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(Az ülés kezdetének időpontja: 13 óra 45 perc.) 
 

Az ülés megnyitása, határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

Z. KÁRPÁT DÁNIEL (Jobbik), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Ha 
mindenki elfoglalta a helyét, tisztelettel üdvözlöm miniszter urat, képviselőtársaimat, 
kedves meghívott vendégeinket, a sajtó munkatársait, akik váratlanul nagy számban 
vannak jelen, köszönjük nekik, további meghívottainkat. A Vállalkozásfejlesztési 
bizottság ülését ezennel megnyitom. A határozatképesség megállapítása az első, ámbár 
kötelező technikai feladatom. Megállapítom, hogy 9 fő személyesen vesz részt 
munkánkban, míg ketten eseti képviseleti megbízással vannak, óriási idézőjellel, 
közöttünk. Képviselőtársaimhoz fordulok a napirend elfogadása tekintetében. 
Kérdezem, hogy a kiküldött napirendet ebben a formában elfogadják-e. Amennyiben 
igen, kérem, kézfelemeléssel jelezzék. (Szavazás.) Úgy látom, hogy egyhangú döntést 
hoztunk, a bizottság tehát nem szavazat, illetve tartózkodás nélkül elfogadta a 
napirendet.  

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

Az első napirendi pont tekintetében pedig meg is nyitom a vitát: Varga Mihály 
pénzügyminiszter úr meghallgatására kerül sor az Országgyűlésről szóló törvény 41. §-
a alapján. Legutóbb ugye, 2018. november végén köszönhettük miniszter urat 
körünkben. Kérem, számoljon be az elmúlt egy év alatt végzett munkáról, külön 
kiemelve a kis- és középvállalkozások működését érintő esetleges terveket, döntéseket, 
valamint a foglalkoztatáspolitikát illető folyamatokat. Parancsoljon, megadom a szót, 
miniszter úr.  

Varga Mihály szóbeli tájékoztatója 

VARGA MIHÁLY pénzügyminiszter: Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! 
Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselőtársaim! Elnök úr itt úgy fogalmazott, hogy 
megnyitja a vitapontot. Nem biztos, hogy vita lesz, elnök úr, ezt se zárjuk ki, lehet, hogy 
sikerül meggyőznöm a képviselő kollégákat arról, hogy az elmúlt egy évben, mióta 
legutóbb ennek a bizottságnak a meghallgatásán vehettem részt, azóta a vállalkozások 
számára pozitív dolgok is történtek. Igyekszem ezt röviden összefoglalni, tudva az, hogy 
úgyis a legfontosabbak a képviselői kérdések, tehát nyíljék majd erre minél hamarabb 
lehetőség. Azzal szeretném kezdeni, hogy éppen ma reggel publikáltuk azt az adatot, 
miszerint a kisvállalkozások támogatása érdekében megindított munkahelyteremtési 
programok egy újabb köre zárult le, 150 vállalkozás összesen 2,4 milliárd forintos 
munkahelyteremtési támogatást kapott, amely nemcsak munkahelyteremtésre 
vonatkozik értelemszerűen, hanem exportösztönzésre, innovatív kutatás-fejlesztést 
elősegítő vállalkozások támogatására is.  

Összességében azt tudom mondani, hogy mióta 2011-ben ez a program 
megindult, azóta 55 milliárd forinttal sikerült támogatnunk a kisvállalkozásokat: 28 
ezer munkahely jött létre ennek a támogatási programnak a keretében, és közel 4700 
vállalkozás, kisvállalkozás kapott ebből a forrásból, a Nemzeti Foglalkoztatási Alap 
központi forrásából támogatást.  

Azt gondolom, hogy ezek is fontosak, hiszen az ország eltérő adottságait, régióit 
is figyelembe véve igyekszünk megteremteni a vállalkozások támogatásának a 
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lehetőségét. Amit összefoglalóan mondhatok, és egy vállalkozás szempontjából talán 
fontos: egyrészt a magyar gazdaság továbbra is egy növekedési pályán van. Az év 
második negyedévében 5,2 százalékkal nőtt a gazdaság teljesítménye, Írország mögött 
ezzel a második legmagasabb növekedést tudtuk felmutatni, az év első felében 
összességében 5,1 százalékos volt ez a növekedés, ezzel dobogósak vagyunk az Európai 
Unió 28 tagországa között. Tehát azt gondolom, hogy a növekedési környezet egy 
pozitív, támogató, segítő, mondhatom nyugodtan, a profitkilátásokat is javító 
környezet van a magyar gazdaságban, ami lehetővé teszi azt, hogy a vállalkozások 
optimistábban tudjanak tervezni. 

A hitelminősítők visszaigazolják ezt. A legutóbbi bizottsági meghallgatásom óta 
nyugodtan mondhatom, hogy csak olyan döntés született, amelyik kedvezőbben ítélte 
meg a magyar gazdaság kilátásait, legutóbb éppen a Fitch Ratings hozott egy ilyen 
döntést. Azt gondolom, hogy ez jó visszajelzés, és nem lehet talán azzal vádolni a 
hitelminősítőket, hogy úgymond a kormány bűvkörében vannak. Ezzel kifejezetten 
nem vádolnám meg őket. Egyébként nem arról híresek, hogy bármelyik kormánynak 
is talán a bűvkörében lennének. Kicsivel több szubjektív elemet érzünk mostanában a 
hitelminősítők anyagaiban, de azt gondolom, hogy összességében a megítélésünk 
kedvezően változott.  

A munkanélküliségi ráta 3,5 százalék, tehát még az egy évvel ezelőtti adatokhoz 
képest is kedvezőbb ma a munkanélküliség területén a helyzet, és különösen örömteli, 
hogy a foglalkoztatási ráta pedig 70,3 százalékra nőtt. Emlékezzenek vissza, hogy 55 
százalék alatt volt 2010-ben, mikor a munkánkat megkezdtük, tehát ez azt jelenti, hogy 
4,5 millió, egészen pontosan 4 millió 521 munkában álló honpolgár, honfitársunk van, 
ami jóval magasabb, több mint 800 ezerrel magasabb, mint a 2010-es adat. 
Természetesen növekszik a gazdaság, a hitelminősítők kedvezően minősítenek 
bennünket, a munkanélküliségi, foglalkoztatási adatok kedvezőbbek. De mit érne 
mindez, ha a bérek nem növekednének? Örömmel mondhatom, hogy a reálkeresetek 
is szépen nőttek: 2018-ban a reálkeresetek növekedése 8,3 százalék volt. Egy gyors 
matematikai feladványt végezzünk el, ha a 12 hónapi jövedelem 100 százaléknak 
minősül, és ezt elosztjuk 12 hónap adataival, az azt jelenti, hogy 8,3 százalékot jelent 
egy hónap, azaz, ha 8,3 százalékkal nőttek a reálkeresetek, ez azt jelenti magyarra 
lefordítva, hogy egyhavi bérrel több jut mindenkinek az infláció, a fogyasztói 
áremelkedés és a bérváltozások következtében.  

Örömmel mondhatom, hogy ez idén is folytatódik, 2019 első nyolc hónapjában 
a bruttó és a nettó keresetek több mint 10 százalékos mértékben nőttek, és a 
reálkeresetek is 7 százalékos mértékben nőttek az első nyolc hónapban. Ezt 
visszatükrözi egyébként a kiskereskedelmi forgalom is, amely most már hatodik éve 
nő. Ugye, legutóbb szeptemberben 6,3 százalékkal nőtt újra a kiskereskedelmi 
forgalom, az emberek a növekvő bérből, az emelkedő reálkeresetekből egyre többet 
tudnak fogyasztani, és szerencsére nem csak fogyasztanak, hanem magyar állampapírt 
is vásárolnak, tehát a lakossági megtakarítások állománya is növekedett. Az ipar egy 
hullámzó teljesítményt nyújtott az elmúlt hónapokban, azt várta mindenki, hogy a 
német gazdaság, a német ipar gyengülése miatt a magyar ipar teljesítménye is vissza 
fog esni. Hát ez nem következett be, hanem szeptemberben 11 százalékkal nőtt újra a 
magyar ipar, tehát most bizonytalanok vagyunk mi is egy kicsit, hogy mi fog történni 
az ipar területén. Mivel a konjunktúraindexek nem rosszak, és a 
megrendelésállományok is ezt jelzik vissza, azt mondhatom, hogy talán van esélyünk 
arra, hogy ebben az évben is egy jó ipari teljesítményről, és ehhez kapcsolódóan 
feldogozóipar, építőipar, beruházások jó teljesítményéről tudjunk majd beszélni.  

Ami az adóterületet illeti, továbbra is az Európai Unió legalacsonyabb 
társaságiadó-kulcsával rendelkezünk, ugye 9 százalékkal, és nemcsak ez történt az 
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elmúlt egy évben, hanem a szociális hozzájárulási adó mértéke, ugye 19,5 százalékról 
2019. július 1-jével 17,5-ra csökkent. És ez, függetlenül attól, hogy mekkora egy 
vállalkozás, minden vállalkozásnak jelentős támogatást, jelentős segítséget tudott adni. 

360 ezer kisadózó tételes adója alá bejelentkezett vállalkozás van, 41 ezer 
kisvállalati adó hatálya alá bejelentkezett vállalkozás, és az utóbbival kapcsolatban 
örömmel mondhatom, hogy 2020. január 1-jével a kivának, a kisvállalati adónak a 
mértéke tovább fog csökkenni. A parlament megosztott volt, ugye, ez nem mindenki 
szavazta meg, de nyugodtan mondhatom, hogy a többség ezt megszavazta, szerencsére, 
és ugye a kisvállalati adó mértéke 13-ról 12 százalékra fog csökkenni. 

Végezetül szeretnék még néhány apró pontot megemlíteni. Egyik, hogy az adó 
feltöltése rendszere megszűnt, a vállalkozások jelentős módon tudták, tudják majd 
decemberben javítani a likviditásukat. Az intézkedés arról szólt, hogy december 20-ig 
ne kelljen megelőlegezni az adóbefizetésnek az összegét, hanem ezt csak következő év 
május 20-ig kelljen megtenni. Ez jelentős segítség a vállalkozások számára.  

A reklámadó megszűnt, ezt eltöröltük, a turizmus területén a 18 százalékos 
áfakulcs a belföldi szálláshelykiadásnál 5 százalékra fog csökkenni január 1-jével. Ez is 
egy jelentős segítség lesz a turizmusban, az idegenforgalomban működő magyar 
vállalkozásoknak.  

A lakásépítés területén új kezdeményezésként január 1-jével 5 millió forint 
áfaértékig vissza lehet igényelni majd a lakásépítésnek a költségeiből. Ezzel tovább 
fogjuk támogatni a lakásépítkezőket és lakásfelújítókat. Októberben elindult a 
munkásszállók építésének a programja. Tehát ma már nemcsak az önkormányzatok, 
hanem a magáncégek is tudnak pályázni ilyen típusú beruházásokra, kivitelezési 
munkákra, és azt gondolom, hogy ez jelentősen segíteni fogja a munkaerő-mobilitást 
az országban. Végezetül pedig a parlament is támogatta, hogy a garanciarendszert 
megerősítsük, azaz a mezőgazdasági és általános, tehát a Hitelgarancia Zrt.-nél lévő 
garanciaalapokat feltőkésítjük, és ezzel lehetővé tesszük azt, hogy jóval kedvezőbb 
feltételekkel tudjanak majd a vállalkozások hitelekhez jutni a következő évek 
fejlesztéseinél.  

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Röviden bevezetésként talán ennyit. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm miniszter úr érdemi felvezetőjét. A prekoncepciót illetően 

elnézést kérek, de hát egy szakbizottság, bármennyire szakmai alapon nyugszik, azért 
politikai érvek mentén jellemzően vitázni is szokott. A bizottság elnöke sem mentem 
az elmúlt 9 év szocializációja alól, ezen tapasztalatot igyekezzünk meghaladni, és mivel 
ez szakmai bizottság, jellemzően nyilván szakmai kérdések fognak dominálni ebben a 
beszélgetésben. Ezúton meg is nyitom a képviselői kérdések lehetőségét, egyben 
kutatom az emelkedő kezeket. Ovádi képviselőtársamé volt a leggyorsabb, azt követően 
Tordai Bence képviselő úr és majd, ahogy látom, sorban a többiek kapják meg a szót. 
Előre jelezném, hogy a bizottság elnöke udvarias módon a sor végére kéri magát, de 
azért majd szólásra jelentkezik. Tessék parancsolni, képviselőtársam, Ovádi 
képviselőtársam!  

Képviselői kérdések 

OVÁDI PÉTER (Fidesz): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Miniszter 
Úr! Miniszter úrnak köszönjük szépen a beszámolóját. A beszámolóban nagyon 
röviden említette miniszter úr a magyar állampapírt, mint befektetési lehetőséget. Én 
azért szeretnék érdeklődni a Magyar Állampapír Pluszról, mert a választókörzetemben, 
fogadóórákon kérdezik tőlem, hogy ez milyen befektetési lehetőség, és azt szeretném 
kérdezni miniszter úrtól, hogy mennyire sikeres ez a program, amit 2019 júniusában 
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indítottunk el. Milyen összeget tűzött ki célul a kormányzat a lakossági állampapír-
állományok esetében? Hol érhető el ez az állampapír plusz, és milyen adózási 
kötelezettség van kamatjövedelem után? Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tordai Bence képviselőtársamé a szó. Parancsoljon!  
 
TORDAI BENCE (Párbeszéd): Köszönöm, elnök úr. Köszönöm miniszter úrnak 

a beszámolót. Hat, egymással nagyjából összefüggő témát vetnék fel. Az egyik, hogy 
most már egyre egyértelműbb a konszenzus a tekintetben, hogy a gazdaság lassulása 
várható, meg is látszik ez már a magyarországi cégek létszámgazdálkodásán, az Audi, 
a Mercedes, a Dunaferr bejelentett már, illetve el is kezdett létszámleépítéseket, 
tömeges, több ezer főt érintő létszámleépítéseket. Egyrészt az a kérdés, hogy a kormány 
hogyan reagál ezekre, van-e valamilyen cselekvési terve az utcára kerülőkkel 
kapcsolatban, vagy hagyja őket az út szélén. Illetve általában véve mi az elképzelésük, 
hogy amikor a gazdaság lassul, és különösen az autóipari cégek nagyon komoly 
megrendeléscsökkenés és a technológiaváltás okán egyébként is csökkenő munkaerő-
kereslet elé néznek, akkor hogy fog a magyar gazdaság működni a jövőben, tekintettel 
arra, hogy az export 40 százalékát ilyen autóipari cégek adják?  

A következő kérdésem, hogy ha már úgyis a gazdaság lassulására készülünk, 
akkor nem akarunk-e a szükségből erényt kovácsolni: készül-e arra a minisztérium, 
hogy a munkaidő-csökkentés intézményét megvizsgálja, és támogassa a következő 
években? Hiszen azt látjuk, hogy a szerte a világon folytatott kísérletek esetében a 
termelékenység jelentős javulása és az összköltség, különös tekintettel a társadalmi 
költségek csökkenése figyelhető meg. Tehát nem csak a munkavállalóknak, hanem a 
munkaadóknak, és általában az egész nemzetgazdaságnak is pozitív eredményt hozhat 
a munkaidő csökkentése.  

A következő kérdés a bérpolitikával kapcsolatos. Szeretné-e folytatni a kormány 
a továbbiakban is a bérek letörésének, alacsonyan tartásának vagy az ennél intenzívebb 
bérnövekedés üteme elkerülésének az érdekében azt a politikát, hogy tízezerszámra 
hoz be vendégmunkásokat? Hiszen látjuk, hogy Ukrajnából, keleti országokból tényleg 
ezres kontingensekben érkeznek vendégmunkások vagy ha úgy tetszik, gazdasági 
migránsok.  

A negyedik témakör az volna, hogy tervezi-e a kormány a szakszervezeti jogok, 
a munkavállalói jogok erősítését, a munka törvénykönyvének olyan természetű 
módosítását, amely végre nem a munkáltatóknak kedvez. A rabszolgatörvény 
enyhítését, legalábbis az eddigi tapasztalatok alapján? Illetve a beszámolójához 
kapcsolódva az volna a kérdésem, hogy miért ad okot büszkeségre az a kkv-s 
munkahelyteremtő csomag vagy azok, az elmúlt évekhez kötődő eredmények, amik egy 
munkahelyre vetítve 2 millió forint támogatást mutatnak a kisvállalkozások esetében, 
miközben a 2018-as évben az átlagos munkahelyteremtéshez kapcsolódó támogatás 
munkahelyenként majdnem kereken 10 millió forint volt, 2019 első négy hónapjában 
pedig 14,5, tehát közel 15 millió forintot adtak egy munkahelyre átlagosan. Ehhez 
képest értelmezze már nekünk ezeket a 2 millió forintos, kkv-knak jutó 
munkahelyenkénti támogatásokat. 

Az utolsó kérdésem csak részben a nemzetgazdasághoz kapcsolódik. Egy 
konkrét beruházás, amit ugyanakkor a kormány és ön személyesen egyéni 
országgyűlési képviselőként is támogatott, továbbá a taorendszeren keresztül jelentős 
mennyiségű közpénzt használt fel, ez pedig a Gyarmati Dezső Uszoda a II. kerületben, 
ahol én is lakom; hogy fordulhat elő az, hogy egy eredetileg 3 milliárdosra tervezett 
beruházás 7,5 milliárdos összegből sem valósul meg teljesen? És az új polgármester 
közlése szerint még további, nagyjából 1 milliárd forintnyi munkálatot kell elvégezni 
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ahhoz, hogy a teljes funkcionalitást elérje az uszoda. Tehát hogy lesz a 3 milliárd 
forintból közel 9 milliárd forint egy beruházás esetében? Köszönöm a válaszait.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Egyúttal szeretném megköszönni a bizottság tagjainak 

mértéktartását, mert rengeteg téma merült fel, de viszonylag gyors, pedáns módon 
sikerül ezeket miniszter úrnak szegezni. A jelentkezési sorrendben adom meg a szót 
először Csárdi Antal képviselőtársamnak, utána Bangóné Borbély Ildikónak, majd 
pedig Szatmáry Kristóf alelnök úrnak. Parancsoljon, képviselőtársam!  

 
CSÁRDI ANTAL (LMP): Köszönöm szépen. Én három blokkra bontanám a 

kérdéseimet. Ugye, egyrészt miniszter úr elmondta, hogy a társasági adó a legkisebb 
ma Európában, de azt gondolom, hogy azt meg tudjuk, hogy az áfa viszont a 
legmagasabb. Azt gondolom, hogy azzal a döntéssel, hogy - úgy fogalmazott miniszter 
úr, hogy - a turizmus számára nagy segítség az 5 százalékos áfakulcs, én pedig azt 
gondolom, hogy az itt élő emberek számára nagy segítség lenne az alapvető 
élelmiszerek 5 százalékos áfakulcsa, és az én kérdésem az, hogy miért az egyébként jól 
futó turizmust támogatja a kormány az alacsony áfakulccsal a hétköznapi embereknek 
az alapvető élelmiszerhez való hozzájutása helyett?  

A második kérdésem egy mai cikk alapján, ugye, pontosan tudjuk, hogy a 
kormány és a jegybank milyen szoros együttműködést tudott megvalósítani az elmúlt 
években. Mi a kormány álláspontja a Matolcsy György által említett eurázsiai 
kriptovaluta bevezetésével? És egyébként számolhatunk-e még az euró bevezetésével? 
Célja-e még a kormánynak az euró bevezetése, mert hosszú évek óta úgy fogalmazott 
az egyik választóm az egyik találkozónkon, hogy évek óta néma csönd van az euró 
bevezetéséről, és nem tudjuk, hogy mi a kormányzat célja ezzel kapcsolatban. 

A harmadik kérdésem pedig az, hogy milyen intézkedéseket tervez a kormány 
az ingatlanpiacon, illetve az ingatlanpiacon kialakult helyzetnek a kezelésére. Ugye, itt 
egyrészt arról beszélünk, hogy a bérlakások díja gyakorlatilag lassan a megfizethetetlen 
szintet érte el egy átlagos jövedelemből élő számára, és pontosan látjuk azt is, hogy a 
bérlakások száma valami egészen kétségbeejtően kevés. Ma úgy fogalmazott 
külügyminiszter úr a Gazdasági bizottság ülésén, engedje meg, hogy puskázzak, 
bocsánat, hogy a jól működő bérlakásrendszer az alapja a gazdaság fejlődésének, és 
hogy ő személyesen nagyon szeretne egy jól működő bérlakásrendszert. Ezzel 
kapcsolatban milyen intézkedésekre számíthatunk? Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Bangóné Borbély Ildikó képviselőtársamé a szó, 

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

Miniszter Úr! Államtitkár Úr! Én először is azt szeretném megkérdezni, hogy az 
érdekegyeztetés, ami a Pénzügyminisztériumhoz tartozik, igaz, hogy az EMMI-ben 
történtek a szociális ágazatban dolgozó több mint 100 ezer ember érdekében, de tud-e 
valamit mondani miniszter úr, hogy történt-e megállapodás, tudtak-e úgy a felek 
tárgyalni, hogy végre ezek az emberek valamifajta olyan béremelést kaphassanak, amit 
megérdemelnének. Erről kaphatunk-e valamilyen tájékoztatást?  

A második kérdésem, én is csatlakoznék Csárdi Antal képviselőtársamhoz, azért 
látszik, hogy az elmúlt időszakban a pénzügyminiszter és Matolcsy György között 
kialakult ellentétes álláspontok nem biztos, hogy kedveznek a forint árfolyamának; 
láthatjuk azt, hogy a napokban megint rekordot döntött az euró árfolyama, egy euró 
elérte a 334 forintos árat. Szeretném megkérdezni: pénzügyminiszterként mit szól 
ehhez? Van-e köze ahhoz az egymásnak üzengetéshez, ami az euró bevezetésével 



10 

kapcsolatban történik? Egy mondatot engedjenek meg erről az új valutáról, mert 
szerintem ezt érdemes felolvasni. Matolcsy úr elnök úr egy közös eurázsiai pénz 
létrehozásáról beszélt, amely digitális lesz, és az aranynak és az elektromos áramnak is 
része lesz benne. Erről, ha bővebben hallhatnánk, hogy vajon mire gondolhatott a 
Magyar Nemzeti Bank elnöke, amikor ilyeneket leír, és ilyeneket nyilatkozik. 

Szeretném még megkérdezni, hogy mi a véleménye arról miniszter úrnak, hogy 
az elmúlt hetekben hír volt arról, hogy Magyarországon dolgozó mexikói 
vendégmunkások az itt tapasztalható rossz munkakörülmények miatt tüntettek 
Budapesten. Erről kaphatnánk-e valamilyen tájékoztatást, hogy mi okozta ezt a 
feszültséget, és meg tudták-e oldani a problémát.  

A napokban megjelent K&H ifjúsági indexének 2019 első negyedéves adataiból 
többek között az olvasható ki, hogy a dolgozó fiatalok 21 százaléka tervez külföldi 
munkavállalást, a megkérdezett diákok már 40 százaléka számolt be arról, hogy 
külföldön szeretne dolgozni. Azt látjuk az adatokból, hogy semmivel nem javul a 
helyzet, ha a fiatalokat megkérdezzük, hogy a jövőjüket hogyan gondolják, hogy 
Magyarországon kívánnak-e dolgozni, itt szeretnék-e az életüket folytatni. Mit tudunk 
ezzel kapcsolatban tenni, miniszter úr, hogy ezek az adatok végre ne romoljanak évről 
évre, hanem javuljanak?  

A GKI szerint a világgazdasági körülmények romlása és az EU-transzferek 
serkentő hatásának kifulladása 2020-ra markáns lassulást valószínűsít a magyar 
gazdaságban. A gazdaságkutató prognózisa szerint a GDP a tavalyi 5,1 százalék után 
idén 4,3, jövőre pedig 2,7 százalékkal nő. Ezzel a megállapítással egyet tud-e érteni 
miniszter úr?  

És akkor egy kicsikét csatlakozva az előttem szólóhoz, a munkavállalók érdekeit 
nézzük: tervezik-e a Pénzügyminisztérium részéről, amit már évek óta 
kezdeményeznek a szakszervezetek, a munka törvénykönyvének a módosítását, hogy 
végre a munkavállalók érdekeit képviselje jobban a kormány a munkáltatókkal 
szemben? A Vasas Szakszervezeti Szövetség alelnöke egy októberi interjúban azt 
erősítette meg, hogy körülbelül két tucat autóipari cég elkezdte rábírni a dolgozóit a 
tavaly, 2018. december 12-én elfogadott rabszolgatörvénnyel bevezetett, évi 400 órányi 
önkéntes túlórára. A szakszervezetek korábban már jelezték, hogy a 400 órás 
többletmunka várhatóan ősszel lesz esedékes a cégeknél, mert jellemzően eddigre 
merül ki az évi 250 órányi túlórakeret. Úgy tűnik, hogy a szakszervezeteknek lett igazuk 
sajnos. Tervezik-e a rabszolgatörvény eltörlését, miniszter úr?  

2014-ben 19 661, 2015-ben 21 088, 2016-ban 23 027, 2017-ben 23 387, 2018-
ban 23 738 volt a munkahelyi balesetek száma. Ez nem vezethető oda vissza, mivelhogy 
nő az aktív dolgozók létszáma, és ezért a balesetek száma is egyenes arányosan nő, ezt 
nem lehet kimondani így, meg nem is lenne észszerű, hogy ezt mondjuk. Mit kellene 
tenni a kormányzatnak, a minisztériumnak, hogy ezek az adatok ne ilyen emelkedést 
mutassanak, és a következő évben meg mondjuk, egy 24 vagy 25 ezres adatról 
számolhassunk be? Mit tesznek ez ellen a minisztérium részéről?  

Tervezik-e a magánszemélyek esetében eltörölni a tranzakciós illetéket? Ezt 
tudjuk nagyon jól, hogy miniszter úr kezdeményezte nagyon helyesen, merthogy a 
bankok elég szépen áthárították ezt az illetéket a magánszemélyek felé, de azt is tudjuk, 
hogy a Gazdasági bizottság elnöke fúrta meg tavaly, Bánki Erik személyében, hogy ez a 
parlament elé kerülhessen. Tervezi-e miniszter úr, hogy újra benyújtja ezt, hogy ezt az 
illetéket eltörölhessük?  

És még egyetlenegy kérdésem lenne, ezt tegnap képviselőtársam már a 
parlamentben is megkérdezte, hogy sajtóhírek szerint el kívánják érni, hogy a 
nyugdíjasok minél nagyobb arányban saját bankszámlára kapják a nyugdíjukat, amivel 
egyet is lehet érteni, csak akkor szeretném megkérdezni, hogy miben kívánják azt 
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segíteni, hogy nagyon sok kistelepülésen vagy akár nagyobb települést is hozhatok, a 
saját településemet is elmondhatom, egy 6000-es településen élek, Kabán, minden 
banknak nincsen automatája a településen. Sőt azoknál, amik vannak - a Kereskedelmi 
Banknak, az OTP-nek és a Takarékszövetkezetnek - is látjuk, hogy sok esetben 3-4-szer 
sem tud az ember hozzájutni a saját jövedelméhez, mert vagy nem működik, vagy nem 
áll rendelkezésre összeg az automatában. Hogyan kívánják ezt a problémát megoldani? 
Mert ezt mindenki tudja, hogyha egy másik pénzintézet automatájából veszek fel pénzt, 
elég komoly összeget kell érte fizetni, hogy ez a tranzakció megtörténjen. Azt értjük, 
hogy arra törekszik a kormány, hogy minél kevesebb készpénz álljon az emberek 
rendelkezésére, és a fejlettebb eszközöket használja, csak ehhez egy olyan hálózatot 
kellene kiépíteni, hogy az emberek nyugodtan tudják a saját pénzüket használni. Ha 
ezt tervezik, akkor a megfelelő kiépítettség meglesz-e a településeken, hogy minden 
pénzintézet automatája ott lesz-e a településen, vagy hátrányba hozzuk ezeket az 
embereket, főleg azokat a kisnyugdíjasokat, akik egyik napról a másikra élnek? Várom 
válaszát. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen a kérdéseket. Szatmáry Kristóf alelnök úré a szó. 

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

Miniszter Úr! Először is engedje meg, hogy a fideszes képviselők nevében meg a 
bizottság nevében is köszöntsem önt. Köszönjük szépen a beszámolót. 

Két konkrét kérdésem lenne, de azért hadd utaljak itt ellenzéki képviselőtársaim 
néhány felvetésére annyiban, hogy talán azért azt érdemes elmondani, hogy persze 
eléggé másképpen látjuk a világot, de azon legalább nem vitatkozunk, hogy a magyar 
GDP-adat nő. Amikor azon nem vitatkozunk, hogy a foglalkoztatás szerencsére rég 
nem látott magasságban van, amikor arról nem vitatkozunk egyébként, hogy a bérek 
Európában is legnagyobb mértékben nőnek, és ennek ellentéteként az adók 
csökkennek, az adminisztráció szerencsére a vállalkozások tekintetében sok helyen 
csökken, és az államadósság is csökken, akkor azokat a kritikákat, azt gondolom, hogy 
ésszerűbb zárójelbe tenni, amik itt elhangzottak. Mert a gazdaság fő mutatói, amiért a 
miniszter úr és a minisztérium felel, azt gondolom, hogy mindannyiunk számára 
nagyon-nagyon pozitívan változnak.  

Miniszter úrhoz a kérdésem egyik része az államadósságra vonatkozott volna. 
Ez is nagyon lényeges a gazdaság szempontjából, hogy hogyan sikerült az elmúlt 7-8 
évben az államadósságot és ezzel együtt a költségvetés finanszírozhatóságát javítani. 
Csárdi Antal képviselőtársammal együtt voltunk a Gazdasági bizottságban, 
külgazdasági és külügyminiszter úr kicsit szofisztikáltabban fogalmazott a 
bérlakásprogram kapcsán, nem akarnék vitatkozni itt a szó szerinti idézettel, de 
Szijjártó miniszter úr arról beszélt, hogy igen, bizonyos esetekben bizonyos 
munkavállalók vonatkozásában van ennek jogosultsága. Talán így hangzott el, de majd 
a jegyzőkönyvek ezt tartalmazzák. 

Még egyet engedjenek meg itt a túlóra kapcsán, Bangóné Borbély Ildikó 
képviselőtársam felvetésére. Szerintem itt a hisztériakeltésnek az a szintje volt ezzel a 
törvénnyel kapcsolatban, ami talán mindannyiunkat utolért, főleg, akik a 
parlamentben ültek akkor, de egyébként az országos médián keresztül is, és most már 
így lassan egy év után tényleg érdemes lenne megnézni, hogy valóban milyen negatív 
hatásai voltak ennek, mert én most a saját környezetemből tudnám azt mondani, hogy 
én kértem a választóimat is, hogy jelentkezzen az, akinek konkrétan ez problémát 
okozott a munkahelyén. És az a szerencsés helyzet van, hogy egy év alatt egyetlenegy 
ilyen megkeresés sem érkezett. Nem tudom, a többi képviselőtársam ezzel hogy van. 
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Én nem állítom, hogy az országban ez mindenütt feltétlenül ilyen alacsony szinten van, 
tehát, hogy a nullához közelít, de hogy ez nem egy olyan probléma, amit említ, abban 
egészen biztos vagyok.  

És egyetlenegy kérdést engedjen meg még miniszter úr, bár talán ez nem 
tartozik közvetlenül a bizottság munkájának körébe, de ugye, jól ismerjük az ország, a 
magyar nemzet előtt álló, egyik legnagyobb kihívást, a demográfiai problémákat, és 
ennek egyik lába a családvédelmi akcióterv keretében a Pénzügyminisztériumhoz 
tartozik, és azt gondolom, hogy minden képviselőtársam nevében mondhatom, hogy a 
tavaly július 1-jétől bevezetett babaváró támogatás az egyik legfontosabb eszköz lehet 
abban, reményeink szerint, hogy valóban mindenkinek, aki gyermeket szeretne, és 
ennek anyagi összefüggései esetlegesen ezt befolyásolják, azt segítsük. Nem 
mondanám a részleteket, talán mindenki tudja, hogy 10 millió forint kedvezményes 
kölcsönben részesülnek kamattámogatással, ami a második gyermek megszületése 
esetén a tartozás 30 százaléka, a harmadiknál pedig a teljes tartozás megszüntetésével 
jár.  

Tudom, hogy ez egy nemrégen bevezetett intézkedés, de hátha már vannak olyan 
számok miniszter úrnál, amelyek akár törlesztések felfüggesztéséről, akár esetleg már 
teljes elengedéséről szólnak. Azt gondolom, hogy ez mindannyiunk számára egy fontos 
információ, hogy valóban a kívánt célt el tudjuk-e érni. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Szeretném én is viszonylag rövidre fogni a kérdések 

sorát, és ha alelnök úr szélesebbre nyitotta az általános vita kereteit, mint azt eddig 
megszoktuk, én nem vagyok ez ellen, egymás gondolataira is nyugodtan reagáljunk. 
Próbáljuk miniszter úr válláról levenni a kérdések megválaszolásának nagyon kis 
részét, hiszen nem féltem, az egyik legfelkészültebb miniszterként nyilván minden 
kérdésünkre választ ad. Miniszter úr, a lakásépítések száma tekintetében tett egy 
megjegyzést. Én erősen támogatom azt, hogy a lakásépítések pörögjenek 
Magyarországon, éppen ezért érdeklődöm, hogy az új építésűek esetében a 
kedvezményes lakásáfa hosszú távon történő visszavezetésére lát-e lehetőséget. Én 
határozott piaci igényt érzek amellett, hogy ne fagyjanak be bizonyos piaci szegmensek, 
ennek a kivezetése miatt, ugyanakkor szeretném emlékeztetni arra, hogy a magyar 
lakásállomány százévenkénti kicserélődése tekintetében - ingatlanállományról 
beszélek, nem csak lakásokról - évente mintegy 40 ezer új építésű átadására lenne 
szükség. És most azt látjuk, hogy a CSOK által felpörgetett csúcsévben is 
nagyságrendileg 20 ezer körüli az az évenkénti átadás, ami így a csúcséveket alapul 
véve 200 évenkénti ingatlancserét, ingatlanállomány-cserét tesz lehetővé. Miniszter 
úrral mi közös választókerületben indultunk adott időben, egy ottani panelház 
esetében gondolhatja, hogy ez a 200 évenkénti csere mire elegendő. Tehát egészen 
biztos, hogy még nem értük el azt a volument, amely Magyarország számára kívánatos 
lenne, és itt egyértelműen további lépésekre lenne szükség. 

A lakásépítéseknek megágyaz a lakás-előtakarékosság intézménye, itt az a 
sajnálatos következmény fordult elő, hogy miután az LTP-k állami lábát megszüntette 
ez a kormány, és itt egy legitim vitaalap, hogy ezek mennyire szolgálták a közvetítő 
cégek hasznát, mennyire az ügyfelekét. Én állítom, hogy leginkább az ügyfelekét, de 
nyitva hagyom azt a vitát, hogy mások ezt máshogy lássák. Ugyanakkor emlékeztetném 
arra miniszter urat, hogy ezen megszüntetett állami láb helyébe nem rakott 
Magyarország Kormánya semmit. Ugye, a Rogán Antal-féle lakáslottó nehezen 
értelmezhető komoly alternatívaként az LTP-k állami támogatásával szemben. És arra 
is felhívnám miniszter úr figyelmét, hogy egy egyszerű társasházi kazáncsere is 
jellemzően LTP-vel, az állami támogatási láb felhasználásával zajlott az utóbbi 
években. A társasházak mintegy 80 százalékánál volt valamilyen hasonló 
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előtakarékossági forma fellelhető, éppen ezért nemcsak a fiatalok és nemcsak a 
Fundamentát igénybe vevők bázisáról beszélünk itt, hanem bizony a lakhatási válság 
teljes spektrumát érinti, és elmélyíti ez az elképesztő probléma, hogy megszűnt ez az 
állami támogatási lehetőség, a helyére pedig nem került semmi. A kérdés tehát az, hogy 
Magyarország Kormánya mit tervez az LTP megszüntetett állami támogatási lába 
helyett.  

További és nemzetgazdasági jelentőségű kérdés az, hogy az elszabadult 
albérletárakat miért nem próbálja meg Magyarország Kormánya lényegében 
semmilyen eszközzel sem kezelni. A CSOK egy általam támogatott alternatíva lehetne, 
viszont úgy érzékelem, hogy egy nagyon szűk szegmenst érint a CSOK. Jellemzően felső 
középosztálytól felfelé képes hatni. Nem mondom azt, hogy sajnálom az odatartozó 
emberektől ezt a támogatási volument, mert egyáltalán nem, főleg a demográfiai célok 
tekintetében bűn lenne megvonni bármilyen hasonló támogatási formát. Azt látjuk 
ugyanakkor, hogy egy nagyon széles réteg, jellemzően fiatalokból álló réteg nem képes 
megtalálni a számításait a lakhatási költségek megfizetési kényszere mellett, sokszor 
nem képes családot alapítani, gyermeket vállalni. És bár a KSH-t illető viták fennállnak 
közöttünk a hazatérők, illetve kivándorlók aránya tekintetében, de az biztos, hogy amíg 
a megkérdezett fiatalok egy kicsivel kevesebb, mint fele rövidebb vagy hosszabb távú 
kivándorlásban gondolkodik, addig a migrációs mérleg megfordulása hosszú távon 
nem várható.  

Arra is szeretnék emlékeztetni továbbá, hogy egy bérlakásprogram, egy állami 
hátterű nem spórolható meg álláspontom szerint, és a költségvetés mozgásterébe 
belefér a mi méréseink, számításaink szerint. Én sokkal szélesebb körben gondolnám 
ezt megvalósítandónak, mint ahogy ez elhangzott. Tehát nem csak egy-egy társadalmi 
stratégiai ágazat dolgozói számára, hanem széles körben tennénk egy hasonlót 
elérhetővé, ugyanakkor a kormányzat nyitottságának milyensége erősen befolyásolja, 
hogy a következő években mi valósulhat meg ebből.  

Bérnövekedések tekintetében ugyanakkor vita áll fenn közöttünk, miniszter úr, 
a tekintetben, hogy egyrészt én üdvözlök minden emelkedést, szeretném emlékeztetni 
ugyanakkor arra, hogy rettenetesen alacsony bázisról történnek meg ezek az impozáns 
növekedési adatok, amelyek tekintetében nincs vita közöttünk. Tehát a 10 százalék 
körüli érték impozáns. Ez ténykérdés. Ugyanakkor a bázis milyensége egyáltalán nem 
mindegy, tehát, amíg litván és bolgár béradatokkal kell versenyeznünk, Románia 
tekintetében pedig éppen egy román előzés következett be az utóbbi hetekben, a 
minimálbérről beszélek, azért azt el kell mondjuk, hogy önmagában ezzel a régióval 
történő versengés előrevetíti azt, hogy Magyarország nagyon-nagyon távol áll, és lehet 
itt a GDP-növekmény tekintetében persze uniós összehasonlításokat tenni, de megint 
csak a bázis számít. Ausztria utolérésének szándéka egész egyszerűen komolyan 
vehetetlen 2030-as távlatban, és azt is látjuk, hogy bizonyos mért időszakokban, 
miniszter úr, 3 százalékos csökkenés következett be az osztrák bérszínvonal 
változásához képest. Tehát még távolodott is Magyarország, és szélesedett ez az olló. 
Én nem azt mondom, hogy önöknek meg kéne oldani egy vagy két cikluson belül a 
magyar bérek európai átlaghoz történő felzárkóztatását, egyáltalán nem, viszont a 
hosszú távú víziót szeretnénk látni ebben a kérdésben.  

Nem vagyok az önök helyében, nem is szeretnék tanácsokat osztogatni, de 
egészen biztos, hogy a multicégekkel kötött stratégiai megállapodások 
újratárgyalásával kezdeném, ahol kikötném a legalább termelékenységi növekménynek 
megfelelő bérfelzárkóztatás szándékát. Legalább deklarálnám ezt alapelvként, és 
megpróbálnék elindulni efelé. De azt látjuk, hogy e tekintetben elmozdulás nem 
történt, sőt amikor idegen munkaerőimport merül fel, és ezt egyébként 
nemzetstratégiai veszélynek tartom, azt látjuk, hogy százezrével jön ide ukrán, török, 
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vietnámi, mongol munkaerő, akkor azt látjuk, nemcsak azt, hogy a munkásszálló 
programokon cirill betűs feliratok jelennek meg, és nem a magyar fiatalokat szolgálja 
jellemzően ez a program, hanem azt is lájuk, hogy az érintett multicégek, akik 
tömegesen igénylik ezt a munkaerőimportot, továbbra is bemondásra állapítják meg, 
hogy melyik gazdasági szektorban van szükségük szerintük munkaerőre. És úgy 
gondolom, hogy Magyarország Kormánya nem állított fel megfelelő 
intézményrendszert, amely ellenőrizné, hogy valósak-e ezek az igények, vagy egész 
egyszerűen olcsóbb munkaerőre akar szert tenni a magyarnál az érintett multicég, 
ezáltal letörve a magyar béreket is. 

Fontos továbbá kiemelnünk azt, hogy demográfiai célok tekintetében nincsen 
vita közöttünk, nemzetgazdasági kérdés is a demográfiai kérdéskör, de sokkal mélyebb 
annál. Éppen ezért látom elkeseredve, miniszter úr, hogy az összes fontos mutatószám 
tekintetében Magyarország a demográfiai fronton vérezni látszik, most már nemcsak 
az élve születések száma tekintetében mondható ki mindez, hanem sajnálatos módon 
a termékenységi arányszám is egy átmeneti és általam üdvözölt javulás után újra 
csökkenésnek indult, ez pedig a családtámogatási rendszer néminemű átkódolásának 
az igényét veti fel. Tehát adott esetben nyitottak-e arra, hogy a kedvezményes hitelek 
felől a támogatási volumenű növelés felé mozduljanak el? Gondolok itt egy CSOK 
esetében arra, hogy használt ingatlanok esetében sokkal nagyobb támogatási volument 
kellene, illetve lehetne biztosítani, tehát adott esetben nemcsak a kedvezményes 
hiteltömeget elérhetővé tenni egy 10 + 10 formájában teljes körben, hanem egy 
egyszerű bővítésnél, ahol egy plusz szoba által világra jöhet az a régóta vágyott 
gyermek. Lehet, hogy nemcsak a kedvezményes hitelt, hanem a támogatási volument 
is erősíteni lehetne, illetve kellene.  

Hozzáteszem, utolsó felvetésként, nem rabolva senkinek az idejét, hogy az euró 
versus forint, sőt most már versus távolkeleti kriptovaluta történetben én masszívan 
forintpárti vagyok, és hozzám közel áll miniszter úr érvrendszere is, főleg az a stílus, 
amiben előadja, mert szakmai alapon adja elő mindezt, ezt a mai világban értékelni 
kell, és ezt most minden cinizmus nélkül mondom. Ugyanakkor azt is látjuk, hogy az 
euró bevezetése tekintetében, bevezetési szándéka tekintetében nem mindig nyilvánult 
meg egyértelműen Magyarország Kormánya az utóbbi években. Én szeretném ezt a 
kérdéskört tisztába tenni, mikor milyen körülmények között tartja elfogadhatónak 
Magyarország Kormánya az euró bevezetését, fenntartva azt a véleményemet, hogy én 
igénylem azt a monetáris politikai mozgásteret, amit a magyar forint biztosít hazánk 
számára, és én egyáltalán nem biztos, hogy az euró bevezetésére szavaznék ebben a 
pillanatban. Ugyanakkor nagyon érdekel a kormány álláspontja e tekintetben, hiszen 
legalább 2022-ig ez az, ami mérvadó ebben a kérdésben, ugyanakkor nem látunk egész 
egyértelműen.  

További kérdések tekintetében pedig úgy gondolom, hogy csak miniszter úr 
válasza után merülhetne fel igény, ezért át is adnám a szót nagy tisztelettel a válaszok 
elhangzása érdekében. Parancsoljon!  

Varga Mihály válaszadása 

VARGA MIHÁLY pénzügyminiszter: Tisztelt Bizottság! Igen széles az a skála, 
ahol a bizottság a tevékenységét kifejti, kicsit úgy is érzem, hogy szűk ez a terem ahhoz, 
hogy ez a bizottság ilyen méltatlan körülmények között foglalkozzon a világ nagy 
kérdéseivel.  

Nagyon köszönöm a kérdéseket, amelyek az euroázsiai valutától elkezdve 
egészen az uszodabelépők nagyságáig mindenre vonatkoztak. Ideérkezésem előtt azért 
a biztonság kedvéért megnéztem a Vállalkozásfejlesztési bizottság feladatkörét, hogy 
mi tartozik bele, egy kicsivel szűkebb azért, talán ennél maradjunk.  
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Kezdem Ovádi képviselő úr kérdéseivel, de előtte talán engedjenek meg annyit 
általában, hogy a magyar kormány a versenyképesség erősítését tűzte ki célul, és 
nagyon jelentős versenyképességi tartalékot látunk még a hazai kis- és 
középvállalkozások területén. Tehát azt gondoljuk, hogy a magyar gazdaság 
szerkezetébe a hazai nagyvállalatok, valamint az itt lévő külföldi multinacionális 
vállalatok nagyjából világszínvonalon teljesítenek, vagy termelnek, nem véletlen, hogy 
az export az elmúlt években rendkívül kedvezően alakult. De ahol még tartaléka lehet 
a magyar gazdaságnak, az a kis- és középvállalkozói kör. Tehát, ha intézkedéseket 
hozunk, vagy jogszabályokat módosítunk, vagy bármilyen programot elindítunk, akkor 
érdemes arra törekedni, hogy a kis- és középvállalkozói kör számára teremtsünk arra 
lehetőséget, hogy a működésük hatékonyabb legyen, hogy olyan 
menedzsmentképességeket tudjanak elsajátítani, amelyekkel versenyképesebbé tudják 
tenni a saját vállalkozásukat, hogy a digitalizációhoz tudjanak kapcsolódni, és a 
munkaerő-foglalkoztatás hatékonyságát is javítani tudják. Ennyit talán úgy általában, 
bár nagyon sok kérdés érintette ezt a területet. 

Ami a konkrét kérdéseket érinti, Ovádi képviselő úrnak a lakossági 
megtakarításokra vonatkozó kérdésére szeretném tájékoztatásul elmondani, hogy a 
júniusi indulás óta a Magyar Állampapír Plusz, ami egy ötéves futamidejű lakossági 
állampapír, most már 2600 milliárd forintnyi értékesítést ért el. Az elmúlt 30 évben 
nem volt ilyen sikeres állampapír ezen a piacon. Az állampapír eddig igazolta a 
reményeinket. A kormányzat célja az, hogy a hazai intézmények és a hazai lakosság 
legyen elsősorban a magyar államadósság finanszírozója, természetesen ennek az 
aránya minél kisebb legyen. Tehát nem az a cél, hogy növeljük az adósságot, voltak 
ilyen kormányok, 2010 óta azért folyamatosan tudtuk csökkenteni az 
adósságállománynak az arányát, és nemcsak az arányát tudtuk csökkenteni, hanem az 
ezen belüli struktúráját és az adósság szerkezetét meg tudtuk változtatni. Tehát ma már 
nem a külföldiek hiteleznek bennünket, 53 százalék volt a külföldi kézben lévő 
állampapírarány 2010-ben, ez most 20 százalékon van, és a következő évben ez még 
csökkenni fog. Tehát szeretnénk elérni azt, hogy a magyar lakosság kedvelt 
megtakarítási formája legyen a magyar állampapír. Az a célunk, hogy 11 ezer milliárd 
forintnyi olyan lakossági állampapír-állomány halmozódjon föl, amely a magyar 
lakosság megtakarítását tudja megfelelő, jól kamatozó eszközökben tartani. Ezt 
egyáltalán nem tartom egy irreális célnak, tekintettel arra, hogy a lakosságnál lévő 
készpénzállomány aránya jelenleg 6500 milliárd forint, a magyar lakosság továbbra is 
kedveli a készpénzt, és nem törekszik elsősorban arra, hogy fizetéskímélő eszközökkel, 
elektronikus úton fizessen. 

Tehát mi azt gondoljuk, hogy helyes, ha ebből a készpénzállományból is 
megtakarítások teremtődnek. Nem véletlen, hogy egy héttel ezelőtt el tudtuk, és el 
akartuk, és el is indítottuk a Magyar Postán azokat a papír alapú értékesítéseket, ahol 
már nem banki fiókokban vagy kincstári fiókokban lehet ilyen papírt vásárolni, hanem 
a postán hagyományos formában. 

Talán a jövő terveiről még két mondat. Az egyik, hogy továbbra is tervezi az 
Államadósság Kezelő Központ, hogy elindít egy kifejezetten nyugdíj célú 
megtakarításokat összegyűjtő papírt. Ennek az előkészülete jelenleg még tart, nem 
gondoltuk célszerűnek azt, hogy egy termékre egy másik jó terméket ráindítsunk, de ez 
majd azért meg fog történni. Szeretnénk azt is elérni, hogy ahogy az idén se, jövőre se 
kelljen külföldi kibocsátással az államadósság megújítását folytatni, tehát továbbra is 
az a célunk, hogy a minél kisebb devizaállománnyal minél kevesebb külföldi kézben 
lévő adósság valósuljon meg.  

Tordai képviselő úr kérdésére: mit tervez a kormány a gazdasági lassulás 
tekintetében? A gazdaságvédelmi akcióterv már ebbe a körbe tartozott, megnéztem a 
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jegyzőkönyvet, képviselő úr ezt tavaly is megkérdezte, a lassulás azonban még egy kicsit 
várat magára. Nem olyan ütemű, mint ahogy azt mi is gondoltuk egyébként még a 
tavalyi évben. Úgy tűnik, hogy a magyar gazdaság és nemcsak a magyar gazdaság, 
hanem a közép-európai országok, a visegrádi országok gazdaságai ellenállóbbak. Tehát 
Lengyelországban is 4,4 százalékos volt a második negyedévnek a növekedése, ugye 
nálunk 5 százalék fölötti volt. Talán Szlovákia és Csehország volt most az, ahol 3 
százalék alatti növekedés volt, de még ez is jóval nagyobb, duplája, közel duplája az 
Európai Unió növekedésének. Tehát a létszámleépítésekkel kapcsolatban van egy 
kialakult protokollja a Pénzügyminisztériumnak, konkrét intézkedéseket tudunk 
hozni, ha ilyen típusú probléma merül föl.  

Az elmúlt napokban a sajtóban megjelent híreket megvizsgáltuk, és azért több 
esetben kiderült, hogy itt rémhírekről van szó, tehát az Audi esetében ez teljesen 
világos, hogy ott egy olyan átcsoportosítás, technológiai váltás van most, amely 
munkaerőigényeknek az átstrukturálódását igényli. A Dunaferr esetében valóban 
várható leépítés, de jelenleg ez a leépítés bőven alatta van annak, mint amennyi 
álláshellyel a régió és a megye is rendelkezik. Itt egy zárójeles megjegyzésként jegyzem 
meg, hogy jelenleg a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálatnál bejelentett üres álláshelyek 
száma 85 ezer. Tehát ennyi üres álláshellyel rendelkezünk a gazdaság egészére 
vonatkozóan, bejelentettel, hozzá kell tennem. Tehát a magyar gazdaság mai 
helyzetében én ezeket kezelhetőnek érzem, és egyelőre, mondom, a cégek sem 
törekednek arra, hogy ilyen típusú nagy arányú létszámleépítést hajtsanak végre. 
Ennek az oka alapvetően az, hogy ha egy autóipari cégnek mérlegelnie kell, hogy a 
nyugat-európai vagy kelet-európai üzemeiben hajtson végre leépítést, akkor 
elsősorban most, a példák ezt mutatják, Nyugat-Európában tették ezt meg. A 
magyarországi költséghányad, a magyarországi hozzáadott érték, úgy tűnik, hogy 
sokkal vonzóbb a számukra.  

Munkaidő-csökkentés. A terület egészére vonatkozóan a munka törvénykönyvét 
nem kívánjuk ilyen célból módosítani. Én azt gondolom, hogy alapvetően az a 
szerkezet, ami a munka törvénykönyve és a kollektív szerződések együttesével 
határozza meg, hogy milyen munkaidőkeretben dolgoznak a munkavállalók, az jó. A 
versenyképességi és foglalkoztatási konzultációs fórum legutóbbi ülésén sem merült föl 
ilyen igény. Ha lesz igény, természetesen majd megvizsgáljuk akár munkavállalói, akár 
munkaadói részről. 

Több kérdés is vonatkozott a külföldi munkavállalók helyzetére. Itt hadd 
hangsúlyozzam, ahogy ezt tavaly is megtettem, hogy a magyar munkaerőpiacot 
évenként meghatározott kvóta védi. Tehát minden esztendőben meghatározzuk, hogy 
mi az a munkaerő-mennyiség, ami a külföldiek foglalkoztatására szigorúan 
szabályozott keretek között és a magyar munkavállalók érdekeinek a messzemenő 
figyelembevételével irányadó. A kvóta jelenleg 57 ezer főben korlátozza a 
Magyarországon foglalkoztatható harmadik országbeli munkavállalók számát. Ehhez 
is hozzá kell tennem, ahogy tavaly is hozzátettem, hogy ezek a kiadott engedélyek 
maximum két évig érvényesek, és ez tipikusan munkavállalási engedély, tehát két év 
után ennek az engedélynek a hatálya nem hosszabbítható meg.  

2010-2018 között évente átlagosan kevesebb, mint 14 ezer vendégmunkás 
kapott ilyen munkavállalási engedélyt. Kétségtelen tény, hogy az elmúlt években ez a 
szám megnövekedett, és jelentősen megnőtt, de még mindig elegendőnek látjuk arra 
vonatkozóan a kvótát, hogy ezt a típusú munkaerőigényt kielégítse. Az Európai Unión 
kívülről érkező munkavállalók pedig fő szabályként csak akkor jogosultak 
Magyarország területén munkát végezni, ha üres álláshelyet magyar vagy európai uniós 
állampolgár nem tölt be. Ezt is szeretném hozzátenni. Ha ilyennel nem lehet betölteni, 
akkor van ilyen munkaerő foglalkoztatására lehetőség. Ez tehát teljes egészében 
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szabályozott, tehát ez jellemzi ezt a területet. Itt is meg kell azért jegyeznem, hogy akik 
a külföldi munkaerővel szemben fogalmaznak meg kérdéseket vagy véleményt, azokat 
azért alapvetően elfelejtik, hogy az Európai Unió négy alapelve közé tartozik az áruk, a 
szolgáltatások, a tőke és a személyek szabad áramlása, és a személyek szabad 
áramlásába beletartozik a letelepedés, valamint a munkavállalás lehetősége is. Tehát 
Magyarországnak egy olyan szabályozást kell alkalmaznia, ami az Európai Uniónak is 
megfelel.  

A munkahelyteremtésnél Tordai képviselő úrnak hadd ajánljam a figyelmébe, 
hogy teljesen eltérő egy multinacionális, egy nagyvállalatnak a munkahelyteremtési 
lehetősége és az azzal megvalósuló beruházás, mint egy kisvállalkozás esetében. Tények 
és különböző szakmai anyagok azért azt világosan mutatják, hogy általában a 
technológiai váltások vagy éppen a legkorszerűbb technikai eszközöknek az 
alkalmazása először mindig a nagyvállalatoknál történik meg, és a beszállítói 
rendszeren keresztül fog ez a kis- és középvállalkozók irányába menni. Tehát az eltérést 
ez is indokolhatja, hogy amikor, mondjuk egy világszinten is legkorszerűbb 
akkumulátorgyárnak az idetelepítése történik meg Magyarországon, hogy az 
autóiparban ne essünk ki, és részt tudjunk vállalni továbbra is az autóipari 
beruházásokban, fejlesztésekben, akkor nyilván egy teljesen más szerkezetű 
beruházásról beszélünk, mint akkor, amikor egy kisvállalkozás vagy kiskereskedelmi 
tevékenységbe négy fő helyett a következő időszakban majd tíz főt fog alkalmazni. 

Az uszodára vonatkozóan pedig, mivel ez egy önkormányzati beruházás volt, 
kérem, hogy forduljanak a II. kerületi polgármesteri hivatalhoz, ott meg tudják adni a 
felvilágosítást, hogy a beruházás milyen szerkezetben valósult meg. 

Csárdi képviselő úr kérdéseit nagyon köszönöm. Az áfára vonatkozóan 
köszönöm a pozitív visszajelzését, úgy éreztem a szavaiból, hogy támogatja a 
turizmus… Nem támogatja a turizmust? Nem támogatja. (Csárdi Antal: Nem 
támogatom a turizmus alacsony áfáját.)  

 
ELNÖK: Nem párbeszédes műfaj, majd a következő körben kinyitom a kérdések 

lehetőségét, miniszter úr válasza után.  
 
VARGA MIHÁLY pénzügyminiszter: Hát ezt nagyon sajnálom. A magyarországi 

turizmusban érdekelt vállalkozások nevében is, hogy ön ezt nem támogatja. Akkor már 
értem, hogy miért nem szavazta meg a parlamentben, nagyon sajnálom. Talán nem 
haszontalan visszaidézni, hogy ennek a kormánynak az adógyakorlata 2010 óta 
következetes. Azt mondtuk, hogy a munkát és a jövedelmet terhelő adókat csökkentjük, 
a fogyasztási típusú adókon keresztül szedjük be azt a bevételt, ami a közösségi 
kiadásainkhoz, egészségügyhöz, oktatáshoz, közbiztonsághoz vagy éppen a 
határvédelemhez szükséges. És ez a váltás, úgy érzem, hogy a gazdaság teljesítményén 
meg is látszik, hiszen a gazdaság teljesítménye európai összevetésben is megfelelő. 
Tehát ezért mondhatom önnek azt, hogy ezen a kialakult szerkezeten nem kívánunk 
változtatni. Ami viszont nem jelenti azt, hogy bizonyos termékek esetében az általános 
forgalmi adó csökkentésére ne kerülhetne sor. Gondolok itt a fehéredést szolgáló 
területekre, vagy gondolok itt azokra az alapvető élelmiszerekre, csirke, tej, tojás és így 
tovább, amiknek az áfacsökkentése egyébként az elmúlt években megtörtént. 

Ami az euró bevezetését illeti, itt, mivel ez a kérdés tavaly is előkerült, azt tudom 
mondani, hogy a kormány álláspontja változatlan.  

Ingatlanpiaci helyzetre vonatkozóan a kormány a családi otthonteremtési 
kedvezménnyel egy nagyszabású programot indított el, amelyet ki tudott terjeszteni az 
elmúlt években. Ugye, most már vannak olyan elemei is ennek a programnak, amelyek 
kifejezetten a vidéki lakások vásárlásánál, felújításánál tudnak segítséget adni. Tehát 
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azt gondolom, hogy ezek az intézkedések összességében kedvezőek. Jelentős 
mértékben tudták segíteni azt, hogy a program keretében az elmúlt három esztendőben 
az épített lakások száma jelentős mértékben növekedhessen.  

Bangóné Borbély Ildikó képviselő asszony kérdésére: az érdekegyeztetés 
különböző fórumai különböző tárcákhoz tartoznak. Tehát a szociális terület 
értelemszerűen nem a Pénzügyminisztérium egyeztetésében történik. Alapvetően a 
gazdaság legfontosabb kereseti, bérviszonyait meghatározó egyeztetéseket folytatjuk 
mi le. Erre egyébként az év végén sor fog kerülni, sőt ezt kollégám, Bodó Sándor 
államtitkár úr már el is indította. Ennek keretében a munkaadói és a munkavállalói 
oldallal az érdekegyeztetés ebben az évben is megindult. Reményeink szerint egy kicsit 
hamarabb tudjuk majd lezárni, mint a tavalyi esztendőben.  

Hogy mire gondolt a jegybankelnök, ezt kérdezze meg majd a jegybank elnök 
úrtól, itt különböző felvetésekre vonatkozóan.  

Fiatalok kilátásai. Én azt kell hogy mondjam, hogy ma egy magyar fiatal, ha a 
foglalkoztatás, a munkaerőpiac szempontjából vizsgálja meg a lehetőségeit, ezek a 
lehetőségek sokkal kedvezőbbek, mint Nyugat-Európa számos országában. Szeretném 
elmondani azt, hogy az úgynevezett fiatalkori munkanélküliség ma jóval alacsonyabb 
Magyarországon, mint az Európai Unióban. Tehát az elhelyezkedés tekintetében sem 
látunk ilyen típusú problémát. A lakástámogatások jelentős mértékének a növelésével 
pedig azt gondolom, hogy az otthonhoz jutás lehetőségét is javítani tudtuk.  

A Gazdaságkutató Intézet, a GKI megérzésem szerint az elmúlt években mindig 
kicsit pesszimistább volt annál, mint ami bekövetkezett. Ez az idei évben sincs így. 
2018-ban erre az évre alig valamivel 3 százalék fölötti növekedést jósoltak. Most az 
elmúlt hetekben azért nagyarányú kiigazítások történtek ebben a prognózisban, és 
most már az 5 százalékhoz közelebb van ez a mutató. Tehát itt óvatosságot javaslok a 
kérdést illetően.  

A munka törvénykönyve módosításával a szociális partnerekkel folyamatos 
egyeztetésben vagyunk, ezt többször elmondtuk, hogy olyan módosításokat akarunk 
csak elindítani a parlamentben, amelyhez az ő véleményüket kikérjük. Tehát, ha ilyen 
típusú kezdeményezés lesz, akkor erre visszatérhetünk. Ami a munkahelyi baleseteket 
illeti, képviselő asszonynak szeretném azért felidézni, hogy a magyar gazdaság 
teljesítménye ma jóval nagyobb, mint néhány évvel ezelőtt. Ma többen állnak 
munkában, és ehhez képest az arányait tekintve csökkenés történt a helyi balesetek 
számában. A nominális szám valóban változott, ahogy képviselő asszony is mondta, 
2016-ban 23 027, 2017-ben 23 387 és 2018-ban 23 738 baleset történt. Az ezer 
munkavállalóra jutó munkabalesetigyakoriság-mutató változatlanul 5,3 százalék. 
Tehát azt gondolom, hogy ebben a helyzetben persze minden egyes munkahelyi 
balesetért kár és a bekövetkezte szomorú, dolgoznunk kell azon, hogy lehetőleg 
egyetlenegy ilyen munkabaleset se következzen be, de a gazdaság teljesítményének a 
növekedésével párhuzamosan azért azt el tudtuk érni, hogy legalább az arányai 
csökkenjenek. És hozzá kell tennem, hogy az erre az évre vonatkozó számok is úgy 
tűnik, hogy kedvezőek lesznek.  

Pénzügyi tranzakciós illeték keretében nem javaslunk kormány általi 
módosítást, tehát ilyen beterjesztés nem lesz. Ez persze nem zárja ki, hogy képviselői 
módosító indítványként vagy bizottságiként bárki előálljon ilyen javaslattal.  

Ami pedig a nyugdíjak bankszámlára utalását jelenti, a nyugdíjas honfitársaink 
több mint 50 százaléka jelenleg is már bankszámlára kéri a nyugdíját, és ami a 
felvetéssel kapcsolatban elmondható: a Nemzeti Versenyképességi Tanács felvetése 
volt a kormány számára, hogy vizsgálja meg ennek a feltételeit, lehetőségét. 
Természetesen ezt meg tudjuk vizsgálni, a Versenyképességi Tanácsnak a kormány 
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számára javaslattételi joga van, mint ahogy mások javaslatait is megvizsgáljuk, ezt is 
meg fogjuk tenni. 

Szatmáry alelnök úr kérdéseire: államadósság csökken. Ebben nincs változás, ez 
az elmúlt évek egyik fontos kormánycélja volt, ezt folytatni kívánjuk.  

Ami a túlórára vonatkozó megállapítást illeti, itt, ha jól emlékszem, de mindjárt 
átnézem a felvetéseimet, ebben a tekintetben én is arról tudok beszámolni, amiről 
képviselő úr, hogy ilyen típusú bejelentés hozzánk az elmúlt hónapokban nem érkezett. 
Tehát miközben egyfajta hisztéria jellemezte ennek a törvénynek a módosítását tavaly 
decemberben, és mi magunk is figyeltük, és ellenőriztük a piacot, hogy történik-e 
bármiféle visszaélés ezen a területen, semmi ilyen bejelentés a munkaügyi 
felügyelethez ezzel kapcsolatban nem érkezett. Talán ennek az az alapvető oka, hogy 
önként vállalt túlóráról van szó, tehát, ami a munkavállaló és a munkaadó 
megállapodásán nyugszik. Ezt sokan elfelejtették tavaly is, és úgy tűnik, hogy most is.  

Ami a családvédelmi intézkedéseket illeti, képviselő úr kérdezett a babaváró 
támogatásra vonatkozóan. Jelenleg a pontos szám november 8-i összesítéssel 33 889 
darab ilyen kölcsönszerződés jött létre, tehát, amelyik a 41 év alatti, házasságban élő 
nő házastársával közösen, ugye 2022 végéig vehet fel 10 millió forintos kedvezményes 
kölcsönt, közel 34 ezer ilyen szerződés történt. Alapvetően mindenki a 10 millió 
forintos kölcsönt veszi fel, részben valóban lakásvásárlásra. A nyilatkozók egy része 
erről adott információt, részben pedig korábbi hitelek kiváltását hajtják végre ebből az 
összegből.  

Elnök úr kérdései. Lakásépítés áfája. Tisztelt Elnök Úr! Önt is tájékoztatom, 
ugyanúgy, ahogy ezt tavaly is megtettem, hogy a kormány 2016 elejétől vezette be a 
kedvezményes lakásépítési áfát, és már akkor úgy fogadta el azt a parlament, hogy 2019 
végével ez kivezetésre kerül. Tavaly már, érzékelve a különböző felvetéseket, a kormány 
megvizsgálta az új típusú kedvezmények bevezetésének a lehetőségét. Ekkor született 
az a döntés, hogy akinek 2018 novemberéig építési engedélye volt, az még 2023 végéig 
a kedvezményes lakásépítési áfával értékesítheti, vagy vásárolhatja meg az új lakását. 
Azt gondolom tehát, hogy világos szabályok vannak arra vonatkozóan, hogy a 
lakásterületen mi a helyzet. Szeretném azt is hozzátenni, hogy minden egyes lakáspiaci 
felmérés szerint a magyar lakáspiac erősen túlfűtött, ez alapvetően egy kapacitáshiányt 
jelent. A kapacitáshiányt nem a kapacitások gyors növelésével oldotta meg eddig az 
építőipar, hanem az árak emelésével. Ezért az a helyzet alakult ki, ami egyébként a 
közgazdasági szakirodalomban elég gyakori, hogy az ilyen típusú támogatások sajnos 
nem a lakásépítés számának a növelését segítik elő, hanem az árak további 
növekedését. Ez pedig nem célja a kormánynak, egyetértek elnök úrral, hogy ezen a 
területen éppen az, hogy hűteni kell az árakat, és nem pedig különböző intézkedésekkel 
tovább fűteni.  

Lakás-előtakarékosság ügye. Képviselő úr is említette, talán nem ehhez a 
ponthoz illően, de azért ide idézem a családi otthonteremtési kedvezményt. Ugye 
nemcsak egyféle megoldásban lehet gondolkodni, amikor több mint 30 százalékos 
támogatást vesznek igénybe, talán nem annyira lakásépítési, hanem más típusú 
fejlesztésekhez. Ezt annak idején megbeszéltük. Örülök annak, hogy a Fundamentával 
egy olyan megállapodást tudtunk kötni, hogy olyan kiegészítő tevékenységeket indít el, 
amelyek a meglévő kapacitásaikat ki tudják használni. Többek között a Magyar 
Állampapír Plusz értékesítésében is részt vesz a lakás-takarékpénztár, és így azt 
gondolom, hogy hozzá tud járulni a magyar gazdaság további növeléséhez.  

A Jobbik bérlakásprogramja, ami a Mi Hazánk? (Derültség.) 
 
ELNÖK: Mi Várunk! 
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VARGA MIHÁLY pénzügyminiszter: Igen, Mi Várunk, nem mindegy… címet 
viseli, valóban egy ígéretes dokumentum, tehát azt gondolom, hogy teljesen jó 
kezdeményezésről van szó, a kormány meg fogja vizsgálni ezt a javaslatot is, mint ahogy 
minden más javaslatot az ilyen típusú intézkedéseknél. Itt azért hadd idézzem fel 
képviselő úr számára, hogy a bérlakásprogram keretében azért az elmúlt években is 
voltak olyan kormányzati intézkedések, amelyek lehetővé tették például az 
egészségügyi járulék megszüntetésével a lakásbérösszegeknek a csökkentését. Tehát 
azt gondolom, hogy a kormány is teszi a maga dolgát, de a mi célunk elsősorban az, 
hogy olyan saját tulajdonú otthonhoz tudjanak jutni az emberek, amelyek hosszú távon 
oldják meg a lakhatási lehetőségeiket.  

Ez picit vitatkoznék abban, hogy a román vagy a magyar bérviszonyok 
kedvezőbbek, vagy vonzók-e. Én javaslom elnök úrnak, hogy hasonlítsa össze, hogy 
hány román állampolgár vállalt munkát Magyarországon, és hány magyar állampolgár 
vállal munkát a magyar munkaerőpiacon, és ha a két szám között a nagyságrendi 
különbséget észreveszi, akkor azt gondolom, hogy ez elég egyértelműen eldönti, hogy 
hol kedvezőbbek a bérviszonyok. Ami a bérfelzárkóztatást illeti, képviselő úrnak igaza 
van abban, hogy itt elégedettségre nincs ok. Én sem mondom azt, hogy bárki is 
elégedett lenne itt a kormányban, mi nagyon szeretnénk, ha Európa egyik legmagasabb 
bérét kapnák majd a magyar munkavállalók. Egyszerre azonban nehéz több emeletnyi 
magasságot megugrani, úgyhogy az az elmúlt években kialakult tendencia, hogy a 
gazdaság növekedésével párhuzamosan a bérek is jelentősen nőttek, az mindenképpen 
egy jó jel, egy pozitív visszajelzés abban a tekintetben, hogy a kormány is támogatja, és 
ösztönzi ezt a fajta felzárkóztatást. Itt csak egy példát mondanék elnök úrnak: amikor 
idén nyáron lehetővé tettük, hogy a szociális hozzájárulási adó mértéke 2  
százalékponttal csökkenjen, 19,5-ről 17,5 százalékra, az azt jelentette, hogy 200 
milliárd forintot hagytunk ott a magyar vállalkozásoknál. A magyar vállalkozások 
megtehetik, hogy ebből bérfejlesztést is végrehajtanak, persze megtehetik, hogy 
beruházásokra költik ennek az összegnek egy nagy részét. Nagyon bízom benne, hogy 
a jól szakképzett munkaerő megtartásáért tenni fognak azzal is, hogy a béreket 
növeljék.  

Ami pedig a használt lakások felújítását illeti, itt is osztom elnök úrnak a 
véleményét. Én is úgy érzem, hogy itt is még jelentős tartalék van, tehát nemcsak új 
lakásépítésben kell gondolkozni egy kormánynak, hanem a használt lakások 
felújításában is. Ez volt az oka annak, hogy az elmúlt hónapokban erre a területre is 
tettünk kezdeményezéseket. Ezeket egyébként majd folytatni fogjuk, úgyhogy ilyen 
típusú bejelentéseink majd még lesznek, de jelenleg ez a munka fázisában van. 
Köszönöm a kérdéseket.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen miniszter úr részletes válaszait. Ugyanilyen 

hosszúságú további kérdéskört, ígérem, hogy nem fog a bizottság nyitni, bár azt sem 
mondhatom a képviselőtársaknak, hogy kétperces körre szűkítsük magunkat, hiszen 
ebben a bizottságban az ilyesfajta, idézőjeles elnyomás soha nem volt jellemző. Kérem, 
hogy röviden tegyék fel a pontosító jellegű kérdéseket, ily módon bizonyára mindenre 
választ kaphatunk. Csárdi Antal kezét láttam a magasba emelkedni. Parancsoljon!  

Második körös kérdések, reagálások 

CSÁRDI ANTAL (LMP): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt Miniszter 
Úr! Akkor, ugye, hogy tényleg ne párbeszédformába menjen ez a tárgyalás, szeretném 
így is a jegyzőkönyvbe mondani, hogy igen, addig nem fogom támogatni a 
vendéglátásnak az áfacsökkentését, amíg az alapvető élelmiszereknek az áfája 
gyakorlatilag több mint háromszorosa. Amíg egy kiló kenyérért háromszor annyi áfát 
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fizetünk be a költségvetésbe, mint azért, hogy elmenjünk étterembe vagy elmenjünk 
nyaralni, addig nem fogom támogatni a vendéglátásnak az áfacsökkentését, és ez egy 
egyszerű társadalompolitikai szemlélet, világnézet kérdése.  

Sajnos, és most egy vallomással tartozom, miniszter úr, otthon felejtettem a 
tavalyi évi jegyzőkönyvet, úgyhogy ezért nagyon-nagyon megköszönném, ha az euróval 
kapcsolatos kormányzati tervekről, esetleges határidőkről kapnánk egy, az előzőhöz 
képest lényegesen részletesebb választ. Mint ahogy pontosan tudjuk, hogy a Magyar 
Nemzeti Bank és a kormány között nagyon szoros az együttműködés, szeretnék arra is 
választ kapni, hogy mennyire volt ötletszerű, milyen tervek vannak Matolcsy 
Györgynek a ma megjelent nyilatkozata mögött. Egyszerű tájékozódás, mint a kormány 
képviselőjét kérdezem önt, higgye el, ha most Matolcsy lenne itt, ugyanezzel az 
indoklással ugyanígy megkérdezném tőle. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Érdeklődöm, hogy további tisztázó kérdésre van-e 

igény. (Nincs jelentkező.) Úgy látom, hogy nincsen, ily módon vissza is adom a szót 
miniszter úrnak. Parancsoljon!  

 
VARGA MIHÁLY pénzügyminiszter: Képviselő úrnak rendelkezésére áll az 

írásbeli kérdés vagy szóbeli kérdés vagy interpelláció lehetősége, arra biztatom, hogy 
éljen ezzel, és ezeket a típusú kérdéseit fogalmazza meg ilyen keretben is. Én, amit 
gondoltam, azt elmondtam a kérdésével kapcsolatban.  

 
ELNÖK: Nagyon köszönöm. Ily módon ez az elnyújtott párbeszédes műfaj ma 

nem jutott el a siker fázisáig, de ne zárjuk ki a lehetőséget később. E téren köszönöm 
szépen miniszter úrnak, hogy rendelkezésre állt, ígérem, hogy jövő évig szorgosan 
gyűjtögetjük a további hasonló, megtisztelő kérdéseket. Szeretném megköszönni a 
tájékoztatót, a bizottság tagjaival közlöm, hogy határozathozatalra nincsen 
szükségünk, hiszen tájékoztatóról volt szó. Szeretettel kívánok további jó munkát, és 
ami a legfontosabb, jó egészséget miniszter úrnak és kedves munkatársainak is. Ezt a 
napirendi pontot ezennel lezárhatom 30 másodperces technikai szünet elrendelése 
mellett. (Varga Mihály és a Pénzügyminisztérium munkatársai távoznak az 
ülésteremből.)  

A szakképzésről szóló T/7843. számú törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

A 30 másodperc lejártával második napirendi pontunkat nyitom meg: a 
szakképzésről szóló törvényjavaslat részletes vitájára kerül sor a HHSZ 44-46. §-a 
alapján, mindez a T/7843. sorszámon fut. Köszöntöm e közben az előterjesztő 
képviseletében jelen lévő dr. Pölöskei Gáborné helyettes államtitkár asszonyt. Ha jól 
hallottam kollégámtól, akkor úton vannak. Megvárjuk, amíg az előtérből helyettes 
államtitkár asszony beér. Nagy szeretettel köszöntjük a bizottság ülésén dr. Pölöskei 
Gáborné helyettes államtitkár asszonyt és munkatársait, és amint elfoglalják helyüket, 
meg is adom a szót a szakképzésről szóló törvényjavaslat részletes vitája tekintetében. 
Addig a technikai információt elmondom: javaslom, hogy a részletes vitát egy 
szakaszban tárgyaljuk, mivel módosító javaslat nem érkezett hozzá, és a bizottság sem 
kíván saját módosító szándékot megfogalmazni. A részletes vita tekintetében arról 
döntünk, hogy a törvényjavaslat megfelel-e a HHSZ 44. § (1) bekezdésben előírt 
követelményeknek. Először az előterjesztőnek adom meg a szót, hogy van-e 
kiegészítenivalója mindehhez. Parancsoljon!  
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Dr. Pölöskei Gáborné szóbeli indoklása 

DR. PÖLÖSKEI GÁBORNÉ helyettes államtitkár (Pénzügyminisztérium): 
Üdvözlöm a tisztelt bizottságot! Köszönjük a lehetőséget, hogy beszámolhatunk a 
törvényjavaslatunkról ebben a bizottságban is, hiszen azt gondoljuk, hogy a gazdaság 
számára, a gazdaságnövekedés számára igen fontos törvényjavaslat születik. Hiszen a 
szakképzési törvénynek az ilyen típusú, nem módosítása, hanem egy új törvénynek a 
Ház elé terjesztése megítélésünk szerint garanciát jelent arra, hogy a gazdaság igényeit 
rugalmasan, hatékonyan fogjuk kiszolgálni a továbbiakban képzett, minőségi 
munkaerő tekintetében. A javaslatunk gyakorlatilag érinti a szakképzés szerkezeti 
módosítását, érinti a tartalmi és a módszertani módosítását egyaránt. Tulajdonképpen 
a célja az, hogy a duális képzést a német, osztrák mintához hasonlóan valós duális 
képzéssé tegye, és valós munkakörülmények között történne a gyerekek képzése úgy, 
hogy azok már akkor kerülnek be a rendszerbe a duális képzőhöz, amikor is az ágazati 
készségekkel, kompetenciákkal rendelkeznek. Ez az oka annak, hogy szerkezeti 
módosítást kellett javasolnunk, és így az új iskolatípus mint technikum, ugyan egységes 
ötéves képzés, de az első két év egy ágazati kompetencia-, készségfejlesztő képzés, és 
utána egy hároméves duális képzés következik, ellentétben a ma működő egyéves 
technikumi duális képzéssel. Míg a másik a szakképző iskola, ami hároméves, de 
ugyanez az elv, az első év egy ágazati kompetencia, majd utána kétéves duális képzés 
következik.  

Ehhez hozzátartozik az hogy szeretnénk ösztönözni a tanulókat, hogy minél 
többen jöjjenek be a képzésbe, ezért az ösztöndíjrendszer átalakítását javasoljuk. 
Szeretnénk ösztönözni azt, hogy a tanárok, akiket a továbbiakban oktatóként 
szeretnénk itt nevezni, azok valóban feladatfinanszírozásos rendszerben legyenek 
díjazva, ezért javasoljuk, hogy a Kjt.-ből munka törvénykönyve szerinti szabályozás alá 
kerüljenek, és gyakorlatilag a cél az, hogy a továbbképzések, amelyekkel a tanároknak 
szinten lehet tartani a tudását, vállalati környezetben történjen. Ez is egy merőben új 
történet.  

Ezen kívül igen jelentősen két szempontból lehet a törvényt megközelíteni. Az 
egyik az, hogy a szakképzés egy karriert nyújtó, a másik pedig, a szakképzés egy 
hátrányos helyzet felemelkedését biztosító képzési forma, és talán akkor még a 
harmadikról se feledkezzünk el, hogy a felnőtteknek az életen át tartó tanulást is 
biztosítja. Így gyakorlatilag a törvény, ami két lábból áll, részben a szakmai oktatásból, 
részben a szakmai képzésből, azok gyakorlatilag a szakmai oktatásnak alapszakmákat 
oktatók az iskolarendszerben, ennek részesei lehetnek a felnőttek is, de rugalmasabb 
rendszerben, mint eddig, akár beszámíthatósággal, hiszen az eddigi élete, tapasztalata 
során, esetleg külföldi munkavállalás során szereztek olyat, amit utána be tudunk 
számítani. Tehát gyakorlatilag a lehetőség megvan egy rövidebb képzésre. Tehát az 
egész rendszer rugalmas, hatékonyságnövelő intézkedéseket tartalmaz. 

Hozzáteszem, hogy a törvény kerettörvény, és a végrehajtási rendelet lesz az, 
ami pontosan leírja azt, hogy mind a vállalkozókra, mind a képzésben részt vevőkre 
milyen egyéb juttatások és milyen egyéb szabályok vonatkoznak. Köszönöm szépen.  

Határozathozatal 

ELNÖK: Nagyon köszönöm helyettes államtitkár asszony kiváló szakmai 
összefoglalóját. A bizottság tagjaihoz fordulok a tekintetben, hogy a részletes vita 
keretein belül a törvényjavaslatot megfelelőnek tartják-e, a HHSZ 44. § (1) 
bekezdésében előírt követelményeknek. Ki az, aki a megfelelést kimondja? (Szavazás.) 
Egyhangú döntésünk született.  
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Ezt követően döntenünk kell a részletes vita lezárásáról. Ki az, aki a részletes 
vitát lezárná? (Szavazás.) 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodással 
lezárjuk a részletes vitát.  

Végül pedig a részletes vitáról szóló jelentés elfogadásáról kell szavaznunk. Ki 
fogadja el? (Szavazás.) 8 igennel, ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodással a részletes 
vitáról szóló jelentést is elfogadtuk. Ily módon ezt a napirendi pontot lezárhatom. 
Szeretettel megköszönöm helyettes államtitkár asszony és kedves munkatársai 
munkáját és türelmét a rendhagyó körülményekre való tekintettel. 

Az elbocsátási moratóriumról szóló H/7511. számú határozati 
javaslat  
(Stummer János (Jobbik) képviselő önálló indítványa)  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Harmadik napirendi pontként az elbocsátási moratóriumról szóló határozati 
javaslatról tárgyalunk. Mindez a H/7511. számon fut, Stummer János jobbikos 
képviselő önálló indítványáról van szó. A tárgysorozatba-vételi döntésre kerül most 
sor. Mivel előterjesztő úr halaszthatatlan közfeladatának eleget téve nem tud a 
bizottság rendelkezésére állni a mai napon, ily módon a bizottság döntéshozatalára 
kerül sor. Kérdezem, hogy kíván-e bárki hozzászólni a még ki sem alakuló vitához. 
(Nincs jelentkező.) Emelkedő kezet nem látok. 

Határozathozatal  

Ily módon határoznunk kell arról, hogy a tárgysorozatba vétel tekintetében ez a 
javaslat parlamenti vitára kerülhessen-e egyáltalán. Aki ezt támogatja, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) 4 igennel, 7 nem ellenében, tartózkodás nélkül ez 
a javaslat elvérzett, nem kerülhet vitára. Ezt a napirendi pontot lezárom.  

Egyebek 

A negyedik napirendi pont tekintetében az egyebekre kerül sor. Amennyiben 
senkinek nincs további felvetnivalója, tájékoztatom a bizottságot, hogy soron 
következő ülésünket előreláthatóan november 18-án délelőtt tartjuk, a pontosabb 
időpont tekintetében mind sms-t, mind e-mailt fogunk küldeni.  

Az ülés berekesztése 

Mivel továbbra sem látok emelkedő kezet, az ülést bezárom. További 
eredményes munkát és jó egészséget kívánok, és köszönöm a bizottsági tagtársak, 
kedves munkatársaink, vendégeink kitartását is.  

 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 15 óra 7 perc) 
  

Z. Kárpát Dániel 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Lajtai Szilvia 
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