
inkább véleményét. A Nemzetgazdaság Minisztérium egy három cégből álló 
konzorciummal kötött megállapodást arról, hogy ukrán munkavállalók 
foglalkoztatását segíti. Természetesen hozzá kell tennem azt is, hogy olyan 
szakmákban, ahol ebben Magyarországon jelentős munkaerőhiány van, tehát 
harmadik országbeli állampolgárok Magyarországon csak akkor foglalkoztathatók, ha 
az adott pozícióra a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat kimutatása szerint sem 
magyar, sem pedig uniós állampolgár nincsen. Ekkor jöhet számításba mondjuk, 
ukrán vagy éppen szerb munkavállaló. Sajnos van ilyen szakma Magyarországon, 
erről évről évre kiadjuk a megfelelő tájékoztatást. Ezért indítottunk el egy olyan 
programot, hogy megpróbálunk Ukrajnából ezekre a hiányszakmákra, 
hiányfoglalkoztatásokra munkaerőt találni. Arról tudok beszámolni a tisztelt 
bizottságnak, hogy 2016. június 1. és 2017. december 31. között ennek a programnak a 
keretében 5189 ukrán állampolgár érkezett Magyarországra munkát vállalni ezekben 
a hiányszakmákban. Egyébként ennek a programnak az elindítása összességében 383 
millió forintjába került a nemzetgazdasági tárcának. Én azt gondolom, hogy ennek a 
több mint 5 ezer főnek a foglalkoztatása meghozta azt a bevételt és a gazdasági 
növekedésben a hatását, amit vártunk ettől a programtól. Egyébként összességében 
azt tudom mondani, hogy ma körülbelül olyan 19-20 ezer ukrán állampolgár dolgozik 
Magyarországon a munkaügyi statisztikák szerint, körülbelül 3 ezer szerb 
állampolgár. A magyar gazdaság – azt tudom mondani, hogy – ennél jóval nagyobb 
munkaerőigénnyel bír, tehát sokkal több munkavállalót tudna foglalkoztatni. Ezek a 
hiányszakmák egyelőre azt sem akadályozzák, hogy magyar állampolgár ezekben a 
szakmákban munkalehetőséghez tudjon hozzájutni. 
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Euró bevezetése. Magyarország 2004-ben az európai uniós csatlakozáskor 
vállalta azt, hogy hosszú távon az eurót fogja majd valamikor bevezetni. Ennek a 
gazdasági feltételeit kell megteremteni. A magyar gazdaság az elmúlt években 
jelentősen erősödött, és örömteli tény számunkra, hogy amíg az előző kormányok 
időszakában egyetlen feltételt sem tudtak teljesíteni az euró bevezetéséhez, ma már 
ezeket teljesítjük, tehát teljes egészében csak rajtunk múlik, hogy a csatlakozás mikor 
történhet meg. Mégis az euró 2008 utáni időszaka azt mutatja, hogy ezzel óvatosan 
kell bánni, ha a gazdasági fejlettségben, a gazdasági versenyképességben nem 
vagyunk közel azokhoz az országokhoz, amelyek az eurózónát dominálják, akkor 
ennek mi is a vesztesei tudunk lenni ugyanúgy, mint ahogy az Portugália, 
Görögország vagy éppen Olaszország esetében bekövetkezett.  

Brexit. Nem gondolom, hogy Magyarország lenne a legnagyobb vesztes az 
Egyesült Királyság kilépésével. Még nem is zárultak le a tárgyalások, tehát a pontos 
feltételeket sem ismerjük, hogy ez milyen módon fog megtörténni. A magyar gazdaság 
az elmúlt években a kockázatait jelentős mértékben csökkentette, kisebb lett az 
államháztartási hiány, jóval kisebb lett az államadósság mértéke. Összességében tehát 
a hitelminősítők egyre kedvezőbb minősítést adnak nekünk. Össze sem lehet vetni 
tehát a helyzetünket a 2010-es időszakéval, és ebből kifolyólag mondhatom azt, hogy 
a brexit nyilván európai országokra, az Európai Unióra hatni fog, de Magyarországot 
sem éri nagyobb veszteség, mint más országokat.  

Kafetéria. Most tárgyalunk a VKF-üléseken a különböző kafetériaelemekről. A 
kormány álláspontját adótörvények vitájában én magam is elmondtam. Azt 
gondoljuk, hogy az a szétszórt, széttagolt rendszer, ami az elmúlt években kialakult, 
az nem tudta segíteni azt, hogy valóban valós támogatás és segítség legyen a 
munkavállalók felé. Mi abban látunk értelmet, hiszen a történet az adókedvezményről 
szól, abban látunk fantáziát, ha a humán erőforrás, humán munkaerő, a rekreáció, a 
pihenés kap elsősorban támogatást. A SZÉP-kártyán keresztül vendéglátás, 
szálláshely, szabadidős programokra való felhasználáson keresztül ez megvalósul. Ez 
pedig a kafetériarendszer része marad a jövőben is.  

Lakáskassza-szerződések. Itt több kérdés is vonatkozott erre. Senki nem 
mondta azt, hogy csalás volt. Nem tudom, ezt honnan vette képviselő asszony. 
Mutasson egyetlenegy sort, hogy bárki, akár én magam, akár bárki ilyenről beszélt 
volna. Egy. Kettő: a kormány nem is vizsgálhatja ezeket a szerződéseket, erre a 
felügyeletnek van lehetősége, ami a jegybankhoz tartozik, tehát ők majd eldöntik, 
hogy ezt vizsgálni kívánják-e vagy sem. Azt mindenképpen elgondolkodtatónak 
tartom, hogy körülbelül ma 500 ezer olyan szerződés van, amelyet egy családon belül 
több családtag köt. Mindenképpen elgondolkoztatónak tartom azt, hogy az állami 
támogatás Magyarország esetében 30 volt, ez az arány Németországban 4 százalék, 
Ausztriában pedig 1-1,5 százalék, és be is van határolva, maximum 18 eurót lehet 
állami támogatásként ilyen kasszáknak adni. Tehát a kérdést inkább úgy kellett volna 
feltenni, hogy mi volt az indoka annak, hogy egy 2-3 százalékos inflációs 
környezetben a magyar kormány még mindig fenntartotta ezt a 30 százalékos 
támogatást. Ha amiatt intézte volna hozzám a kérdését, hogy miért történt az, hogy 
még mindig 30 százalék volt a támogatás, azt gondolom, ezt a kérdést jogosan tette 
volna fel. Ebben az esetben úgy gondolom, hogy indokolatlan volt az, hogy az állami 
támogatásból a lakáskasszák jónéhányika olyan bankszerű hiteleket folyósított az 
ügyfeleknek, amelyekből aztán a kamathaszon szintén a lakáskasszákat gazdagította. 
A rendszer tehát nem volt helyes, nem volt jó. Ezen változtatni kellett. Én inkább azt 
vetném fel képviselő asszony: túlságosan lassan történt a módosítás. Ha még 140 
ezren kötöttek szerződést, akkor nem volt gyors ez a módosítás, ez túl lassú volt, 
szerintem gyorsabban kellett volna, ugyanis ez azt jelenti, hogy jövőre a magyar 
adófizetők pénzéből a lakáskassza-szerződésekre még plusz 8 milliárdot ki kell fizetni 
(Bangóné Borbély Ildikó: Helyes!) a mostani 70 milliárdos támogatás helyett. Tehát, 
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ha ön helyesnek tartja azt, hogy egészségügyi, oktatási vagy közbiztonsági kiadásoktól 
vonunk majd el 8 milliárd forintot, akkor azt gondolom, hogy ön rossz véleményen 
van, és rossz állásponton van. Nagyon bízom benne, hogy lakáskassza ilyen típusú 
szerződései kifutásával ezt a pénzt azért hatékonyabban tudjuk lakástámogatásokra 
használni. 

Szatmáry képviselő úrnak, alelnök úrnak a kérdésére: az online-számlák 
bevezetése július 1-jétől indult el. Rendkívül kedvezőek a visszajelzések. Szeretnénk, 
ha az a kör, aki igénybe veszi ezt, folyamatosan bővülne. Az a célunk természetesen, 
hogy hosszú távon, ha valóban papírmentessé kívánjuk tenni az adóhivatalt, akkor 
minél szélesebb körben vezessük be ezeknek az online-számláknak a kötelezővé 
tételét. Ebből a szempontból tehát most a 100 ezer forint áfa-visszaigényléshez való 
hozzákötés csak egy induló lépés. Nagyon bízunk benne, hogy hosszabb távon sikerül 
majd a vállalkozások többi körében is ezt a fajta számlaküldést elterjeszteni, hiszen ez 
alapvetően a tisztességes vállalkozókat segíti. Tehát a cél az, hogy őket semmiféle 
hátrány ne érje.  

2019-ben azzal számolunk, hogy a fogyasztás tovább fog bővülni, a magyar 
gazdaságot termelő oldalról ma az ipar, a mezőgazdaság, az építőipar és döntő 
mértékben a szolgáltató szektor húzza. De a felhasználói oldalról az export mellett a 
lakossági fogyasztás és a háztartások fogyasztása az, ami segíti a növekedést. Ezt 
jónak tartjuk, hiszen a vállalkozásaink jelentős része a belföldi piacon működik, ott 
vállalkozik. Ez rajtuk keresztül is segíti a gazdaság további növekedését a 
munkahelyteremést, a beruházásokat. Abban bízunk, hogy 2019-ben a bérek 
növekedése tovább fog tartani. Tehát az idei első féléves tíz százalék reálkereset-
növekedés után jövőre is nőnek a bérek, és ezzel a fogyasztás is bővülni tud.  

Engedjék meg, hogy visszatérjek egy kérdés erejéig még képviselő asszony 
kérdésére, hiszen az inflációra azt mondta, hogy kevesebbet kapunk a pénzünkért. 
Képviselő asszony nagyon sajnálom, hogy így érzi. A KSH számai ennek 
ellentmondanak, amikor tíz százalék a reálkeresetek növekedése, az azt jelenti, hogy 
az infláció fölött tíz százalékkal nőttek a bérek Magyarországon. Ebből kifolyólag a 
bérek növekedése szerencsére tartós és erős. A kiskereskedelmi forgalom az elmúlt öt 
évben tartósan és folyamatosan nőtt, tehát a lakosság egyre többet vásárol, és 
fogyaszt, és nemcsak a lakossági fogyasztás bővült, hanem a megtakarítások 
állománya is. Jóval 2000 milliárd forint fölött vannak most már a lakossági 
megtakarítások, erre a növekedésre azért volt lehetőség, mert a jövedelmek nőttek. 
Úgyhogy azt gondolom, hogy a nagyobb minta alapján való véleménynyilvánítás 
mindig szerencsésebb, mint a szűk minták, vélemények megfogalmazása. 

Szatmáry képviselő úr kérdezte az államadósság alakulását, örömmel 
mondhatom, hogy úgy vettük át 2010-ben az országot, hogy 83,5 százalék volt az 
államadósság aránya. Ez a tavalyi év végén már csak 73,3 százalék volt, tehát több 
mint 10 százalékkal csökkent a bruttóhazaitermék-arányos államadósság mérete, és 
az a cél, ez van most már az Alaptörvényünkben is, hogy 50 százalék alá kell 
csökkenteni tartósan ezt az adósságszintet, tehát a következő években is olyan 
költségvetést fogunk beterjeszteni, és reményeim szerint majd a parlamenti 
képviselőkkel fogjuk elfogadni, amelyik csökkenti az államadósság mértékét. Ez a cél, 
és ezt szeretnénk folytatni.  

Bányai képviselő úr. A cseresznyét felírtam magamnak, hogy képviselő úr 
javasolja az áfa csökkentését. Ahogy a Tordai képviselő úrnak is mondtam a 
válaszban, az adófilozófia változott meg. Tehát a munka és jövedelmet érintő adók 
mértékét csökkenteni, fogyasztási típusú adók mértékét pedig növelni kellett ahhoz, 
hogy a közösségi szükséglethez szükséges forrásokat be tudjuk gyűjteni. Ahol 
lehetőség van persze, ott csökkentésre igyekszünk módot találni. Az elmúlt években a 
tojás, a tej, a csirkehús, a sertéshús áfája azért tudott csökkenni. Tudott csökkenni az 
internetszolgáltatás áfája, az éttermi szolgáltatás áfája. Én abban bízok, hogy a 
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magyar gazdaság erősödésével egyre több olyan terület lesz, ahol áfakulcsokat tudunk 
csökkenteni. És ha ez a zöldség-gyümölcs vagy éppen a cseresznye esetében történik 
meg, amiatt szerintem senki nem fog bánkódni.  

Minimálár meghatározása. Javaslom, hogy az agrártárca vezetőjének tegye fel 
ezt a kérdést. Tehát a garantált felvásárlási ár és a garantált ár intézménye ebben a 
szektorban működik, én erre nem vagyok hivatott, hogy válaszoljak.  

Kisadózók tételes adója. Köszönöm szépen, képviselő úr, a visszajelzést. Örülök 
annak, hogy ön is így látja Veszprém megyében, és mi is ezt tapasztaljuk országszerte. 
Rendkívül népszerű adótípusról van szó, és ennek – ahogy ön is mondta – a bővítését 
gondolkozunk, nem a szűkítésén.  

Elnök úr kérdései végezetül. Lakásáfa. Ugye a lakásáfára egy világos jogszabály 
volt, amely azt mondta, hogy 2016. január 1-jétől 2019. december 31-ig lehet 5 
százalék az új épített lakások áfatartalma. Nekünk azzal a helyzettel kellett valamit 
kezdeni, hogy közeledünk 2019 végéhez, bármilyen furcsa itt 2018 novemberében ezt 
mondani, de az építési engedélyek kiadása, beruházás elkezdése ezt indokolja, és erre 
találjunk valamilyen megoldást. Ugye, aki elolvasta a kormány által adott 
törvényjavaslatot, az előterjesztésben egy más típusú megoldás volt, azt mondtuk, 
hogy amelyik beruházás eléri év végéig a 10 százalékos szerkezetkész állapotot, arra 
vonatkozzon továbbra is az 5 százalékos áfakulcs. Az ÉVOSZ, az Építőipari 
Vállalkozások Országos Szövetsége és jó néhány építőipari szakértő azt mondta, hogy 
szerintük ez nem jó megoldás, tekintettel arra, hogy a szerkezetkész állapotot nehéz 
meghatározni, és ők még konkrét időponthoz kötnék az engedélyek kiadásához az áfa 
kedvezményes kulcsának az igénybevételét. Mi elfogadtuk ezt a javaslatot, több 
időpont is volt, december 1-je, december 31., november 1-je, és végül az a döntés 
született, az a javaslat alakult ki, hogy november 1-je legyen ez az időpont. Hiszen, ha 
november 5-én határozzuk meg a november 1-jei időpontot, attól kezdve nincs vita 
azon, hogy valakinek megvan az építési engedélye vagy sincs. Ha ezt december 1-jére 
tesszük vagy december 31-re, az építési hatóságokra, a kormányhivatalokra egy olyan 
állapotot engedünk rá, ami aztán perek tömegét indukálhatja. Tehát azt eldönteni, 
hogy egy vállalkozó azért nem kapta meg az építési engedélyt, mert későn adta be, 
vagy azért nem, mert az ügyintéző ezt egy perc alatt nem intézte el, ez egy érdekes 
bírósági vita lett volna. Úgyhogy jobbnak láttuk mi is, ha ez november 1-jét érinti, és 
akkor egyértelmű a helyzet, hiszen, ahol csak bejelentési kötelezettség van, 
lakásépítés vagy családi ház építésénél, ha a bejelentés megtörtént, a kedvezmény 
járni fog, ha pedig nagyobb építési vállalkozásról van szó, akkor a meglévő építési 
engedélyek eldöntötték azt, hogy 2023. december 31-ig 5 százalékos lehet az 
értékesítés.  

Problémát inkább abban látok a jövőre nézve, hogy van körülbelül durván 20 
ezer lakásépítési engedély, ezek 5 százalékkal kerülnek majd értékesítésre, és amíg ez 
az állomány ki nem fut, addig vélhetően csak sokkal lassabban indulnak el azok a 
beruházások, amelyek a 27 százalékos áfával értékesítenék a lakásokat. Úgyhogy a 
piacon egy átmeneti időszakban kétfajta lakásár lesz, lesz egy 5 százalékos meg lesz 
egy 27 százalékos. Ez egy probléma, azonban, ha a magyar építőipar helyzetéből 
indulunk ki, akkor ez mégsem akkora probléma, hiszen minden egyes lakáspiaci 
felmérés szerint nagyvárosokban, főleg Budapesten jelentősen túlárazottak az 
ingatlanárak. Tehát 2018 májusában jött ki egy jegybanki lakáspiaci anyag, ott az 
szerepel, hogy 20 százalékkal túlértékeltek például Budapesten a lakások. Ezért azt 
gondolom, hogy mivel kapacitáshiány van az építőiparban, az építőipar is generálja 
részben az ingatlanárak növekedését, ha ez a kapacitásbeli különbség kisebb mértékű 
lesz, akkor szerintem az árak reálisabbá tudnak válni, és ez a típusú probléma nem 
következik majd be.  

Elnök úr is megkérdezte a lakás-takarékpénztárakat. Itt is azt tudom mondani: 
senki nem szüntette meg a lakás-takarékpénztárakat, ezek ma is működnek. Ön is 



 22 

dózer szót használta, kissé indokolatlannak érzem, senki nem dózerolt le semmit, 
meg kell nézni, hogy vajon az öngondoskodás van-e már Magyarországon azon a 
szinten, hogy akár a magánszemélyek, saját maguk az állampolgárok vagy akár 
munkaadói támogatással a lakás-takarékpénztárakban, a lakáskasszában tudják 
gyarapítani a felhalmozásukat.  

Nem állítanám szembe egymással a CSOK rendszerét és a lakáskasszákat. Két 
teljesen különböző dologról van szó. Az egyiknek nemcsak egy beruházás, hanem egy 
demográfiai oldala is van, a lakáskasszánál ilyen demográfiai szempont egyáltalán 
nem volt. 

A társasházakra való felvetését vizsgáljuk, tehát igen, mi is látjuk azt, hogy van 
egy olyan érintetti kör, ahol a felújítások kérdése nagyon szélsőségesen eltér 
egymástól. Tehát például abban a választókerületben, ahol ön is indult az utóbbi 
parlamenti választáson, mondjuk, egy-egy társasháznak olyan bevétele van, amit 
bárhol megirigyelnének az országban, hiszen, ha egy ilyen társasház alsó részében 
üzlethelyiségek vannak, amelyek befizetnek a társasház kasszájába, akkor ott jóval 
könnyebb a felújításokat is megcsinálni. Ellenben vannak olyan társasházak, ahol 
ilyen lehetőség nincsen, tehát gondolkozunk azon, hogy hogyan lehetne ösztönözni 
egy olyan felújítási alapnak – mondjuk ezt így munkacímen – a létrehozását, ahol 
ezeknek a házaknak a megújítása megtörténhet. 

A 27 százalékra már válaszoltam. Mi sem örülünk annak, hogy ez 27 százalék, 
jó lenne, ha ez kevesebb lenne. Ma a magyar adórendszer szerkezete olyan, hogy a 
közösségi kiadásainkhoz szükséges bevételeket itt szedjük be, ettől – mondom – az 
alapvető élelmiszerek vagy más kategóriákban el lehet térni, egy általános 
adócsökkentés lehetőségét én még nem látom. 2019-re egyébként van is egy 
elfogadott költségvetés a megfelelő bevételi oldallal, adótörvényekkel, nem gondolom 
tehát, hogy ebben a kérdésben 2019 végéig változás állhatna be.  

Államtitkár úrhoz volt még egy kérdés, úgyhogy átadnám neki a szót, ha 
megengedi elnök úr.  

 
BODÓ SÁNDOR államtitkár (Pénzügyminisztérium): Köszönöm szépen, 

miniszter úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Valóban így van, Bányai Gábor 
képviselő úr kérdése az alkalmi munkavállalással volt kapcsolatos. Engedelmükkel 
annyi tájékoztatást tudok adni ebben a témakörben, hogy a kormányzatnak 
nyilvánvalóan célja a foglalkoztatáspolitika olyan irányú megsegítése, ami alapján 
minél többen tudnak visszatérni az elsődleges munkaerőpiacra. Három programot 
nagyon röviden bemutatnék, merthogy ebből következik igazából az alkalmi 
munkavállalói lehetőségnek a megfelelő szemléltetése. Az egyik a támogatott 
foglalkoztatás, ami alapvetően nyilvánvalóan a munkaadót segíti. Itt több változat 
van, 90 napos, 6 plusz 3 hónapos, 8 plusz 4 hónapos, 10 plusz 5 hónapos, amit 
nyilvánvalóan önök nagyon jól ismernek. Ez azzal a tartalommal bír, hogy a 
kormányzat bér- és járuléktámogatást ad adott időszakig, majd pedig ezt kéri a 
munkáltatótól.  

A következő támogatási forma, ami szintén népszerű, és a hónap elején kerül 
bevezetésre, az elhelyezkedési juttatás, ami azt jelenti, hogy 45 600 forint 
támogatásban, illetve jövedelemben részesülnek azok a közfoglalkoztatottak, akik a 
közfoglalkoztatási szerződésük ideje alatt munkát találnak az elsődleges 
munkaerőpiacon. Vagyis ez azt jelenti, hogyha mondjuk, 4 hónapig 
közfoglalkoztatotti munkaviszonyuk van, de az első hónapban ők el tudnak 
helyezkedni, a következő három hónapban a rájuk eső, illetve a nekik járó munkabér 
mellett ezt a 45 600 forint elhelyezkedési juttatást is kapják. Az alkalmi 
munkavállalói pedig a következő lépés, illetve egy kisebb segítség abban az esetben, 
ha valaki a közfoglalkoztatás ideje alatt tud alkalmi, idénymunkát vállalni. Itt akár a 
kamarától, agrártárcától érkezett ilyen jellegű kérés, és ennek a részletei a 
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következőképpen alakulnak: 14 nap lehetőség van havonta, hogy valaki idénymunkát 
vállaljon, és ezekre a napokra napi 2 ezer forint támogatást kap, illetve nyilvánvalóan 
kapja azt a munkabért, amiért megdolgozik abban az időszakban. Amit itt a gyorsítás 
és a pontosítás érdekében tudtunk eddig tenni, az az, hogy az előzetes bejelentés, ami 
a munkaadók részéről kellett hogy megszülessen, ezt sokkal rugalmasabbá tettük, 
tulajdonképpen ezt folyamatosan lehet tenni, illetve egy szakmai munkacsoport 
alakult annak érdekében, amit képviselő úr is kért, hogy a megfelelő informatikai 
háttér biztosításával ez a bejelentés gyorsabb és egyszerűbb legyen. Itt azért látni kell, 
hogy a Belügyminisztériummal is és az Agrárkamarával is egyeztetnünk kell ebben a 
kérdésben, itt egy kis türelmet kérünk, alapvetően reményeink szerint már csak 
informatikai probléma van, a szándék és az akarat egy irányba mutat. Köszönöm 
szépen.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen az érdemi kiegészítést. Mivel igen részletesen 

megválaszolásra került a témakör, szeretném megköszönni a tájékoztatót miniszter 
úrnak, abban a reményben, hogy a következő időszakban hasonló keretek között 
találkozhatunk, akkor nyilván minden fél szembesíthető az általa elmondottakkal és a 
megvalósult tervek különböző következményeivel. Megköszönve a tájékoztatót, a 
napirendi pontot lezárom. Miniszter úrnak és kedves munkatársainak is köszönjük a 
megjelenést, az érdemi részvételt, egyben a kifejtett válaszokat is. Jelzem 
képviselőtársaim felé, hogy nem kell szavaznunk a tájékoztatóban elhangzottakról. 
Ezennel ezt a napirendi pontot lezárom.  

Egyebek 

Negyedik napirendi pontunk tekintetében pedig csak az egyebek van hátra, 
ahol az elfogadott munkatervünkről kell egy pár szót váltanunk. Szatmáry alelnök úr 
javaslatára szeretném, ha módosítanánk az elfogadott munkatervet a tekintetben, 
hogy relatíve kevés bizottsági ülés áll rendelkezésünkre ebben az évben, így azon 
témákat tárgyalnánk meg, amelyek kellő kifejtésére van tér és mód. Nyilván az adott 
esetben kimaradó témákat a következő ülésszak elején, a következő munkaterv elejére 
hozva tárgyalnánk. Ily módon a december 4-én tartandó ülésünkön tárgyalnánk a 
szakképzésről, valamint a szakképzés tervezett átalakításáról és a munkavállalói jogok 
magyarországi érvényesüléséről szóló napirendi pontokat. A javaslat pedig azt 
tartalmazza egyúttal, hogy az őszi ülésszakon már ne foglalkozzunk a „tájékoztató a 
kafetériarendszer jövőre tervezett megszüntetésének munkavállalókra gyakorolt 
hatásáról”, a „2015-ben eltörölt korkedvezményes nyugdíj újbóli bevezetéséről”, 
illetve „Matolcsy György MNB elnök úr meghallgatásáról szóló javaslatok”-kal. 
Nyilván az MNB elnöke idén már kis eséllyel tudná tiszteletét tenni a bizottság előtt, 
de ne tegyünk le ezen szándékunkról. Tehát úgy gondolom, hogy a februári kezdéssel 
egy időben az új munkaterv kell tartalmazza azokat a pontokat, amelyeket most adott 
esetben az idő hiányára való tekintettel már nem tudunk kellő mélységben kifejteni. 
Kérdezem, hogy van-e valakinek észrevétele az elhangzottakkal kapcsolatban. (Nincs 
jelentkező.)  

Örülök, hogy nincs, úgy gondolom, hogy ez egy konszenzuális álláspont, amely 
létrejött, viszont szavaznunk muszáj róla, éppen ezért kérdezem, hogy ki támogatja, 
hogy az elhangzottak szerint alakuljon a bizottság munkaterve. (Szavazás.) 8 igennel, 
ellenszavazat nélkül és 3 tartózkodással elfogadtuk. 

Az ülés berekesztése 

Szeretném tájékoztatni egyúttal a bizottságot, hogy következő ülésünket 
előreláthatóan november 26-án, egy hétfői napon és várhatóan délelőtt 11 órától 
tartjuk. Amennyiben pedig senkinek nincs további felvetnivalója, az ülést bezárom, 
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további eredményes munkát, és ami a legfontosabb, jó egészséget kívánok 
mindenkinek.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 14 óra 26 perc.) 

 
  

Z. Kárpát Dániel  
  a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Lajtai Szilvia  
 


