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(Az ülés kezdetének időpontja: 8 óra 41 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

Z. KÁRPÁT DÁNIEL (Jobbik), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelettel köszöntöm képviselőtársaimat, kedves meghívott vendégeinket, 
munkatársainkat a bizottság ülésén. A Vállalkozásfejlesztési bizottság ülését ezennel 
megnyitom. A bizottság ülése a belső televíziós hálózaton közvetítésre kerül. A sajtó 
munkatársai a kijelölt sajtóteremben követhetik az ülést. 

Első technikai kötelezettségem a helyettesítések bejelentése. Jelen 
információim szerint Tasó László képviselőtársunk helyettesíti Hollik Istvánt. Alelnök 
urat és államtitkár urat is nagy tisztelettel üdvözlöm. Illetve Gelencsér 
képviselőtársunkat várjuk, aki bármelyik pillanatban betoppanhat, de addig összesen 
tízes szavazatszámot kell elérnünk a határozathozatalok során. Viszont a 
határkozatképességünk nincs veszélyben. Megállapítom, hogy a bizottság 
határozatképes. Megkezdhetjük munkánkat.  

További technikai feladatunk a napirendi javaslat elfogadása. Az erről való 
döntés következik. Képviselőtársaim előzetesen írásban megkapták az ülés napirendi 
javaslatát. 

Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy a kiküldött napirendi javaslatot elfogadják-
e. Amennyiben igen, kérem, kézfelemeléssel jelezzék számomra! (Szavazás.) Úgy 
látom, hogy egyhangú döntésünk született, 10 igen szavazattal elfogadtuk a 
napirendünket.  

Dr. Palkovics László innovációért és technológiáért felelős miniszter 
éves meghallgatása 

Nincs más dolgunk, mint áttérni az 1. napirendi pontra, ami az elfogadott 
napirendünknek megfelelően dr. Palkovics László innovációért és technológiáért 
felelős miniszter éves meghallgatása az Országgyűlésről szóló törvény 41. §-a alapján.  

Köszöntöm miniszter urat és kollégáit: Schanda Tamás miniszterhelyettes urat, 
parlamenti és stratégiai államtitkárt, dr. György László gazdaságstratégiáért és 
szabályozásért felelős államtitkárt, illetve Bodó Sándor foglalkoztatáspolitikáért felelős 
államtitkár urakat.  

Tájékoztatom önöket, hogy miniszter úr kezdeményezte szemléltetés 
engedélyezését, ahogy ez a korábbiakban is már megtörtént. Erről az Országgyűlésről 
szóló 2012. évi XXXVI. törvény 38/A § (3) bekezdése alapján a bizottságnak döntenie 
kell. 

Döntés szemléltetés alkalmazásáról 

Kérdezem, ki ért egyet azzal, hogy miniszter úr szemléltetést alkalmazhasson. 
Aki igen, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Sem ellenszavazatot, sem 
tartózkodási próbát nem szükséges tartanunk, egyhangúlag elfogadtuk, hogy mindez 
így történjen.  

Amennyiben lehetséges, megkérem, miniszter urat a korábbiakhoz hasonlóan, 
hogy legyen kedves a prezentációját elküldeni az ülést követően a bizottság 
titkárságának email-címére, hogy továbbíthassuk azt tagjainknak. Nagyon köszönjük, 
ha így tudunk eljárni.  

Miniszter urat bizottságunk legutóbb 2020. december 8-án hallgatta meg. 
Felkérem miniszter urat, tartsa meg az elmúlt időszakra vonatkozó tájékoztatóját, ezt 
követően a bizottság tagjai - szokásainknak megfelelően - feltehetik kérdéseiket, 
elmondhatják véleményüket. Parancsoljon, miniszter úr. 
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Dr. Palkovics László beszámolója 

DR. PALKOVICS LÁSZLÓ innovációért és technológiáért felelős miniszter: 
Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Nem tudom, lehet-e hallani a maszkkal. 
(Jelzésre:) Tökéletes, akkor magamon tartanám. 

Köszönöm szépen a lehetőséget, és a 15 perces késésért való megértést. 
Főpolgármester úrral az elhíresült 12 milliárd forintos támogatási szerződést írtuk alá, 
amivel a kormány hozzájárul Budapest közlekedéséhez. Ezt írtuk alá. Ezt a kormány 
mindig oda akarta adni. Itt van egy másfajta vitánk, nem erről vitatkozunk egyébként, 
hanem egy másik szerződésről, de úgy gondoltuk, hogy a pandémiás helyzetben annak 
a veszélyét még az esélyét sem, hogy a főpolgármester leállíttassa Budapest 
közlekedését, semmiképpen nem szeretnénk, ezért úgy gondoltuk, hogy a két ügyet 
szétválasztjuk, és holnap megállapodunk a másikban.  

Ugye, tavaly decemberben volt az előző bizottsági ülés. Azt gondolom, hogy ha 
valami nagyon intenzív dinamikát mutatott az elmúlt egy évben, ez mindenképp a 
magyar gazdaság résztvevői, a vállalkozások, úgyhogy erről szeretnék beszámolni. A 
beszámoló nem lehet teljes, tehát minden olyan ügyről, amivel foglalkoztunk, nem 
tudunk mindent elmondani, de a kérdések során természetesen válaszolunk 
mindenfajta kérdésre. És igen, ahogy tavaly is ezt tettük, PDF-formátumban el fogjuk 
küldeni ezt a prezentációt a bizottsági tagok részére. (Gelencsér Attila belép a terembe, 
és helyet foglal.) 

Egy rövid gazdasági helyzetképet szeretnék bemutatni, hol is tart a magyar 
gazdaság. Itt alapvetően az elmúlt egy évet a gazdaságvédelem után a gazdaság-
újraindítási akcióterv intézkedései határozták meg, és ezeknek a következménye az, 
amit ma a magyar gazdaság állapotáról látunk. Néhány pont, amit talán érdemes itt 
kiemelni, mielőtt a konkrét számokra rátérnénk. 

Magyarország a válságból az elsők közt lábalt ki az Európai Unióban, de ha 
megnézzük az ipar visszapattanását, egy klasszikusan a közgazdászok által jellemzett 
V-alakú visszapattanásról beszélünk, amit a magyar ipar most produkált. Az, hogy ez 
nem teljesen pozitív, ennek nem a válságkezelés, nem a válság az oka, hanem egy 
következménye, de az az alapanyaghiány, ami jellemzi ebben a pillanatban az 
autóipart, és ennek kezeléséről majd még néhány szót fogok szólni.  

A válság alatt a magyar munkajövedelmek voltak a legválságállóbak Európában 
az Eurostat szerint, és a munkaerőpiac nagyon érdekes dinamikát mutatott. Ennek az 
évnek az augusztusában Magyarországon többen dolgoztak, mint az elmúlt 25 évben 
bármikor. Ez azt jelenti, hogy a munkaerőpiac nemcsak visszaállt egyébként a válság 
előtti helyzetbe, hanem még fejlődni is tudott. 

Ennek egy sor indoka van, jelentős részben egyébként az - és itt kapcsolódik a 
következő ponthoz -, hogy a beruházási ráta szintje továbbra is nagyon magas, 27 
százalék környékén maradt, ami lényegesen magasabb, mint az európai uniós átlag, 
aminek az egyik indoka az, hogy Magyarország továbbra is attraktív a külföldi 
beruházások számára.  

A válságkezelésünknek nagyon fontos eleme volt, remélem, hogy erről a 
közgazdász kollégáim később írnak doktori disszertációkat, hogy hogyan lehet 
összekapcsolni a beruházásalapú válságkezelést, ami két dolgot tesz. Az egyik az, hogy 
megtartjuk a munkaerőt, tehát intakt marad a gazdaság, a másik pedig az, hogy amikor 
egyébként ezek a beruházások tárgyiasulnak, akkor viszont más alapról lehet 
elrugaszkodni, ennek a hatásait látjuk.  

És ezt az egész dolgot mind úgy tudtuk megtenni, hogy Magyarország 
szegénységi mutatóin tudtunk javítani ebben az időszakban. Ez nem így szokott 
általában történni. Nagyon röviden ez az összefoglaló, ami az elmúlt időszakot jellemzi.  



7 

Néhány számot szeretnék mutatni. A 2021. első háromnegyedében a magyar 
gazdasági növekedés 7,3 százalék volt, tehát ezzel gyakorlatilag az Európai Unió 
élmezőnyébe tartoztunk, ami bízunk abban, hogy így lesz a negyedik negyedévben is. 

Erről még ezért megoszlanak a vélemények. A külső szemlélők - legyen ez az 
IMF, de legyen ez az Európai Unió maga - jóval 7 százalék fölötti gazdasági növekedést 
becsül erre az évre. Mi itt egy kicsit konzervatívabbak vagyunk, úgy gondoljuk, hogy a 
reálgazdaság állapotát, ami egyébként nagyon-nagyon jó állapot, és ha mondjuk az 
alapanyag-hiány, illetve bizonyos szempontból a munkaerőhiány ezt nem limitálná, 
akkor valóban így történne, de ezeket a limiteket látjuk. Mi úgy gondoljuk, hogy ez 
valahol 7 százalék környékén fog véglegesítődni. 

Ugyanígy egyébként a jövő évi növekedésünkre is az IMF ugyanezt a számot 
ismételte meg, amit tulajdonképpen az Európai Unió, és ezt 5 százalék fölöttire teszi. 
Tehát nemcsak, hogy ebben az évben a gazdasági növekedésünk egyben komoly szintet 
jelent, hanem a jövő évre is további növekedést produkál. 

A foglalkoztatási ráta, ahogy mondtam - és ez az indoka a 2021. augusztusi 
számnak - növekedett, 73 százaléknál tart Magyarország. Lehet látni, hogy honnét 
kezdtük 2010-ben: 55 százalékról jutottunk idáig. Gyakorlatilag ha megnézzük azokat 
az intézkedéseinket, amelyek még küszöbön állnak, akkor a teljes foglalkoztatottság az 
elkövetkező időszakban elérhető lesz, tehát nem egy távoli álom. Mi ezt gondoltuk 
2010-ben is, csak akkor a számaink voltak sokkal rosszabbak, és egyébként a 
foglalkoztatási ráta változása az elmúlt időszakban az Európai Unióban a legmagasabb 
volt, 2,9 százalékkal növekedett.  

Nagyon érdekes dolog történik a munkaerőpiacon. Úgy tűnik, hogy azok az 
ágazatok, amelyeket egy vírus okozta bizalmi típusú válság jelentős mértékben 
befolyásol, azok kevésbé attraktívak a munkavállalók számára, és egy strukturális 
átrendeződés zajlik, ami most már nem egy véletlen dolog, hanem most már valóban 
megerősített számok alapján látszik. Olyan területekről, mint a művészet, szabad idő, 
vendéglátás, feldolgozóipar bizonyos területei, megkezdődött egy átvándorlás olyan 
területekre, melyek viszont a sokkal magasabb hozzáadott érték területét jelenti. 

A tudományos-műszaki tevékenységben jelentős módon nőtt az ottani 
munkavállalók száma, az infokommunikáció, informatika, digitális területek esetén 
szintén nőtt, és kisebb mértékben, de látunk egyfajta átrendeződést az építőipar 
területén is. Itt nyilván ennek más az indoka, de ez is egy pozitív dolog. Tehát ez egy 
olyan fajta, tulajdonképpen nem várt, nagyon pozitív és maradó hatása a 
vírusválságnak, amire tudunk építeni. Itt azért volt egy sor intézkedésünk, amik ezeket 
elősegítették.  

Ahogy említettem, a magyar gazdaság attraktivitása beruházásszempontból 
továbbra is nagyon magas, itt az EU-átlagot, illetve a V3-as átlagot is jelentősen 
meghaladjuk, 27 százalék, ami egy kifejezetten magas szám, és ahogy látjuk, nem is 
változott egyébként az elmúlt időszakban. Ha megnézünk más mutatókat, például az 
FDI szintjét, ugye, globálisan az FDI szintje 2020-ban 40 százalékkal csökkent, nálunk 
130 százalékkal nőtt, és egyébként, ahogy látjuk, a 2021-es számaink, az évvégi 
számaink még ennél is jobbak lesznek. Ahogy Szijjártó miniszter úr itt a 
befektetésösztönzés kapcsán megjelenik, gyakorlatilag majdnem mindennapra jut egy 
vagy kettő olyan bejelentés, hogy ki Magyarországon ilyen bővítést, illetve milyen új 
telepítést hajt végre. Tehát az országot továbbra is attraktív szinten tudtuk tartani.  

Néhány olyan kiemelt szakpolitikai ügyről szeretnék beszélni, ami talán itt 
ebben a körben az önök számára jelentőséggel bír, de ahogy mondtam, csak egy részét 
tudom itt ennek elmondani, majd kérdésekre szívesen válaszolunk további ügyekben. 
Azt gondolom, hogy a minisztérium 2018-as megalakulásában a legfontosabb 
feladatának a magyar tulajdonú kis-, közepes vállalatok hozzáadott értékének a 
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fejlesztését tűzte ki, de minden eszközünk, a szakpolitikai döntéseink, a támogatási 
rendszerünk az innovációval, az egyetemek átalakítására vonatkozó döntés valamilyen 
formában a kkv-k fejlesztésére hatást gyakorol, és ez a folyamat persze egy hosszabb 
folyamat, hogy látszódjon, ennek ellenére már vannak eredmények. Ugye, ha a 
bizottsági tagok emlékeznek 2018-ban az első meghallgatásunkra, ott egy sor olyan 
mutatót határoztunk meg, ami alapján mérni tudjuk azt, hogy hogy is változik 
ténylegesen a magyar kkv-k állapota. Egyik ilyen mutató a hazai tulajdonú 
vállalkozások hozzáadott értéke. Itt azt a mutatót, amit kitűztünk, tudjuk tartani, 
viszont vannak olyan területek, például a termelékenység alakulása, ahol 2020-ban 
már elértük azt, amit egyébként 2022-re tűztünk ki célul. Nyilvánvalóan ennek nagyon 
sok indoka volt. Az egyik indoka az a pozitív kényszer a vállalatokon, hogy a minimálbér 
emelkedése, a jövedelmek emelkedése óhatatlanul kikényszeríti a hatékonyság 
növekedését. A kormány a szakpolitikai döntéseivel pontosan ezt támogatta meg. Tehát 
olyan technológiákat, olyan zöldítés irányába ható megoldásokat javasoltunk, és éltek 
vele a vállalatok, ami ezt felgyorsította, tehát volt egy booster hatása. Tehát itt lehet 
látni azt, hogy a vírushelyzet nemhogy negatív irányba befolyásolta volna ezeket, 
hanem felgyorsította. 

Nagyon sok eleme van ennek a stratégiának, nem tudok ezen most végigmenni. 
Néhány pontot szeretnék talán kiemelni. Az egyik azok a támogatási programok, 
amelyek a magyar kkv-k hazai és külföldi pozícionálását teszik. Erről majd néhány szót 
fogok szólni, a „Magyar multi”program átstrukturálása, továbbfolytatása az egyik. A 
másik terület a zöld típusú átállásnak a támogatása, illetve ennek a környezetének a 
megteremtése. Nem ennek a bizottságnak a scope-jába tartozik, a következő a 
Fenntartható fejlődés bizottsága, ott fogok arról beszélni, hogy hogy is áll egyébként a 
magyar gazdaság, a magyar közösség a környezetünk zöldítésével kapcsolatos 
ügyekkel, klímaváltozásra való reakciókkal. De itt csak egy dolgot szeretnék mondani: 
a KPMG csinált egy tanulmányt, ez egy hónapos tanulmány, ahol a Fit 4 Future indexet 
határozták meg különböző országokra, és ebben a rangsorban Magyarország a 13. Csak 
olyan országok előztek meg bennünket, akik egyébként ezt a dolgot sokkal korábban, 
most már a 90-es évek előtt megkezdték, viszont mind a pillanatnyi állapotunkban, 
mind a jövőképességünknek egy specifikus állapotában nagyon jól állunk. Értékelték a 
magyar jogszabályi környezetet, hogy a magyar jogszabályi környezet, a politikai 
döntések hogyan támogatják a jövőképesség alakulását. És ebből az jött ki, öt ország 
volt az értékeltek között olyan, aki erre a specifikus ügyre maximális pontszámot 
kapott, Magyarország ezen országok egyike. Tehát az összes olyan ügyünk, ami itt is 
később leképezésre kerül a vállalatok, kkv-k területén, mindenképpen hatással van 
nemcsak a törvénykezés szintjén, hanem gazdasági szinten is. Tehát ez egy másik 
programcsoportot jelent. 

A harmadik dolog, amit ki szeretnék emelni, ha csoportosítjuk ezeket, ez 
alapvetően a magyar gazdaság technológiai színvonalára, innovációs képességére 
vonatkozik. Egy sor olyan dolog történt az elmúlt egy évben, ami ezt támogatja. Ide 
tartoznak például az egyetemek átalakításai. Erről majd néhány dolgot fogok mondani. 
Ide tartozik a kutatás-fejlesztés-innovációs rendszer teljes átalakítása. Tehát 
gyakorlatilag a kkv-programunk, ha szabad így összefoglalni, nem hogy lassult volna a 
vírusválság hatására – még ha néha kellett egyébként olyan döntést hoznunk, ami az 
adott helyzetet kezelte – hanem gyorsult, illetve legalább szinten maradt, de 
mindenképpen egy gyorsulást látunk.  

Nem fog változni az elkövetkező támogatási időszakban sem, ha megnézzük az 
MFF-forrásait az új ciklusra vonatkozóan. Ebből az látszik, hogy a gazdaságfejlesztési 
és innovációs operatív program képviseli a legnagyobb részarányt. Azok a források, 
amelyek ide fognak kerülni, az összes többi esetében a legmagasabbak. Ez persze nem 
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jelenti azt, hogy például a környezet- és energiahatékonysági program nem lesz erre 
hatással. Tehát itt nemcsak arról beszélünk a vállalatok esetében, hogy ezt a 27 
százaléknyi összeget fogják tudni pályázni, hiszen itt megjelenik az RRF-rész is, és 
nyilván a költségvetés saját forrása is. Tehát a vállalatok lesznek, én azt gondolom, az 
elkövetkező időszakban az első számú haszonélvezői. Különösen úgy egyébként, hogy 
egy sokkal stabilabb alapról tudnak indulni, mint a megelőző időszakban. 

Itt azt mondtuk, hogy független attól, hogy az MFF-tárgyalásaink nem zárultak 
le az Európai Unióval, de a kormány vállalta annak a rizikóját, hogy egy sor programot 
a GINOP Plusz terhére már meghirdet. Itt azt mondtuk, hogy a magyar gazdaság 
szempontjából ezek a programok elengedhetetlenül fontosak, hogy most 
meghirdetésre kerüljenek, és úgy tűnik, hogy a partnerségi megállapodás aláírásakor 
azért nem olyan nagy ez a rizikó.  

Néhány példát szeretnék mondani. Az egyik - itt júniusban először negatív, aztán 
meg nagyon pozitív kontextusban került elő -, a mikro-, kis-, középvállalkozások 
számára egy technológiai fejlesztési programot hirdettünk meg, először 100 milliárd 
forint értékben, aztán ezt a keretet megemeltük 200 milliárd forintra. Egyszerűen a 
szándék mögötte viszonylag egyszerű volt, nagyon gyorsan akartunk ezzel a 
programmal haladni. Ami ebből látszott, hogy 4800 pályázatból 1700 pályázatot 
tudtunk támogatni, és ami talán az előző időszakhoz képest új, hogy három, illetve négy 
hónap alatt tudunk szerződést kötni a vállalatokkal. Tehát nemcsak arról volt szó, hogy 
megnyerték, aztán várunk egy félévet, évet, hanem nagyon gyorsan tudunk szerződést 
kötni. Tehát ez nagyon fontos dolog volt, hogy a forrás kerüljön ki a vállalatokhoz, és 
kezdjék meg azokat a beruházásokat, amelyekre pályáztak.  

A „Magyar multi” program: azt gondolom, büszkék lehetünk arra, hogy most 
már beszélhetünk olyan cégekről, magyar tulajdonú vállalatokról, amelyek nemcsak 
Magyarországon, Magyarországon kívül is működnek. Erre is egy 100 milliárd forintos 
támogatási kört hirdettünk meg. Illetve az innováció területén pedig a vállalati kutatás-
fejlesztési elemeknek a GINOP Plusz 2. prioritása. Itt is meghirdettünk egy 140 millió 
forintos összeget. Ebből is az látszik, hogy az a stratégia, amit leegyszerűsítve, hogy is 
nézne ki a magyar gazdaság, azt mondtuk, hogy legyen magyar, legyen zöld, és legyen 
high-tech. Ezek mind ezt támogatják, és úgy tűnik, hogy a számaink is ezt 
visszaigazolták.  

Csak néhány példa, nem akarok a részletekbe menni. Ez a „Magyar multi” 
programra vonatkozik, ezt meg fogják tudni később az anyagban nézni, bár szerintem 
ezek az információk ismertek, csak a teljesség kedvéért szerettünk volna néhány olyan 
dolgot mutatni, ami ezt a hármas irányt támogatja. Talán itt érdemes egy percet 
elidőzni, ugyanis ez két dologhoz kapcsolódik. A Széchenyi-kártya programot 
használtuk arra a gazdasági válság alatt, hogy a kis-, közepes vállalatokat tudjuk 
támogatni. A különböző zsebei ennek a programnak, ugye, folyószámlahitel, 
forgóeszközhitel, illetve beruházási hitel alakulását mutatja ez az ábra. Az a helyzet, 
hogy itt 1100 milliárd forint hitel került leszerződésre, ami hozzáadódik az összes többi 
támogatásunkhoz, erről majd mindjárt lesz egy összefoglalás. Ezekkel nemhogy csak 
megvédtük a munkahelyeket, hanem a vállalatok képesek voltak arra, hogy a 
finanszírozásukat biztosítsák. Az, hogy a beruházási hitel arányait tekintve 
alacsonyabb, ez abból következik, hogy egy sor másfajta beruházási támogatást adtunk 
szintén a munkahelyek megvédése érdekében, de ez egy sikeres programnak tűnik. Úgy 
tűnik, hogy ezt az eszközt a magyar kkv-k megértették, hogy hogyan kell használni, és 
ez megint egy pozitív eredménye az elmúlt 1-1,5 évnek.  

Ha megnézzük azt, hogy milyen támogatásokat nyújtottunk 
beruházásösztönzésen, illetve bértámogatáson keresztül kis-, nagyvállalatoknak, azért 
itt nagyjából 900 milliárd forintról beszélünk különböző konstrukciókon keresztül. Itt 
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az összegek jelentősebb része, kétharmada kkv-k számára került kifizetésre. Ezzel is a 
kormánynak azt a szándékát, hogy a magyar gazdaságot erősítsük, tudja támogatni. 

Elvégeztük az elmúlt egy évben - ezt megkezdtük 2018-ban - azoknak a 
kulcstechnológiáknak és ipari területeknek az értékelését, amelyekről úgy gondoljuk, 
hogy az elkövetkező tíz év itt nehéz, vannak persze hosszabb idejű előretekintéseink is, 
de az elkövetkező tíz évben Magyarország szempontjából fontosak lesznek. 

A technológiai irányokat illetően nem hiszem, hogy ezen a fólián nagyon sok 
meglepetés látható. Kettő dolgot azért ki szeretnék emelni. Az egyik a 
hidrogéntechnológia, az elmúlt egy év eredménye. Ez nemcsak nálunk, hanem az egész 
világon felgyorsult. A hidrogén sok szempontból a gazdaság meghatározó tényezője 
lesz, erre majd egy kicsit később vissza fogunk térni.  

A másik pedig egy stratégiai kérdés, az akkumulátorok, a galvanikus tárolók 
kérdése. Ha most látjuk azt, hogy mi történik akkor, ha a világ egy szegmense 
kiszolgáltatott például a félvezetők irányába, és nem tudunk autót gyártani meg nem 
tudunk szórakoztató elektronikai eszközt gyártani, mert nincs elég félvezető. Na, itt 
ugyanez a helyzet. Tíz év múlva nem lesz az életünknek olyan része, ahol a galvanikus 
tárolás az akkumulátor, az elem ne játszana valamilyen szerepet. Tehát ezért ez a másik 
olyan technológiai terület, amit kiemeltünk. 

Magyarország ezen a területen kifejezetten jól áll, Šefčovič biztos úr ma délután 
érkezik Magyarországra, és alá fogunk írni egy megállapodást arra vonatkozóan, hogy 
ennek az egész akkumulátor-értékláncnak bizonyos elemeihez - ez az oktatásra 
vonatkozik - hogyan tudjuk Európát felzárkóztatni.  

Ami az akkumulátorokat illeti, ott pedig jelen pillanatban a kapacitásainkat 
illetően Európában a második legnagyobb akkumulátorgyártó kapacitással 
rendelkezünk, de ahogy látjuk a jövőbeni, részben betelepülő, Európán kívüli és 
európai vállalatokat, ez a kapacitás tovább fog nőni, tehát meghatározó szereplők 
leszünk. A világon most, azt hiszem, a nyolcadik helyet foglaljuk el az 
akkumulátorexport esetében. 

Ami az elkövetkező tíz év iparpolitikai prioritásait jelenti. Itt megint csak néhány 
olyan példát emelnék ki, ami abban az értelemben új, hogy az elmúlt egy év eredménye. 
Miután a buszgyártási programunk sikeres, ezért úgy gondoltuk, hogy nézzük ezt meg 
egy másik területen, a vasúti jármű területén.  

Ez a magyar közösség, főleg a magyar állam különböző szervezeteit jelenti. Közel 
6500 milliárd forintot fog elkölteni az elkövetkező, kevesebb, mint tíz évben vasúti 
fejlesztésekre. Ez egy nagyon jó irány, de szeretnénk ebből kétszer profitálni, ezért úgy 
gondoltuk, hogy a Ganz-tudást megpróbáljuk újra megjeleníteni, és nekiálltunk egy 
következetes iparfejlesztési politikának.  

Egy másik terület, amit szintén ki kell emelni, a zöldterület. A zöldítésünk 
nemcsak a környezetünkre gyakorolt hatást jelenti, hanem itt egy olyan energetikai 
háttéripar és egy olyan másod-nyersanyagipar létrehozását kezdtük meg, ami 
mindkettő Magyarország szempontjából fontos, a többibe most nem mennék bele. 
Talán az űripar, az acélipar újrastrukturálása mind olyan területek, melyek az 
elkövetkező időszakban fontosak lesznek.  

Amit nagyon fontos itt megemlíteni, ha iparról beszélünk: folyamatosan 
követjük azt, hogy hogy is néz ki Magyarország iparosodottsági térképe. A 2000-2010-
2020-as állapotot mutattuk meg, de itt lehet látni egyértelműen ezt az Északnyugat-
Délkelet-Magyarország irányába történő vándorlást.  

Itt különösen a ’19-es állapot érdekes, ugyanis itt még egy olyan állapotot 
mutatnak az akkori számok, a ’19-es számok, ami ma már nem igaz, jövőre pedig 
egyáltalán nem lesz igaz, de az ország aluliparosodott részei közé soroljuk még itt 
Borsod, a Nyírség térségét, illetve Hajdu-Bihar megyét. Az a helyzet, hogy ez nem így 
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lesz. Tehát itt az, ami Debrecenben, Nyíregyházán történik, illetve Békés megyében - 
Gyula, illetve Békéscsaba környékén -, az ezt a képet jelentősen meg fogja változtatni. 

Ugyanez igaz Zala megyére is, ahol megindult szintén egy másfajta iparosodási 
folyamat. Tehát az ország, ha le kell egyszerűsítenünk a jövőbeni befektetési, 
iparfejlesztési területeire, részben Nógrádra vonatkoznak - pont itt a képviselő urakkal 
a múlt héten erről hosszasan beszéltünk -, illetve Délmagyarországra, Délkelet,-
Délnyugat-Magyarországra, Szeged és Pécs környékére. De ez egy nagyon jól látható 
folyamat, és úgy tűnik, nagyon jól irányított folyamat.  

Néhány olyan példa - ezek tényleg csak példák -, amit célszerű kiemelni. Ugye, 
tavaly beszéltünk az egészségipari stratégiáról. Ennek az egyik eleme nagyon aktuális. 
Azon eszközöknek a gyártása, melyek a vírushelyzet miatt szükségesek. Itt azt tudom 
jelenteni, hogy tulajdonképpen nincs olyan eszköz, ami a védekezésünkhöz szükséges 
lenne, és ne gyártanánk Magyarországon. 

Az eszközök közé kell sorolnunk a vakcinákat is. 2022 végén Magyarországon 
már a saját ellátásunk szempontjából vakcinagyártás, vakcinakiszerelés fog 
megtörténni. Ez a debreceni vakcinagyártó üzemünk látványtervét mutatja. A 
beruházás hamarosan megkezdődik, és a kubatúrája létre fog jönni több 
vakcinalehetőséggel. 

Nagyon fontos elem volt ugyanis, és az építésgazdaságunk soha nem látott 
kihívások előtt áll, ennek a területnek a rendezése. Azt gondolom, hogy ez megtörtént. 
Egy sor olyan ügyet írtunk elő a magyar építésgazdaság számára, ami az ő 
versenyképességét növeli. Ez az ellened, de a te érdekedben típusú dolog. 
Megpróbáljuk gyakorlatilag a tervezéstől kezdődően egészen a logisztikai folyamatok 
követésén keresztül odáig, hogy mit csináljunk az építési hulladékkal a folyamatot 
kicsit nagyobb mértékben támogatni, kontrollálni. 

Minden olyan ügy, ami ezen a fólián szerepel, legyen ez a Win vagy legyen ez 
mondjuk közberuházások építőipari referencia-adatbázisa, ezek mind a szereplőkkel 
együtt történnek, tehát itt nem a kormány kényszerít rá valamit az iparágra, hanem az 
ő jól felfogott érdeke miatt történik ilyen. 

Ugyanez igaz egyébként a mostani, most látható áremelkedések, építőanyagok 
áremelkedése hatásának csökkentésére. Itt bizonyos szempontból sikeresek voltak az 
intézkedéseink még egyébként akkor is, ha az Európai Unió ne adj’ isten ezt nem látta 
feltétlenül konformnak az európai szabályokkal, be kellett vezetnünk, hiszen egy olyan 
gazdaságnál, ahol az építőipar hatalmas növekedés előtt áll, nagyon nem jó, ha ezt a 
növekedést kvázi megeszi az az áremelkedés, aminek egyébként igazán piaci ügyeken 
túli más gyakorlati indoka nem volt.  

Az a regisztrációs rendszer, amit bevezettünk, azon túl egyébként, hogy 
nyolcvanegynéhány százalékban a regisztráció lehetővé tette az anyagok kivitelét, de 
mégis jelentett egyfajta átgondolást a piaci szereplők részéről. Ez aztán azt 
eredményezte, hogy alapanyag is maradt, illetve az árak sem emelkedtek tovább. 
Nyilván itt majd lesz egy pillanat, amikor meg kell gondolnunk, hogy is haladjunk ezzel 
tovább, hiszen egy kötelezettségszegési eljárás hamarosan meg fog indulni ellenünk 
ezen a területen. De ezt a magyar kormány vállalta, egyszerűen a magyar gazdaság 
érdekében.  

Csak egy példa. Ez azért jó példa talán - nem azért, mert én zalaegerszegi vagyok, 
ehhez a területhez valamennyit értek hanem -, mert el kell tudnunk hinni, hogy 
Magyarországon is képesek vagyunk olyan kiemelkedő ügyek építésére, ami máshol 
szokott lenni, nálunk miért ne lenne? Itt egyik példa a debreceni ökoszisztéma építése, 
a másik a békéscsabai, a harmadik a zalaegerszegi. Mint ahogy a tesztpálya építése 
zajlik, ez év végén ez készen van. 
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És hogy mennyire fontos egy ilyen fajta beruházás, állami beruházás? Itt 
mellette építünk már egy harckocsigyárat, a világ nagy cégei elkezdtek fölsorakozni a 
pálya mellett saját kutatóközpontokkal. Tehát hogy egy szántóföldön, Zala megyében - 
ami nem az iparáról volt híres - létre lehet hozni egy ilyen környezetet, hogyha ezt 
egyébként nagyon akarjuk, ez jó példa egyébként más városok számára is. És többen 
teszik ezt, úgyhogy nagyon sok minden történik. 

A digitalizációról kell még egy szót váltanunk. Miniszterelnök úr a beszédében 
kiemelte, hogy Magyarország a digitalizáció bizonyos területein jól áll. Ő akkor azt 
mondta, hogy Európában negyedikek vagyunk a nagysebességű hálózati elérés és 
használat szempontjából. Bár miniszterelnök úr sosem téved, itt csak azért tévedett, 
mert pont aznap, pénteken jelent meg a DESI új értékelése, ami azt mondta, hogy nem 
negyedikek, hanem elsők vagyunk, tehát Magyarországon használják leginkább a 
gigabit sávszélességű internethálózatot. Tehát mindenképpen jól állunk.  

Nyilván itt is van egy sor dolog, ami nélkül modern ipart nem lehet elképzelni. 
Az egyik az 5G hálózati fejlesztés. Ez nemcsak a kommunikáció szempontjából fontos, 
hanem például az iparvállalatok szempontjából. Itt ebben a felkészültségi mutatónk a 
nyolcadik, ez javulni fog valahogy jövőre, szerintem a 3-4. hely környékére fogunk 
visszaerősödni.  

Itt egy liberálisabb álláspontot képviseltünk azzal, amikor a hivatal meghirdette 
a frekvenciaaukciót. Nem írtunk elő olyan ügyeket, mint Németországban, de úgy 
tűnik, hogy ezt a szolgáltatók maguktól meg fogják oldani, tehát nem írtunk elő 
lemaradott részeken kötelező fejlesztéseket, nem írtunk elő frekvenciasávokat ipari 
alkalmazásra. Úgy tűnik, erre van megoldás, az index lényegesen változni fog, most, 
ugye, a 27-ből a 8.-ak vagyunk. Szeretnénk, ha ez a 3. helyre, illetve az elsőre 
visszakerülne, erre jó esély van.  

A mesterséges intelligenciával kapcsolatos, tavaly elfogadott stratégiánkat a 
kormány is elfogadta, és megkezdődött ennek a lebontása. Itt azt tudom jelenteni: 
Magyarország ezen a területen, legyen ez az államigazgatás, az ipar területe, az oktatás 
területe, Európában kifejezetten jól áll. Tehát, ha megnézzük azokat az alkalmazásokat, 
amiket itt annak idején felsoroltunk, tulajdonképpen már nincs olyan terület, amit ne 
vinnénk magas szinten. Itt gyakorlatilag az ipari autonóm gépektől az egészségügyi 
rendszereink adatfeldolgozásán keresztül egészen, mondjuk, a megújuló energiára 
fókuszált megoldások, ezek mind elkezdtek létrejönni ennek a stratégiának a 
következményeként.  

Olyannyira, hogy kezdtük kinőni azokat a lehetőségeket, amiket eddig tudtunk 
biztosítani. Például a számítástechnika, a nagysebességű számítás területén, ezért 
aztán itt gyorsan kötöttünk egy megállapodást az OTP-vel egy következő lépés 
létrehozatalára. Itt a magyar kormány az OTP-vel együttműködve működtet vagy fog 
működtetni egy tipikusan mesterséges intelligencia alkalmazására szánt 35 peta plusz 
kapacitású számítási hátteret.  

És akkor még egy példa, ha már a technológiánál vagyunk, egy meghatározó 
része lesz az életünknek, és ez tipikusan nem a nagyvállalatok játszótere, hanem a kis- 
és közepes vállalatok játszótere, vagy nekik egy olyan lehetőség, amivel tudnak élni, 
létrehoztuk a technológiai koalíciók sorában az utolsót, ami legutóbb jött létre, ez a 
drónkoalíció. Tehát az alacsony magasságban repülő eszközökre vonatkozó stratégia. 
Ezek az eszközök nagyon gyorsan meg fognak jelenni az életünkben, ennek mind a 
jogszabályi, mind a finanszírozási, mind az alkalmazási környezetére vonatkozik ez a 
koalíció. A stratégia éppen kidolgozás alatt áll.  

Nagyon fontos említeni, hogy a vállalkozásfejlesztés szempontjából talán az 
egyik kiemelkedő terület a felsőoktatás területe, a jól működő felsőoktatás abban az 
értelemben jól működő, hogy a vállalatokkal kapcsolatban lévő, számukra szolgáltatást 
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nyújtó, velük kommunikáló, a védelmüket figyelembe vevő felsőoktatás oktatás nélkül 
nincs értelmezhető vállalatfejlesztés. A sikeres országok, akik, mondjuk, a 
középvállalatok területén sikeresek, ott mindenhol ez jellemző. Ausztria, Németország, 
Hollandia. Ezért mi is vettünk egy nagy levegőt, és azt mondtuk, hogy a 2014-ben 
megkezdett folyamat, ami a felsőoktatási rendszernek a struktúraváltásra vonatkozott, 
most már beérett, olyannyira beérett, hogy létrehoztunk egy új fenntartói formát. Az új 
fenntartói forma egy államtól független, állam által alapított alapítványi fenntartói 
forma, amibe 21 egyetem került át. Jelen pillanatban ott tartunk, hogy a hallgatók 
nagyjából kétharmada ezekre az egyetemekre jár, 21 egyetem ebben a formában 
működik, 24 egyházi egyetem van, 6 állami egyetem is maradt, ezeknek is megvan a 
maguk jelentősége, és 12 magánegyetem működik az országban. Ami itt ebben 
kiemelendő, hogy ez a 21, közfeladatot ellátó egyetem költségvetése 2021-re, 2022-re 
több mint megkétésfélszereződik, emelkedik a többi egyetem költségvetése is, de itt egy 
nagyon jelentős ugrást tettünk, ami ezeknek az egyetemeknek biztosítja a jövőbeni 
működését. Persze, hozzá kell tennem, hogy ez nem ingyen van, tehát ezek az 
egyetemek az államtól függetlenül működnek magánegyetemi formában, ezért az állam 
indirekt módon tudja ennek a finanszírozásnak az ellentételezését megteremteni. Ezért 
az egyetemekkel egy teljesítményalapú szerződést kötöttünk, aminek van egy 25 éves 
része és van egy 6 éves folyamatosan előre mozgó része, ahol nagyon sok olyan mutatót 
írtunk le, amiket az egyetemeknek teljesíteni kell, ha a finanszírozás száz százalékát 
meg kívánják kapni, és miért ne kívánnák, hiszen sokkal-sokkal több pénzről 
beszélünk. Ezt az egyetemekkel közösen dolgoztuk ki, és az egyetemek vállalták azt, 
hogy ezt a formát a jövőben fogják működtetni. 

Ennek aztán az lett az eredménye, hogy 2022-ben több mint 1000 milliárd az a 
költségvetési ráfordítás, amit az egyetemekre tudunk fordítani. Ez a pillanatnyi számok 
szerint a GDP 1,8 százalékát jelenti. Azt gondolom, ez följebb fog menni, még van 
néhány bizonytalanság, de legalább 1,8 százaléka. Ezzel az 1,8 százalékkal a 
felsőoktatás területén Európa vezető országai közé tartozunk. Tehát az a vád nem érheti 
többet a magyar kormányt, hogy ne finanszírozná a felsőoktatási rendszerét máshogy. 
Nemcsak a működési költségek területén, hanem a fejlesztések területén is. 2700 
milliárd forintos projektet raktak össze az egyetemek, amik a jövőbeni képességeik - 
eszköz, infrastruktúra - fejlesztését jelenti, és a magyar kormány ezt a 2700 milliárd 
forintot betervezte a költségvetésének különböző részeire. Ezt az egyetemek meg fogják 
kapni, ennek az első 500 milliárdos részével már jövő évben fognak találkozni. Ebben 
nagyon sok minden van, a science parkok fejlesztésétől kezdve, az egyetemi 
infrastruktúra, eszközinfrastruktúra fejlesztése mind beletartozik. Ekkora fejlesztési 
programja a magyar felsőoktatásnak még az első világháború utáni átalakításnál sem 
volt, a Szegedi Egyetemnél megnéztük, hogy mennyit költött az akkori magyar 
kormány a Szegedi Egyetem áttelepítésére, az az összeg olyan 85 milliárd forintnak 
felelt meg, csak a Szegedi Egyetem valahol 200 milliárd forintos fejlesztési összeggel 
rendelkezik. Tehát ezeket kell összehasonlítani. Úgyhogy úgy gondoljuk, hogy a jövőnk 
egyik legmeghatározóbb eleme pontosan a kiművelt emberfők sokasága, tehát a 
felsőoktatás. Ezért született ez a döntés. 

A másik fontos elem, ami a vállalatok szempontjából szintén kiemelkedő, hogy 
az, hogy a magyar gazdaság csak gyárt, összeszerel, ez nem fenntartható állapot, ezért 
átstrukturáltuk az innovációs rendszert is. Öt lényegi elem volt: a szabályozási 
környezet átalakításával kezdtük, az állami ráfordítások növelése, itt 2019-től 
kezdődően 25 százalékos államiráfordításszint-növekedést látunk. Itt is megint az 
innovációs rendszerünk középpontjában a hazai kkv-k állnak. A nagy multinacionális 
cégek jól tudják ezeket kezelni. Nyilván az ő támogatásuk is megjelenik ebben a 
stratégiában egy sor dolgon keresztül, de itt megint a kkv-k állnak a középpontban. Az 
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átalakítás keretein nincs időm végigmenni, talán néhány dolgot szeretnék kiemelni. 
Ugye, az intézményi kereteknél egyet már említettem, a felsőoktatási intézmények 
átalakítása, de a két évvel ezelőtt az Akadémiáról leválasztott kutatóintézet-hálózat új 
struktúrája, a kutatási hálózat, úgy tűnik, hogy jó döntést hoztunk. Nemcsak a 
költségvetési támogatása több mint duplázódott meg a kutatóintézeteknek, hanem 
létrejött az az autonóm működési keret, amit előtte a Magyar Tudományos Akadémia 
nem tudott biztosítani, nem emberek rosszindulata miatt, hanem egyszerűen a 
szervezetéből adódóan. Na, ez létrejött, és megerősítettük, továbbfejlesztettük a Bay 
Zoltán - ez egy állami kutatóintézet - hálózatot is.  

Ami talán itt még fontos, hogy létrejött néhány olyan horizontális megoldás, a 
nemzeti laboratóriumok rendszere olyan új generációs technológiákkal, amikkel 
muszáj Magyarországnak foglalkozni. Illetve a tudományos parkok rendszere, amik 
általában nem szükségszerűen egyetemekhez kötődnek. És egy sor nemzetközi ügyet 
tudnánk itt említeni. Ennek a következetes folyamatnak az az eredménye, hogy 2020-
ban nagyjából 800 milliárd forintot fordítottak magyar vállalatok, magyar 
intézmények, magyar egyetemek kutatás-fejlesztésre. Ugye, ha ezt összehasonlítjuk a 
2010-es számmal, ez valahol a 300 milliárd forint környékén volt, itt azért egy komoly 
növekedést látunk, és 2021-ben ez tovább emelkedik, hiszen a két év között volt ez a 25 
százalékos növekedés. Itt az is látszik, hogy nemcsak a vállalatok vették ki ebből a 
részüket, sőt az utóbbi néhány évben az ő növekedési ütemüket meghaladta az állami 
költségvetési források növekedése.  

Ennek az eredményét is látjuk, az egyik eredménye a kutatói létszám 
növekedése, ugye, 2016-tól az akkori 37 ezerről 2020-ban már 52 ezer környékére 
került ez a szám, és ahogy mondtam, 2021-ben ez az átstrukturálódás a 
munkaerőpiacon, további ugrást jelentett, tehát azt gondolom, hogy meg fogjuk 
közelíteni a 60 ezret 2021-22-re. Tehát a befektetett forrásoknak az eredménye látszik 
azon is, hogy egyre többen dolgoznak ezen a területen.  

Ami nagyon fontos, a magyar innováció, kutatás-fejlesztés nemzetköziesítése, és 
itt nemcsak az ilyen-olyan kapcsolatokra gondolunk, hanem ennek az 
intézményrendszerének a megteremtése. Itt néhány dolgot szeretnék kiemelni: 
Szegeden elkészült a lézerkutató központ, három éve működik, folyamatosan nő a 
külföldi kutatók száma. Itt olyan kutatási területek jelentek meg, ami Nobel-díjasokat 
vonzott Szegedre, úgyhogy újra lesz magyar egyetemi státuszban Nobel-díjas 
professzor, pont a lézerfizikához kapcsolódóan. De ugyanez igaz - és szerintem néhány 
év, és ott is ugyanez fog történni - a molekuláris biológia területén. Szintén Szegeden 
adjuk át januárban ennek a HCEMM-kezdeményezésnek - ez egy molekuláris biológiai 
kutatóközpont - az új épületét, és írunk alá egy megállapodást a világ legjobb ilyen 
kutatóintézetével, hogy ő Szegeden kutatásokat végez. 

Megjelent az MIT Magyarországon. Erről nem sokat beszéltünk, mert a vírus 
elvitte a figyelmet róla, de az MIT harmadik programjának - az oktatás-kutatás vált 
ennek a Catalyst programnak az európai központja a Debreceni Egyetemet jelenti. Az 
első évet már lezártuk, és már haladunk vele tovább.  

Illetve finanszírozunk olyan magyar emberekhez kötődő kutatásokat, pont múlt 
héten jelentettük be Roska Botond; ugye, ő az, aki retina-újraélesztéssel foglalkozik, 
hogy amellett, hogy a Bázeli Egyetemnek a Nobel-díjra jelölt tudósa egyébként, tehát 
magyar származású, ő Magyarországon is visz egy kutatóintézetet, ami ennek a 
kutatásnak a technológiai és az állatkísérleti részével foglalkozik erőteljesen. Én azt 
gondolom, hogy ilyeneket persze így nehéz mondani, de ő Nobel-díjra jelölt már, és 
szerintem Nobel-díjra érdemes kutatást fog jelenteni.  

Egy másik példa: a Fraunhofer Kutatóintézet-hálózat. Ez egy német 
kutatóintézet-hálózat, ők megjelentek Magyarországon, az együttműködésüket pedig 
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erősítjük. Tehát nemzetközi színtéren elkezdtük jól pozicionálni a magyar kutatásokat. 
Az a nagyjából 7-8 terület, ahol Magyarország valóban világszínvonalú - és itt most a 
világszínvonalon nem úgy általában a Nature-ben megjelent cikkeket értjük, hanem 
valóban egy Nobel-díj jelölést -, ez a 7-8 terület viszont mindig kiemelt figyelmet kap.  

Ami itt nem szerepel, az egyik az asztrofizika, a gravitációs hullámok kutatása 
szintén meg fog jelenni. Ilyen fajta eszközzel, illetve meg fognak jelenni bizonyos orvosi 
kutatások is, ahol Magyarország szintén a világ élvonalába kerül. Ezek egyébként 
mindegyike a nemzeti laboratórium rendszerében már leképezésre került.  

A szakképzést kell még megemlíteni, hiszen a vállalatok számára az a 
szakemberállomány, ami a jó működésüket biztosítja, innen kerül ki. Tavaly erről 
beszámoltam, nem is akarnék sok mindent mondani, viszont látjuk az első 
eredményeit.  

Az az átalakítás, ami a szakképző intézményeket, illetve a felnőttképzést 
átalakította, ez működik. Tehát az a motiváció, amit a rendszerben megjelentettünk 
részben az oktatók bérfejlesztése, részben a tanulói ösztöndíjak, illetve egy bizonyos 
juttatásnak a bevezetése, azt jelentette, hogy újra attraktív szakmát tanulni. Ehhez 
persze hozzájárult az is, hogy átalakítottuk az iskolarendszert, megjelent a technikum, 
és az a vád, hogy a szakképzésből nem lehet egyetemre menni, mert elvágjuk a 
gyerekeket, ez nem hogy csak megszűnt, hanem pozitív irányba fordult, hiszen a 
technikumok tudnak megállapodást kötni egyetemekkel, és kvázi már az egyetemre 
menő tanulókat ebben a szakaszban közösen képzik. 

Emiatt aztán az történt, hogy jelentősen növekedett a duális képzésben, 
gyakorlati képzésben részt vevő diákok száma. Az új rendszerben, ami egy lényegesen 
jobban működő rendszer, itt már 60 százaléka a hallgatóknak részt vesz duális 
képzésben. Korábban az sem volt rossz szám, egyébként, az 50 százalék sem, de tudtuk 
ezt a továbbiakban is növelni. 

Ami itt nem látszott: 2021 szeptemberében további 10 százalékos növekedést 
láttunk a beiskolázottak számának alakulásában. Ez már a második év, amikor az előző 
évhez képest nőtt a beiskolázottak száma. Itt már elértük azt is - bár ez nem volt cél, ez 
következmény -, hogy többen járnak ma lényegesen szakképzési rendszerbe, tehát 
technikumba vagy szakképzőbe, mint az általános célú gimnáziumba.  

Szeretném tényleg azt mondani, hogy a kormánynak semmifajta olyan célja, 
hogy a gimnáziumokat alulpozicionáljuk, nincs, viszont szerettük volna a szakmát 
pozicionálni úgy, mint a hozzánk hasonló gazdasági struktúrában működő országok 
esetében: Németország, Svájc, Ausztria. Itt ennyi történt, és úgy tűnik, hogy amit 
onnan megtanultunk, az működik nálunk is, és működik a gazdaságunk.  

A foglalkoztatáspolitika területén szerintem az elmúlt évnek ez volt talán az 
egyik olyan területe, ami miatt én örülök, hogy 2019 januárjában ez a terület a 
Pénzügyminisztériumból átkerült hozzánk. Rögtön a kihívásokkal együtt, mert odáig 
ez kevéssé volt kihívás. akkor ért el bennünket a Covid-járvány, de azt kell mondanom, 
hogy ez a terület kiválóan teljesített. 

Ha megnézzük az összes konstrukciónkat, ami a munkaerőpiac megvédést 
jelenti, itt körülbelül 1,3 millió ember állását tudtuk direkt vagy indirekt módon 
befolyásolni, tehát nem veszítette el. Ugye, ez az az indok, ami aztán ahhoz vezetett, 
hogy az alkalmazotti létszám 2021-ben a valaha volt legmagasabb, és az Európai 
Unióban nálunk nőtt a legmagasabb mértékben. Ez ennek a következetes folyamatnak 
volt az eredménye. A részleteit a képviselő hölgyek, urak meg tudják tekinteni. 

Egy másik nagyon fontos elem az a döntés, ami a munkaerőpiaci szereplők, tehát 
a munkaadók és a munkavállalók részéről a legutolsó minimálbértárgyalásokon 
felmerült, a minimálbérnek és a garantált bérminimumnak egy jelentős emelése. A 
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minimálbér most 200 ezer forint lesz január 1-jétől és a 260 ezer forint a garantált 
bérminimum. Azt gondolom, ezeket az összegeket nem kell magyarázni.  

Amit ehhez hozzá kell tenni viszont, hogy itt a vállalatokat nem hagytuk 
magukra. Adóoldalon ezt a béremelést, tehát a direkt hatását, tehát a minimálbérrel 
alkalmazottak esetében is és a torlódási hatását, tehát hogyan tolja fölfelé a béreket… 
(A mikrofon elromlik…) Ezt is kompenzáltuk. Tehát az a 4 százalékos szociális 
hozzájárulás, illetve a szakképzési hozzájárulás, amit majd januártól a vállalatok látni 
fognak, illetve a kkv-k esetében a negyedéves bevételük a helyi iparűzési adó 
csökkentése, bőven kompenzálja.  

Mi itt elég intenzív… (Az elromlott mikrofon helyett másik mikrofont 
kapcsolnak be.) Köszönöm. Megpróbálom innen. Mégiscsak a Technológiai 
Minisztérium, és a politikai államtitkárok - időközben, bár nem műszaki 
végzettségűek  - problémamegoldó képessége erősödött lényegesen. Köszönöm szépen.  

Tehát ezt kompenzálja. Mi gyakorlatilag heti rendszerességgel tárgyalunk a 
magyar gazdaság különböző résztvevőivel egészen odáig, hogy egyes vállalatokkal is. A 
múlt héten autóipari vállalatokkal volt egy hosszú tárgyalásunk, azt szerettük volna 
megérteni, hogy hogy is néz ki az autóipar jövőbeni szerkezete.  

Csak leegyszerűsítve: azontúl, hogy persze, ők látnak problémákat, de azt 
mondják, hogy gyakorlatilag az elkövetkező évek soha nem látott éveket jelentenek. A 
rendelésállományuk annyira magas, hogy sosem volt ilyen, és ennek a teljesítése okoz 
most inkább gondot. 

Arra a kérdésre, hogy ez a kompenzáció, tehát a 4+1 százalék milyen módon 
viszonyul a költségnövekedéshez. Ők azt mondták, hogy ez fedezi, tehát az ő oldalukról 
az a bérnövekedés, ami nemcsak ebből adódik, hanem az általános bérnövekedés, ezt 
fedezi. 

És van egy másik hatása ennek, hogy azok a hatékonyságjavító intézkedések, 
amiket ilyenkor logikusan mindenki megkezd, ezek bőven túlkompenzálják. Tehát úgy 
tűnik, hogy itt a munkaerőpiacot megint egy pozitív irányba tudtuk előrevinni. 

Nagyon röviden ennyi bevezetőt szerettem volna mondani, és akkor várjuk a 
kérdéseket. A prezentációt természetesen ki fogjuk küldeni. Elnök úrnak PDF-
formátumban elküldjük, hogy a bizottság tagjainak kiküldhesse. Köszönöm szépen a 
figyelmet.  

 
ELNÖK: Nagyon szépen köszönjük. A bizottság elnöke végig sem meri gondolni, 

hogy milyen lett volna a hosszú prezentáció, ha miniszter úr most nagyon rövidre 
szorította a mondanivalót, de köszönjük szépen a prezentációs támogatást. Úgy 
gondolom, hogy mindenki számára követhetőek voltak az elmondottak. 

Képviselőtársaimhoz fordulok a tekintetben, hogy ki kívánja kezdeni a feltett 
kérdések sorát. (Jelzésre:) Egyelőre Csárdi Antal képviselőtársam, Tordai Bence kezét 
látom, és majd érdeklődöm, hogy kormányoldalról ki kívánja elkezdeni a kérdések 
sorát. Addig is delegáltként Csárdi Antal képviselőtársamé a szó. Parancsoljon! 

Kérdések, hozzászólások 

CSÁRDI ANTAL (LMP): Nagyon szépen köszönöm a szót. Tisztelt Miniszter Úr! 
Köszönöm szépen a beszámolóját és az elhangzottakat. Engedje meg, hogy három 
kérdést tegyek föl önnek. Azzal kezdte, amikor megérkezett, hogy a mai napon aláírták 
a szükséges dokumentumokat annak érdekében, hogy a főváros megkapja a 
költségvetési törvényben megjelenő tizenkét milliárdos támogatást.  

Ugyanakkor ön úgy nyilatkozott az elmúlt napokban, hogy az agglomerációs 
megállapodás feltétele ezeknek a dokumentumoknak az aláírására, és azt is mondta, 
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hogy gyakorlatilag azért nem történt meg eddig ennek a megállapodásnak az aláírása, 
mert a főpolgármester nem írta alá ezt a dokumentumot. 

Az viszont kiderült a mai aláírási aktus okán, hogy most hétvégén küldte el az én 
információim szerint ezt a szerződést a főpolgármester úrnak, és hát az is kérdés, hogy 
ha esetleg nem, akkor azt szeretném kérdezni, hogy melyik napon és milyen email-
címre küldték el ezeket. Tehát azt gondolom, hogy arra szeretnénk választ találni, hogy 
ki miatt csúszott ennek a megállapodásnak a megszületése. 

A másik kérdésem. Az ön beszámolója is azokra az alapokra épült, hogy milyen 
hihetetlen gazdasági és technológiai fejlődésen van túl Magyarország függetlenül a 
koronavírus-járvány okozta gazdasági hatásoktól. 

Én azt szeretném kérdezni miniszter úrtól, hogy ezeknek fényében, minthogy 
ilyen jól működik a magyar gazdaság, és sok területen soha nem látott sikereket érünk 
el, pótolja-e majd a magyar kormány azokat a kieső forintokat, amik az iparűzési adóval 
kapcsolatban meghozott döntés miatt jelennek meg mínuszosan a főváros 
költségvetésében. Illetve azt szeretném kérdezni, hogy a Budapest-Belgrád 
vasútvonalról kiderült az elmúlt időszakban, hogy 979 év alatt térül meg ez a 
beruházás. Szeretném kérdezni, hogy ön szerint ez rendben van-e, illetve várható-e az, 
hogy ebben a kérdésben a magyar kormány eleget tesz azon bírósági döntésnek, hogy 
a titkosított szerződést gyakorlatilag a bírósági döntés hatására nyilvánosságra hozza, 
beleértve a hozzá tartozó hatástanulmányt is. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Szatmáry Kristóf alelnök úr a következő kérdező, 

azt követően Tordai Bence és Bangóné Borbély Ildikó jelentkezett, illetve igyekszem 
szondázni a további jelentkezőket. Parancsoljon, alelnök úr!  

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

Bizottság! Tisztelt Miniszter Úr, Államtitkár Urak! Csak nagyon röviden a 
prezentációhoz annyit tennék hozzá, megköszönve miniszter úrnak a nagyon részletes 
és nagyon sok területre kiterjedő beszámolóját, hogy valóban a mostani beszámoló 
annyiban mindenképpen pontosabb képet ad Magyarország gazdasági helyzetéről és 
kilátásairól - az elmúlt időszakban már sokat beszéltünk egyébként - a koronavírus-
válság okozta globális és annak hatásaként a magyar gazdaságra is gyakorolt hatásáról, 
hogy azt megállapíthattuk makrogazdasági szinten - bár ebben valószínűleg némileg 
eltér az ellenzék és a kormánypártok véleménye -, hogy Magyarország sokkal jobban 
kezelte ezt a gazdasági válságot, a makrogazdaság szintjén mindenképpen, mint a 
korábbi baloldali kormányok az akkori gazdasági világválságokat. Ugye, itt megszorító 
politikára épülő program helyett egy adócsökkentésre épülő program kapcsán 
gyakorlatilag a vásárlóerőt sikerült megőrizni, a munkahelyeket sikerült megőrizni.  

De az a fontos szempont, hogy itt nem egyszerűen egy más típusú 
gazdaságpolitikáról van szó, hanem arról van szó, ami talán nem túl szerencsés, de 
sokan úgy szoktak használni, hogy a kanyarban való előzés esete is fennállhat, vagyis 
arról, hogy egy válság egyben lehetőség is bizonyos országoknak, akik gyorsan, jól 
reagálnak a világgazdasági kihívásokra, olyan területen tudnak előrelépni, amely egy 
válságmentes időszakban, ahol a verseny sokkal inkább kiélezett, ezeket az 
előrelépéseket lassabban tudnák megtenni. Miniszter úr beszámolójából az a kép 
bontakozik ki, hogy Magyarország amellett, hogy a mostani válságot pénzügyileg 
makrogazdasági szinten jól kezelte, innovációs, technológiai területen sikerült olyan 
területeken is jelentős előrelépést tenni, amely, ha lehet úgy mondani, a jövőnket 
alapozza meg alapvetően. Ez, azt gondolom, hogy mindenki számára, a magyar 
társadalom és a politikai döntéshozók számára is egy pozitív képet mutat.  
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Én három rövid területre kérdeznék rá konkrétan a miniszter úrnál. Az egyik, a 
foglalkoztatáspolitikáról nagyon szemléletes ábrák és számok látszottak azzal a 
célkitűzéssel, hogy egy munkaalapú társadalmat építsünk, de arra vonatkozólag talán 
miniszter úr tud többet mondani, hogy az a régi problémánk, hogy volt egy időszak 
Magyarország életében, ahol nagyon sok magyar választotta a külföldi munkavállalást. 
Néhány éve ez a tendencia megfordult, és többen jönnek már haza, mint amennyien 
elmennek. A válság alatt is, a mi ismereteink szerint is, ez a tendencia fennmaradt, ezt 
egyébként saját személyes mikrocenzusból is meg tudom erősíteni: nagyon sokan a 
válság alatt hazajöttek. Itthon találtak munkát, és a jövőbeni egzisztenciájukat már itt 
kívánják folytatni. 

Ugyancsak nagyon fontos a hazai vállalkozások számára, és ez minden szektorra 
kiterjed, az építőanyagárak kapcsán hozott kormányzati intézkedések, amelyre, teszem 
hozzá, mindenki azt mondta már bizonyos ellenzéki körökben, hogy nem lehet 
megcsinálni, a kormány mégis belevágott ebbe, hogy valamilyen rendszabályt vagy 
valamilyen irányt szabjon az építőipari árak emelkedésének. Az talán itt ezekből az 
ábrákból nem tűnt ki, ugye, a lényeges szempont, hogy megrendelői oldalról ez hogyan 
csapódott le, tehát az, hogy sikerült bizonyos építőipari alapanyagok árát és azok 
kereskedelmi árát csökkenteni, ez a beruházási költségek tekintetében hogyan érződik. 
Ez mind a magán-, mind a vállalati szektor szempontjából, a beruházások 
szempontjából talán érdekes. 

Miniszter úr nagyon sok területet érintett, de amin nagy figyelem van 
Magyarországon, ez az országos úthálózat építése. Hogyan érjük el azokat a céljainkat, 
hogy minden megyeszékhelyt, az országhatárt érjék el az autópályáink, ennek 
állapotáról és a közeljövő kilátásairól, ha esetleg miniszter úr tudna néhány gondolatot 
megosztani a bizottsággal, azt megköszönnénk. Köszönöm szépen a figyelmüket.  

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

úr, kedves munkatársait is. Köszönjük a kimerítő prezentációt. Az a helyzet, hogy 
nagyon sok kérdést lehetne önnek szegezni, de szétosztom, mert találkozunk ma még 
egy másik bizottságban, úgyhogy most csak négy területre kérdeznék rá. 

Az első, amivel ön is kezdte, az a fővárosi közösségi közlekedésnek az állami 
támogatása, amely egyébként egy szégyenletesen alacsony arány. Tehát azt is jó lenne, 
ha megmagyarázná, hogy míg szerte Európában általában a központi kormányzat, a 
központi költségvetés az egyharmadát állja a helyi közösségi közlekedés 
támogatásának, Magyarországon ez miért mindösszesen 7 százalék. De ennél is 
érdekesebb most aktuálisan, hogy ön azzal indította az expozéját, hogy ezt a pénzt, ezt 
a hiányzó 12 milliárd forintot a kormány mindig oda akarta adni a fővárosnak. Ez szó 
szerinti idézet. Ehhez képest hónapokon keresztül csuklóztatták a Karácsony Gergely 
vezette Fővárosi Önkormányzatot, azt kérdezném miniszter úr, hogy mi szükség volt 
erre.  

Illetve kérdezném azt is, hogy átadta-e a főpolgármesternek Lázár János 
üzenetét ma hajnalból, aki azt mondta, hogy „jó dolgok nemcsak Budapesten 
történhetnek, ezt Karácsonynak ma, ha találkoztok, mindenképp mondd az arcába, 
most már mi vidékiek is szeretnénk pénzt kapni. Mondd, hogy voltál Lázárnál, és 
elszedte a pénzedet, mondd, hogy először a pénzt vidékre. Tehát nem marad neki és 
Budapestnek. Mondd neki reggel 8-kor, hogy üres zsebbel érkeztél, mert a délalföldiek 
kibicskázták a zsebedből, ami benne volt. Mondjad Karácsonynak, hogy korábban kell 
kelni, és akkor hamarabb jut forráshoz. Ezt tudnánk neki mondani. Mi vidékiek 
korábban kelünk, és több pénzt tudunk leszívni a kormánytól.” Azt szeretném kérdezni 
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miniszter úrtól, hogy jók-e az értesüléseim, és valóban átutalják-e végül is azt a hiányzó 
12 milliárd forintot, amivel az állam tartozik a fővárosnak, vagy megfogadta Lázár 
János tanácsát, és azt mondta, hogy üres a zsebe, és Budapest egy fillért sem kap, ugye, 
így is nettó befizetője a központi költségvetésnek.  

A következő kérdés talán a minisztérium körüli legnagyobb botrány, a Fudan 
Egyetem ügye, amivel kapcsolatban már úgy tettek az elmúlt időszakban, mintha 
visszavonulót fújtak volna, hiszen a Fidesz masszív politikai vereséget szenvedett 
ebben a kérdéskörben, és azt állították, hogy itt 2022 végéig nem fog történni semmi. 
Ehhez képest bejegyezték az alapítványt, és nemcsak, hogy bejegyezték, de kineveztek 
egy főigazgatót is az élére, akinek sem a feladatairól, sem a személyéről, sem a 
kompetenciáiról semmi érdemi információt nem adtak ki. Ezért jó lenne, ha 
beszámolna arról is, hogy mi szükség volt erre, a más egyetemfenntartó alapítványi 
kuratóriumok mellett nem létező tisztségre. Mi lesz a feladata Bertáné dr. Bényi 
Krisztinának, miért éppen őt választották? Mi történik az elkövetkező időszakban a 
Fudan körül? Azt is szeretném megkérdezni önöktől, hogy amikor Karácsony Gergely 
kiperelte önökből a Fudan előkészítésével kapcsolatos dokumentumokat, akkor miért 
takarták ki azt egyebek mellett, hogy kínai hitelből akarják megépíteni ezt? Miért 
titkolja? Nyilvánvalóan nem szenzitív adat, nyilvánvalóan nem sért semmilyen 
személyiségi jogot az, hogy ott van ebben a dokumentumban, hogy az 540 milliárd 
forintos összegből 450 milliárdot kínai hitelből szeretnének finanszírozni, hogy a kínai 
cégek kínai munkásokkal, kínai alapanyagokból kínai hallgatók számára, meg ki tudja, 
milyen hírszerzők számára építsenek itt a Diákváros helyén a tehetséges magyar vidéki 
fiatalok kárára egy egyetemi kampuszt. 

A harmadik csak egy érintőleges kérdés. Ez nem tartozik szorosan a 
minisztérium hatáskörébe, csak csalódást keltő volt, hogy az egyébként szakmai alapú 
beszámolóban szerepelt ez a kitétel, ami a kormánypropagandából ismerős csak, 
miszerint a gyorsabb oltási képesség azt eredményezte, hogy megelőztük az Uniót a 
járvány elleni védekezés terén.  

Ehhez képest, ugye, világrekorder halálozási adatok vannak Magyarországon, és 
jelen pillanatban is négyszerese a magyarországi halálozás egymillió főre vetítve az 
Unió átlagának. Tehát egy ilyen helyzetben azért azt elvárnánk, hogy sokkal több 
szerénységet tanúsítsanak ezen a téren, és ne tegyenek úgy, mintha sikertörténet lenne 
a járvány elleni védekezés. 

Az utolsó kérdésem pedig szintén egy sikernek hazudott kudarccal kapcsolatos. 
Ön azt mondta a beszámolójában, hogy a buszgyártási programunk sikeres. Három 
évvel ezelőtt, 2018-ban bejelentették, hogy ez a sikeres buszgyártási program fogja 
megalapozni azt az iskolabusz-programot, amely a magyar családok életét 
megkönnyítve, a környezetvédelmet szolgálva, a levegőminőség ügyét szolgálva már 
2019 őszétől beindul. Elsőként három helyszínen: Kecskeméten, Debrecenben és 
Budapesten a II. kerületben. Én ezért is szentelek ennek kiemelt figyelmet, mint a 
körzet leendő országgyűlési képviselője.  

Tehát az volna a kérdésem, hogy ha ennyire jól megy az iskolabuszprogram vagy 
a buszgyártási program, akkor az iskolabuszprogram miért nem indult el egyáltalán. 
Kíváncsian várjuk a válaszait. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Bangóné Borbély Ildikó képviselőtársunké a szó. Parancsoljon! 
 
BANGÓNÉ BORBÉLY ILDIKÓ (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt 

Miniszter Úr! Tisztelt Államtitkár Urak és Képviselőtársaim! Felvezetőjében miniszter 
úr azzal kezdte, hogy sikerült javítani Magyarországon a szegénységi mutatókon annak 
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ellenére, hogy egy járvány kellős közepén vagyunk, ami gazdasági válságot is okozott 
nemcsak a világon, hanem Magyarországon is.  

A KSH szerint tavaly koronavírus-járvány következtében nőtt a szegénység vagy 
a társadalmi kirekesztődés kockázatának kitettek aránya. Nőtt a mélyszegénységben 
élők, és nőtt a szegények és a nem szegények közötti mutató. Itt még egy számot 
szeretnék elmondani, hogy a 2010-ben a nyugdíjasok 4,6 százaléka számított 
szegénynek. Míg 2020-ban már a 14,4 százaléka, és még a 2021. évi adatokat 
természetesen nem tudjuk, és a magyar emberek négyötöde az EU leghátrányosabb 
helyzetű régiójának egyikében él. 

Azt gondolom, hogy ezek semmiféleképpen nem azok a mutatók, amire azt 
mondhatnánk, hogy a válság kellős közepén ebben sikereket értünk volna el, de 
felhozhatom azt is, hogy a forint soha nem látott mértékben romlik. Látjuk hetente, 
hogy mi zajlik az árfolyam környékén. Az infláció kilencéves rekordot döntöget, és 
látjuk azt, hogy a benzin meg a gázolaj ára hova jutott.  

Lényegében el lehet mondani, hogy Magyarországon a megélhetés egyre többe 
kerül a magyar családoknak, és nem igazán látom azt a fajta sikert, amit miniszter úr 
felvázolt itt az elmúlt fél órában.  

A következő, amire szeretnék reagálni, az az építőipar, hogy a kormányzatnak 
sikerült beavatkozni és sikerült megállítani az építőiparban az építőipari anyagárak 
emelkedését. Én nem ezt látom és nem ezt halljuk sem a vállalkozók oldaláról, sem 
azok oldaláról, akik beruháznak, építkeznek, főleg a magyar családok, akik 
támogatásokat vettek igénybe.  

Azt láttuk, hogy az idei évben 40, 60 és 100 százalékos építőipari anyagárakkal 
szembesültünk, és ugyebár már most az elmúlt két hétben megjelent, hogy januárban 
további 20 százalékos áremelkedést irányoztak elő. Ez nem azt jelenti, hogy sikeresnek 
bizonyult volna a kormányzat beavatkozása, sőt, továbbra is azt látjuk, hogy ha 
megkeresnek építőipari vállalkozókat, folyamatosan azzal szembesülnek, hogy nem 
mernek a kereskedők fix árakról beszélni, hanem folyamatosan azt mondják, hogy a 
mai napon ennyibe kerül az építőanyag ára, de a következő napot már nem tudják 
garantálni.  

Iszonyú nagy problémát fog okozni, amivel már most több család megkeresett, 
hogy mondjuk tavaly elkezdték az építkezést, és akár az idei évben duplájára nőtt a 
költségvetése a lakásáraknak. Iszonyú sok család fog emiatt nagyon-nagyon nehéz 
helyzetbe kerülni. Szeretném megkérdezni miniszter urat, hogy azon kívül, hogy ezt a 
beavatkozást is sikeresnek gondolják, tesznek-e még több lépést annak érdekében, 
hogy ezt az emelkedést megakadályozzák.  

Miniszter úr beszélt arról, hogy az eszközök rendelkezésre állnak a járványügyi 
intézkedéshez. Azt látjuk, hogy az elmúlt években az egészségügyért most már 
majdnem minden minisztérium felel, ami iszonyatos nagy károkat és káoszt okozott az 
elmúlt években, főleg a járvány kellős közepén.  

Miniszter úr azt mondta, hogy a védekezéshez az eszközök rendelkezésre állnak, 
akkor szeretném megkérdezni miniszter urat, hogy hogyan fordulhat az elő, hogy 
ötmilliárd forint értékű tesztet semmisítenek meg Magyarországon. Ha ez 
rendelkezésre állt, akkor hogyan fordulhatott elő, hogy nem tesztelték, nem adták oda 
ingyen a háziorvosoknak, a kórházaknak, meg nem teljesítették azt a kérésünket, hogy 
a veszélyeztetett korosztályt napi szinten teszteljék. Önök inkább fogták, és ötmilliárd 
forint értékű tesztet megsemmisítettek. Azt gondolom, hogy mondhatjuk akár, hogy 
bűncselekmény is történt Magyarországon ezzel kapcsolatban.  

A beszámolót, amit itt reggel az asztalunkra helyeztek, némi kis időnk maradt, 
hogy átszaladjunk rajta. Nekem feltűnt, hogy hosszú oldalakon keresztül a hadiipar-
fejlesztésről számol be miniszter úr. Engem ez kétségbe ejt, amikor egy ország a 
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hadiiparba - lehet, hogy én nem értek ehhez -, hogy erre ekkora energiát kellene 
befektetni. A hadiipar az én számomra egyet jelent a háborúval, ami soha semmi jót 
nem szült a világban. 

Miniszter úr a 8. oldalon ismeri el, hogy az élelmiszer-ipari stratégiai 
forgatókönyvben nem léptek annyit előre, mint amennyit kellett volna, majd maga a 
klímavédelem. Én azt gondolom, hogy talán erre a két területre több energiát kellett 
volna fordítani, mint a hadiipar-fejlesztésre.  

És akkor néhány kérdést még engedjen meg, miniszter úr, amit itt sikerült 
összegyűjteni. A társadalmi párbeszédért való felelősségi köréből adódóan 
tájékoztasson arról, hogy az egyes képzéseket és a foglalkoztatást érintő törvények 
módosításáról szóló T/17440. számú törvényjavaslat, mely most szavazásra vár, 
hogyan törölhetett olyan részeket a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek 
ellátásáról szóló ’91. évi IV. törvényből - idézem -, hogy a munkaadó érdek-képviseleti 
szervei útján részt vesz a foglalkoztatási érdekegyeztetésben. A munkavállaló 
képviselői útján részt vesz a foglalkoztatási érdekegyeztetésben. Ez talán nem azt 
jelenti az önök részéről, hogy ezt teljesen meg akarják szüntetni. 

Beszélt arról, hogy kétszer 15 százalékos béremelés szabályozása van kilátásban 
a felsőoktatási intézményeknél foglalkoztatott, illetve más költségvetési szervnél ilyen 
tevékenységet végző közalkalmazottak tekintetében. Miért kétszer 15 százalék? Ez 
eddig is felülről nyitott volt ez a rész, hogy lehetett beavatkozni a béremelések kapcsán. 
Miért nem adják meg egyből a 30 százalékot? 

Pontosan azért, mert látjuk, hogy milyen nehéz helyzetbe kerültek a 
munkavállalók: az infláció, az élelmiszerárak emelkedése, minden egyéb azt vetíti elő, 
hogy nem kellene ezt húzni, hanem egyből meg kellene adni a 30 százalékos 
béremelést. 

A következő, hogy egyre több tanár fizetését éri el a garantált bérminimum, 
miután a tanárok bére évek óta nem emelkedik, a szakmunkás minimálbér viszont 
minden esztendőben nő. A PSZ és a PDSZ ezért is fogott össze, hogy közös 
sztrájkbizottságot alakítva tárgyaljanak a kormánnyal a jogos és igazságos 
illetményemelésről, eddig sikertelenül. Azt látjuk, hogy amúgy is a Pedagógus 
Szakszervezet nem igazán tudja érvényesíteni az utóbbi években a jogait, és miért van 
ez, hogy valami úton-módon ez a szféra egyre nehezebben jut a béremelésekhez. 
Ráadásul bérfeszültséget okoz az önkormányzatoknál is a minimálbér emelése, ugyanis 
a bértábla teljesen összecsúszik. Azon dolgozóknál, akik több végzettséggel 
rendelkeznek, kiemelt területen vagy régóta dolgoznak az önkormányzatoknál, 
azoknak a bérét nem tudják megemelni. Kapnak-e bérkompenzációt ezek a dolgozók?  

És még egy kérdés itt a végére: az idei év első hét hónapjában 30 halálos 
kimenetelű munkahelyi baleset történt, időarányosan 3,4 százalékkal több, amennyit 
tavaly rögzítettek a statisztikák. Ezek nyomán óhatatlanul felmerül a kérdés, hogy 
milyen visszatartó erejű jogszabályi és intézményi rendszert működtetnek a 
munkavédelmi és munkabiztonsági előírások megszegése eseteinek megelőzésére, 
illetve felderítésére? Azt gondolom, hogy ezeknek a számoknak az emelkedése mutatja, 
hogy itt sincs teljesen rendben minden. Köszönöm szépen. Ha még lesz rá lehetőség, 
további kérdések is lehetnek. Köszönöm, elnök úr.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Molnár Gyula alelnök úré a szó. Parancsoljon!  
 
MOLNÁR GYULA (MSZP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen, elnök úr. 

Tisztelt Miniszter Úr! Engedje meg, hogy az elején ne egy szokásos ellenzéki mondattal 
kezdjem, és kihasználjam a bizottsági ülés nyilvánosságát, hadd köszönjem meg önnek 
itt is, ezen a helyen azt, hogy a választókörzetem egyik ügyében, a budaörsi reptér 
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ügyében rendkívül rugalmasan és nagyon-nagyon konstruktív módon sikerült 
együttműködnünk, és én bízom abban, hogy ez a fajta együttműködés folytatódik. 
Szeretném önnek itt, a bizottság plenáris ülésén is megköszönni, ezt a helyi 
választókörzetben többször megtettem. Na, ennyi volt a kedves része a 
hozzászólásomnak.  

Nagyon-nagyon erős a késztetés, különösen az ön rövid expozéja után és azután, 
hogy nézzük, hogy 26 területtel foglalkozik a kormányban, ön egy valódi polihisztor, és 
nagyon erős a késztetés, hogy teszteljük, hogy ezek mögött a számok mögött meg azok 
mögött, az egyébként rendkívül grandiózusnak tűnő gondolatok mögött ott van-e az a 
valóságos tény és valóságos tudás, amit feltételezünk. De én ismerem önt személyesen, 
azt mondom, hogy én ezt megelőlegezem önnek, és természetesen nem kívánom azt az 
egyszerű poént itt elsütni, de jó, mégis elsütöm, tehát nem akarom nagyon magasra 
lőni azt a dolgot, hogy azért nekem erősen egy Cserháti Zsuzsa dal jut eszembe itt erről 
az egy-másfél óráról, tehát ez a „Buta kis játék, hazudok, és elhiszem”. Szóval hihetetlen 
tényleg azért, azt kell hogy mondjam, hogy ha az ember itt ezt nézné meg, kimenne az 
utcára, akkor tulajdonképpen tényleg minden rendben van. Én azt javaslom, hogy 
ezeket a mondatokat azért egy ilyen borsodi vagy nyírségi kocsmában ne mondják el, 
hogy itt a szegénységi ráta alakul, meg hogy itt minden rendben van. Azért azt 
gondolom, hogy bizonyos szögből nézve ez az ország nem teljesen így működik.  

Úgyhogy nem fogok belemenni egy nagyon mély elemzésbe, egyetlen egy kérdést 
szeretnék önnek feltenni, hiszen ön, miközben innovációs és technológiai miniszter, jól 
láthatóan nagyon komolyan kalandozik a gazdaságpolitika azon irányában, amelyik 
arról szól, hogy hogyan, miképpen lehet ezt az országot egy ilyen modernebb országgá 
tenni.  

Nekem egy régi mániám és fixa ideám az, ne haragudjon, hogy ezt most röviden 
elmondom, hogy a járványt megelőző módon hihetetlen békeidő volt Európában. 
Háborúk nélkül, viszonylag alacsony, sőt kifejezetten alacsony árak mellett az 
energiapiacon, gyakorlatilag korlátlan, rendelkezésre álló pénz, a piacok működtek, és 
azok a partnerek, akikkel mi eminens módon szoktunk kereskedni, azok kifejezetten jó 
eredményeket mutattak a saját gazdaságukban. Ehhez képest mondom azt, hogy az lesz 
az önök történelmi felelőssége majd évtizedek múlva, ha visszanézünk, hogy eközben 
nem csinálták meg azt, amit ön szerintem itt elmondott. Tehát nem csináltak egy 
modern országot, egy innovatív modern országot, hanem a pénz jelentős részét, ami itt 
keletkezett, ami egyébként ebből a GDP-növekedésből, ebből az áldott állapotból, ebből 
az európai uniós forrásból keletkezett, önök jelentős részben kövekbe fektették. Tehát 
nem jövőt építettek, hanem bizonyos szempontból egy olyan infrastruktúrát, aminek a 
jelentős részére szerintem nem lesz szükség. 

A kérdésem tehát az, még egyszer mondom, globális lesz a kérdés, és azt 
kérdezem öntől, miniszter úr, hogy mire számít. Úgy gondolják-e, hogy a magyar 
gazdaság az ön által elmondott helyzetben, van abban az állapotban, hogy a most 
következő fél évben - és tudjuk, hogy mi van fél év múlva, ugye, választások - önök 
visszatérítenek horror mennyiségű személyi jövedelemadót, ugye, több száz milliárd 
értékben, elengedik a 25 év alattiak személyi jövedelemadóját, a 13. havi nyugdíjat már 
nem részletekben, hanem teljes egészében odaadják, hatósági áras a benzin, az 
euróárfolyam ott van, ahol van, az infláció - arról, ugye, ön elegánsan nem beszél, csak 
GDP-ről - kicsit elszabadult, sőt még följebb is gondolják az év végére, mindezek 
alapján ön azt gondolja-e, vagy ön hittel és meggyőződéssel vallja, hogy a választási 
kampány érdekében belefér a magyar gazdaság teljesítőképességébe mindaz, amit 
most önök az elmúlt néhány hónapban megígértek, és a következő hónapokban ki 
fognak fizetni? Mi lesz ennek ön szerint a következménye mindarra, amit ön képvisel a 
magyar kormányban? Köszönöm szépen.  
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Kormánypárti képviselőtársamra pillantottam, 

hogy adódik-e kérdés iránti igény. (Nincs jelentkező.) Mivel egyik oldalról sem látok 
ilyet, ezért udvariasan magam zárnám a kérdések sorát.  

Kellő visszafogottsággal igyekszem a miniszter úr portfoliójába tartozó 
témaköröket érinteni, és csak egyszer-egyszer kalandoznék kijjebbre. Látható, 
miniszter úr, hogy a kieső bérek pótlásának kérdése a következő hónapban újra akuttá 
válhat. Ha ennyire sikeresnek ítélik meg azt a programot, amely Magyarországon 
kipótolta a kieső béreket, adódik a kérdés, hogy vállalja-e miniszter úr személyesen itt 
és most, hogy a következő időszakban minden kieső bér 80 százalékát pótolja 
Magyarország, illetve gondoskodik a pótlásáról a magyar kormány? Ezt azért 
kérdezem, mert szakadéknyi a különbség az önök által felvázolt kép és a mi 
tapasztalataink között. A mi tapasztalataink azt mutatják, hogy a munkahelyek 
mintegy 5 százaléka tekintetében sikerült mérhető bérpótlást nyújtani. Nem vitatjuk 
azt, hogy széles körben egy nagyobb összeg pörgött ki, ugyanakkor nagyon-nagyon 
alacsony munkahelyenkénti összegben. Azt látjuk tehát, hogy ahol érdemileg 
hozzájárult egy munkahely megőrzéséhez a bértámogatás, az nagyságrendileg a 
munkahelyek 5 százalékát teszi ki. Ezzel szemben ön egy egészen más nagyságrendről 
állított ki itt bizonyítványt. Viszont, ha ez a bizonyítvány igaz, akkor abból adódna a 
következtetés, hogy vállalható volna minden kieső bér 80 százalékának a pótlása.  

Azt is látnunk kell, hogy miniszter úr felvázolt itt nagyon pozitív 
gazdaságpolitikai képet, amely innováción, K+F-en alapul, nemcsak a kis-, közepes, de 
a mikrovállalkozói szektor számára is üzeneteket fogalmaz meg, én ugyanakkor 
piacpárti közgazdászként úgy gondolom, hogy nem lehet elmenni a szociális 
védőhálónak a teljes szétfoszlása mellett. Megpróbáltuk azt, hogy a piac oldjon meg 
mindent, és nagyon sok időszakban egy éjjeliőrállam típusú valami működött, amivel 
én nem szimpatizálok önmagában, mert látom az eredményeit. Látom azt, hogy 
lakhatási fronton például mit okozott az, amikor önmagában a piacra bíztuk az egész 
problémakör megoldását. Az ingatlanárak 2010 óta bekövetkezett, esetenkénti 
duplázódását és az albérletárak elszabadulását. És hogy miért mondom el ezt az 
egészet?  

Vannak olyan, a szociális védőháló alapfokához tartozó kérdések, mint az 
álláskeresési járadék, amelyek az ön portfoliójába tartoznak. És azt látjuk, hogy most 
az álláskeresés tipikus ideje 14-15 hónapra volt tehető az elsődleges munkaerőpiacon, 
ezzel szemben önök Európa egyik legkegyetlenebb rendszerét üzemeltetve, 3 hónapra 
egy nagyon-nagyon csökkentett összeget folyósítottak az álláskeresési járadék 
tekintetében, és nem látjuk azt a szándékot, hogy ez elmozdulna. Emlegethetnék itt 
nyugdíjminimumot vagy tíz éve helyben lévő családi pótlékot, de nem szeretnék most 
egy újraelosztási vitát nyitni. Az álláskeresési járadék viszont önökhöz tartozik. 
Vannak-e tervek ezen a területen? Van-e elmozdulási szándék? Nem azt akarom 
mondani, hogy ettől a neoliberális kegyetlenséggel megfogalmazott, nagyon-nagyon 
alapcsomagtól, ami most van, de azt látjuk, hogy azért bőven lenne mozgástér, főleg 
akkor, ha ennyire pompás a gazdaság képe, mint ahogy önök elmondták.  

Én is óvnám miniszter urat attól, hogy Magyarország szegénységi mutatói 
tekintetében javulásról számoljon be. Világítsuk meg ezt egy példán keresztül, 
miniszter úr! Inflációs várakozások tekintetében 6-7 százalékról beszélnek, az alapvető 
élelmiszereket ismerve egy kicsit magasabbról, de amikor ezeket az inflációs 
várakozásokat vizsgáljuk és megnézzük a KSH módszertanát, akkor látjuk, hogy az 
inflációs csomagba beleszámolja mondjuk a CD-t lejátszani képes HIFI-tornyot, 
miniszter úr.  
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Ha önök egy ennyire modern ITM - és én támogatom, hogy legyenek azok -, 
akkor az önök által használt statisztikában ne a XVII. századi technikai eszközök 
jelenjenek meg! Viszonylag szűk azok köre, akik CD lejátszására alkalmas HIFI-tornyot 
vásárolnak Magyarországon. Így lehet persze lefelé tolni mesterségesen az inflációs 
mutatót ilyenekkel, de nem biztos, hogy érdemes.  

Azt látjuk, hogy a statisztikai várakozásaik körében nem a tipikus nyugdíjas, 
nem a tipikus családos fogyasztói kosár jelenik meg, hanem valami olyan, mesterséges 
hibrid, amivel azért magasabb, de egy belátható, megfékezhető szinten igyekeznek 
mutatni ezeket a számokat.  

Értem én, hogy a KSH módszertanát nem lehet egy miniszteren számon kérni, 
de azért 11 év után a jogszabályi klíma kialakítása tekintetében a kormánynak 
kétségkívül felelőssége van ebben is. 

A lakhatás kérdését már említettem. Értetlenül állunk az előtt, hogy a 
felsőoktatás fontosságáról beszélnek. Még csak nem is a modellváltásra szeretnék 
kitérni, mert vannak világszinten kiválóan működő állami egyetemek, és vannak jól 
működő alapítványi egyetemek. Önmagában ez nem záloga az előrelépésnek, de azt 
látjuk, hogy azon emberi erőforrásnak, hallgatók tömegeinek mindennapi problémái 
vannak, akiktől önök ennek az országnak a hátukon cipelését várják. 

Elképesztő lakhatási nehézségeik vannak, és adódik a kérdés, hogy ha a 
diákváros projekt nem is, de 11 év alatt valamifajta lakhatási koncepció felsőoktatási 
hallgatók számára miért nem jelent meg a kormány portfóliójában. Az ő esetükben 
nagyon nehéz azt mondani, hogy szerezzenek önálló ingatlantulajdont, hiszen egy 
olyan célcsoportról van szó, akinek tipikusan arra lenne igénye, hogy a felsőoktatási 
pályája körében segítséget kapjon, és ne feltétlen szabadon felhasználható diákhitel 
legyen ez a segítség, amit aztán évtizedes távlatban nyögni kell.  

És végül két, számomra is irritáló kérdéskört szeretnék felhozni. Az egyik, 
miniszter úr, a vissza nem térítendő támogatások köre. És ezért mondtam azt, hogy 
igyekszem a portfólión belül maradni, de néha muszáj elkalandoznom, mert itt, ugye, 
az mkkv-szektor támogatásáról szó esett a prezentáción belül. 

Azt látjuk ugyanakkor, hogy a multicégek esetében sokkal bőkezűbb, sokkal 
engedékenyebb a kormány, és vissza nem térítendő támogatást ad azoknak a nyugati 
autógyártóknak, akik a sajtóban vezetői szinten maguk jelentik be, hogy köszönjük 
szépen, nincs szükségünk erre a támogatásra, adjátok olyannak, aki rászorul. És azt 
látjuk, hogy ha munkahelyenként vizsgáljuk azt, hogy mennyivel támogatja egy 
munkahely létrejöttét vagy megtartását ez a kormány, akkor azt látjuk, hogy a tíz évvel 
ezelőtti szint nagyjából dupláját, de bizonyos szegmensekben háromszorosát vállalja. 
Ezeket viszont jellemzően multicégek számára fizetik ki, és egy magyar mikro-, kis- és 
közepes méretű vállalkozás közben nem kap mérhető támogatást a munkahelyek 
megtartásához ahhoz képest, amit egy multicég tud realizálni. 

Ordító különbségeket látunk. A vissza nem térítendő támogatások mértékében 
nagyságrendileg háromszorosára tornázta fel a tíz évvel ezelőtti szintet ez a kormány. 
Nem látjuk ennek az indokait. A piaccal bármennyire is foglalkozó közgazdászok 
körében nagyon ritka az olyan nézet, amely azt mondaná, hogy ez a vissza nem 
térítendő támogatás befolyásolja a multicégeket abban, hogy itt maradjon vagy 
bővítsen.  

Alapvetően a kiszámítható jogszabályi háttér, az infrastrukturális körülmények, 
a beruházásokat illető körülmények azok, amelyek befolyásolják ezeket a cégeket; 
nagyon-nagyon kis részben az itt említett vissza nem térítendő támogatástömeg. Éppen 
ezért irritáló mindez. Mindennek jellemzően a mikro-, kis- és közepes vállalkozói 
szektornál lenne a helye. 
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Még egy nagyon fontos kitétel. Szatmáry Kristóf alelnök úr ihletett meg e 
tekintetben. Ez a migrációs mérleg vélt megfordulása. Óriási lehetőség volt egyébként 
az ország számára, hogy a Covid miatt bekövetkezett válsághelyzetben nagyon sok, 
Nyugat-Európában dolgozó magyar hazatért, és itt életlehetőségeket kellett volna, 
lehetett volna kapniuk.  

Azt látjuk, hogy ez nagyon hiányos módon sikerült, viszont azt az óriási 
munkaerőhiányt, amely részint kivándorlási, részint demográfiai okokból jelentkezik, 
és egyre nagyobb mértékű lesz éppen ezért, Magyarország kormánya tudatosan 
külföldi munkaerő szervezett importjával igyekszik enyhíteni. Azt látjuk, hogy 
miközben migrációs engedékenységgel vádolják politikai ellenfeleiket, ez a kormány 
túlzás nélkül százezrével telepített be külföldi munkaerőt, és a jövő kérdése az, hogy 
közülük mekkora hányad lesz az, aki adott esetben Magyarországon képzeli el a jövőjét, 
mekkora hányad az, aki továbbvonul Nyugat-Európa felé; erre azért vannak 
tapasztalatok -, és ki lesz az, aki hazatér származási országába.  

Mindenesetre azt látjuk, hogy nem feltétlenül a brutális munkaerő-ínséggel 
rendelkező szektorok kapják a legtöbb munkavállalót, hanem lényegében multicégek 
bemondására dől el az, hogy ki, hova mekkora munkaerőt hozhat. Mi viszont nem úgy 
képzeljük el Magyarország jövőjét, hogy szervezett módon mongol, pakisztáni, indonéz 
munkaerőt telepítsen be egy kormány, és erre alapozzon.  

Sokkal inkább a saját reprodukciónkban hiszünk és abban, hogy a külföldre 
kényszerült magyar munkavállalók számára reális életlehetőségek nyíljanak itt. Az 
elmúlt időszakban több mint 55 ezer tartózkodási engedélyt állított ki az érintett 
társaság olyanoknak, akik munkavállalás céljából érkeztek Magyarországra.  

Adódik a kérdés: stratégiailag hogy képzeli el miniszter úr és a minisztérium a 
magyar munkaerő-hiány orvoslását, illetve mit terveznek tenni akkor, ha a demográfiai 
viszonyokból adódóan nem 200, hanem mondjuk 4-500 ezer dolgozó hiányzik 
Magyarországról. Köszönöm. (Jelzésre:) Mivel jelentkezést látok Bányai Gábor alelnök 
úr részéről. Parancsoljon, öné a szó. 

 
BÁNYAI GÁBOR (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm a szót, elnök úr. 

Elnézést kérek, hogy az ön zárszava után kértem szót, csak kedvet kaptam egy-két 
kérdés megválaszolására. Köszöntöm miniszter urat és kedves államtitkár kollégáit. 

Először is az elején Csárdi Antaltól elhangzott kérdéshez csak adalékot tennék, 
hogy megértse ő is, hogy amit kérdezett, az nem állja meg a helyét a Budapest-Belgrád 
vasútvonal kapcsán. Részben érintettek vagyunk: a térségünk egyenletes részén 
áthalad ez az M150-es kódjelű magyar fővonal.  

Csak annyit jegyeznék, meg, hogy ez a szám, ez a kilencvenvalahány esztendő 
- nem tudom pontosan, mit mondott -, nagyon soknak tűnik, a megtérülési mutatót 
tekintve.  

Nem tudom, hogy számolta ki, de jelzem, hogy egy vasútépítés megtérülését 
nem a diákjegyek számára kell felszorozni /év/kilométer vagy nem tudom, milyen 
számítás alapján. Tehát ez egy felesleges torzítás és csúsztatás az ön részéről. Csak 
jelzem, hogy ez a vasútvonal csatlakozik egy nagyon komoly szállítási útvonalhoz, 
amely gyakorlatilag egy több mint százmillió tonnás kapacitású terminált, egy tengeri 
terminált köt össze majd Közép- és Észak-Európával. 

És itt a kilométer-, tengely-, tonna számítások alapján az a 10-20-30 millió 
tonna áru, ami Magyarországon fog keresztülmenni, ami eddig nem jött rajtunk 
keresztül - mert ezen a vonalon évente egymillió tonnától nem jött több, mert olyan 
állapotú a vasútvonal Kelebia és Budapest között és persze Belgrád felé és azon túl is, 
hogy nem bírt többet -, ez meg fog változni 3-5 éven belül. Tehát ez egy nagyon komoly 
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tranzitútvonal lesz a kínai áruknak. Az, hogy önök Kínát szeretik vagy nem szeretik, ez 
egy mellékes kérdés. Az Európai Unióba közel félmilliárd tonna áru érkezik Kínából.  

Ha önök jobban szeretik, hogy Rotterdamban tegyék ki az árut és ők kaszálják 
be a tranzitból származó jövedelmet, akkor értem, ezt is megértjük, hisz tudjuk, hogy 
végül is időnként kiket képviselnek. Egyet viszont látni kell: ez a vasútvonal-fejlesztés 
az ország középső részének mint falat kenyér is kellene, szükséges. Nem beszélve arról, 
hogy ami magában egy infrastruktúra-fejlesztés minden esetben - legyen ez közúti 
árfuvarozáshoz kötődő vagy zártpályás közlekedésű nyomvonalon haladó fejlesztés - 
magával fogja hozni rengeteg olyan új technológia betelepülését, üzemet, fejlesztést, 
munkahelyteremtést, aminek a szinergiája és multiplikátorhatása következtében 
sokkal több hatása lesz, mint amit önök fel tudnak fogni jelen pillanatban politikai okok 
miatt.  

Elnök úrral már párszor vitatkoztunk arról, hogy a magyar kormány milyen 
igazságtalanul bánik önök szerint a magyar kis- és középvállalkozásokkal, ellenben a 
külföldi multikat meg hogy támogatja. Egy évvel ezelőtt volt egy vita, azt is elmondtam 
a legutóbbi bizottsági ülésen, és ott pénzügyminiszter úr volt itt akkor közöttünk.  

Banai Péter azt mondta akkoriban, egy évvel ezelőtt, hogy 270-300 milliárd 
forint körüli összeg volt a 2010 óta azon kiegészítő támogatások összege, amit a 
Magyarországra települő külföldi vállalatoknak juttat a kormány. Itt jelzem önöknek, 
csak amikor látták az első diákat miniszter úrtól, csak a GINOP Pluszban 570 milliárd 
forint összegű kkv-támogatást láttam, tehát, ha ez igaz, amit ott miniszter úr, és 
gondolom, igaz, mert ismerjük egymást nagyon-nagyon régóta, ez kipályázásra került, 
akkor ez a pénz már eleve majdnem kétszer annyi, mint az ön által sokallott, 
külföldieket támogató fejlesztési támogatás. Nem beszélve arról, hogy számításaink 
szerint az elmúlt tíz évben, de még megelőzőleg a szocialista érában is a hazai kkv-k 
támogatása több, tíz-húszszorosa is lehetett akár bizonyos kiírásoknál a külföldi 
betelepülő vállalkozásokénál, akiket állandóan szapulunk, de a GDP-növekedéshez - ne 
felejtsük el, hogy - hozzájárulnak jelentősen. Nem beszélve arról, hogy a magyarországi 
munkavállalók azon része, akik a legkorszerűbb üzemekben dolgoznak, azok mégiscsak 
egy olyan európai vagy világkultúrát hoznak a munka világába, amire szerintem 
nekünk nagyon nagy szükségünk volt. Úgyhogy szeretném, ha rögzülne itt 
mindannyiunk fejében, hogy Magyarország Kormánya nem annyit ad, amennyit önök 
gondolnak, sokkal többet kapnak a magyar kkv-k. Ezen túl pedig jelzem, hogy a 
munkahelyteremtési költségek egyébként - bár sose beszél róla senki sem -, mondjuk 
az agráriumban a Mercedes gyár egy munkahelyre eső költségének két-háromszorosa 
egy munkahely megteremtése. Tehát, amikor az autóipari vagy bármelyik cégnek a 
munkahelyteremtési költségét/fő sokallják, amit a kormány nyújt, csak jelzem, az 
agráriumban sokkal többet kell befektetni ahhoz, hogy életképes munkahely vagy 
vállalkozás jöjjön létre. Csak hogy érezzék a különbséget. Úgyhogy köszönöm szépen, 
hogy meghallgattak.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Egyben érdeklődöm, hogy Tasó képviselőtársam 

kíván-e kérdést megfogalmazni. (Tasó László: Hozzászólást.) Ez alapvetően műfajilag 
egy kérdező kör, ahol miniszter úr irányába kérdéseket artikulálunk. Én Bányai alelnök 
úrnál sem szóltam ebbe bele, konkrét kérdést nem hallottam, de meglehetősen 
szabadon értelmezem ezt a műfajt. Ha olyan hozzászólást kíván tenni, amely 
érintőlegesen kérdést is tartalmaz, akkor természetesen öné a szó. Parancsoljon!  

 
TASÓ LÁSZLÓ (Fidesz): Tisztelt bizottsági ülés! Tisztelt Elnök Úr! Köszönöm a 

szót. Tisztelt Miniszter Úr, Államtitkár Úr, Miniszterhelyettes Úr, Bizottsági Tagok! 
Kedves Képviselőtársak, jelenlévők! Néhány dologra mindenképpen szeretnék 
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reflektálni, de legelőször szeretném megköszönni a nyírségi, Hajdú-Bihar megyei 
munkavállalók és a munkáltatók nevében azt a segítséget, amit kaptunk az elmúlt 
időszakban, és amivel valóban sok munkahely tudott megmaradni, és létrejött számos 
komoly technológiai fejlesztés is a kis- és középvállalkozások világában. 

A kérdésekben és az előadásban is hallottunk arról, hogy milyen mértékű 
támogatásokról beszélhetünk múlt időben már, és melyek azok, amelyek a jövőben is 
segítségünkre lesznek. Tehát az teljesen világos, hogy a gazdaságfejlesztési 
támogatások kétharmad részét a kis- és középvállalkozások kapták, ezt, ugye, világossá 
tette miniszter úr. De szeretném elmondani azt is, hogy ez valóban így van. Olyan 
mértékű támogatás érkezett a térségbe, Hajdú-Bihar megye környékére is és az észak-
alföldi régióba, amelyek a korábbiakban nem voltak ilyen könnyen elérhetők. Elég 
gyorsan jutottunk hozzá a forrásokhoz, és rengeteg olyan vállalkozástól kaptam 
visszajelzést, amely egyébként megszűnt volna, vagy el kellett volna engedni a 
munkavállalóit, ha nincs ez a segítségnyújtás ebben a válságos időszakban. 

Sok olyan bújtatott füllentés volt a kérdésekben és hozzászólásokban, amelyekre 
nem biztos, hogy érdemes reagálni, mert nincs annyi időnk. De arról mindenképpen 
szólni kell, hogy nagyon jólesik látni, hogy az iparfejlesztés kezd eloszlani 
Magyarországon, és valamennyi térségben vannak tervei a minisztériumnak és van 
elképzelése a fejlesztésekre. Szeretném én is szorgalmazni, hogy Hajdú-Bihar megye 
továbbra is legyen - minthogy benne is van - ezen területek között, és abban is szeretnék 
mindenképpen segítséget kérni, hogy ez a lendület ne álljon meg, mert egyszerre 
beszélnek az ellenzéki képviselőtársaim munkaerőhiányról és arról is, hogy 
munkavállalókat hoznak be, hogy mi a probléma, mi a gond. Ezek ellentmondások 
egymás után és egymás mellett értékelve, tehát arról van szó, hogy pillanatnyilag a 
Nyírségben sincsen már jó szakmunkás, segédmunkás, aranyáron sem. Nem tudom, 
hogy mennyire ismerik önök ezeket az állapotokat, de a Nyírségben és Borsodban egy 
jó szakmunkás napi 30-50 ezer forintért megy el dolgozni. Verseny van a 
szakmunkásokért, ezért rendkívül fontos a duális képzés megerősítése és 
továbberősítése, hogy szakembereket tudjunk képezni. És mellé kell tennem azt is, 
hogy segédmunkás sincsen már 20 ezer forint alatt. Ez nettó bér, ez a Nyírségben is, de 
szerintem Borsodban is ugyanez a helyzet.  

Valószínű, hogy kevés borsodi és nyírségi kocsmában jártak az elmúlt 
időszakban. Én magam sem jártam sokban, mert nem divat már a kocsmázás annyira, 
de ettől függetlenül értettem a jelzést, hogy miről is szól a mondat: a szegénység 
helyzetéről. Természetesen jelen van, jelen is lesz mindig a szegénység minden 
társadalomban. Azok a fejlődések, amelyeket el tudtunk érni, és el tudott érni 
Magyarország az elmúlt években, mégiscsak azt gondolom, hogy figyelemreméltó. Én 
azért látom ezt, mert vidéki településen lakom, élek, és járok is közöttük. Én megértem, 
hogy Budapesten ez egészen másképpen látszik, de amikor támogatások érkeznek, 
akkor meg kell dicsérnünk, már csak azért is, mert itt Budapesten az egy főre jutó GDP 
az uniós átlag 150 százaléka. Az észak-alföldi régióban pedig a 47 százaléka. Tehát, ha 
valahová kell támogatás, és kell fejlesztés, akkor bizonyára mindenhová 
Magyarországon, Budapestre is természetesen, de mégiscsak örülünk annak, ha a 
vidéket egy picivel jobban támogatják, és helyzetbe próbálják hozni az ott élőket.  

És még egy mondat a külföldi munkavállalókról. Volt egy ilyen mondata Molnár 
képviselőtársamnak, hogy a békeidők előtt rengeteg pénz volt, alacsony energiaárak. 
De mi is történt? A békeidő hogy is múlt el? Jött a migrációs válság. Annak mi a célja? 
Hogy munkaerőt hozzanak be Európába, mert nincs elegendő munkaerő. Nincs 
elegendő munkaerő. Tehát behozzák, beszállítják, behívják, becsalják, de nincs, aki 
dolgozzon. Lehet, hogy ezt másképp látják, és biztosan másképp gondolkodnak erről, 
hiszen nemcsak az, ami idehozza, nemcsak a baj, a probléma, a háborús veszély és az 
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üldöztetések hozzák ide a migráns embereket, családokat, hanem az is, hogy egy jobb 
életre vágynak. Magyarul, Európa még mindig a jobb élet világát mutatja, és jelenti 
számukra, de ettől függetlenül Európának érdekében áll, úgy néz ki, behozni minden 
áron vagy behívni, vagy segíteni ezeknek a munkavállalóknak a betelepülését. Mi pedig 
úgy gondolkodunk, hogy lehetőség szerint inkább térjenek haza, olyan körülményeket 
teremtve Magyarországon, a külföldön munkavállalók számára, hogy legyen érdemes 
itt dolgozni. És úgy látjuk, hogy nem akarnak visszamenni. Én nagyon sokat ismerek a 
térségünkben, akik kint bepróbálták magukat, egészen jól kerestek, és most azt 
mondják, hogy van egy viszonyítási alapjuk, és vélhetően, ha ez a gazdasági ütem 
marad, és ilyen bérekre van lehetőség, ilyen lehet a vállalkozások esélye 
Magyarországon, akkor nem mennek vissza. Ez egy örömteli folyamat. Ettől 
függetlenül bárki bármit mond, a keleti régióban is érezhető, hogy a gazdasági 
válságból, a vírus okozta gazdasági válságból hál’ istennek, úgy néz ki, hogy jobban 
tudunk kijönni, mint gondoltuk volna. Sok sikert kívánok a munkájukhoz, miniszter 
úr. Köszönöm szépen a lehetőséget. 

 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Bár szabolcsi származású képviselőként erős az 
inger, hogy reagáljak az elhangzottakra, erre műfajilag nincs lehetőségem, hiszen, mint 
említettem, ez egy kérdéskör, és mivel ismerjük a mai nap hozzávetőleges programját, 
ezért meg is adnám miniszter úrnak a szót a kérdésekre való reakcióra. Parancsoljon!  

Dr. Palkovics László reakciói  

DR. PALKOVICS LÁSZLÓ innovációért és technológiáért felelős miniszter: 
Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Képviselő Hölgyek, Urak! Nagyon sok érdekes 
kérdést kaptam, úgyhogy azt hiszem, megint egy érdekes vitának nézünk elé, 
amennyiben majd lesz erre reakció.  

Kezdeném Csárdi Antal képviselő úrral, a BKV 12 milliárdos kérdése. Tegyünk 
néhány dolgot tisztába! Ugye, alapvetően ez a 12 milliárd forintos megállapodás a 
kormány és a főváros megállapodása volt, ugye, a magyar kormány ennyivel járul hozzá 
Budapest tömegközlekedésének a támogatásához, úgy egyébként, hogy a 
tömegközlekedés önkormányzati feladat, és Magyarországon egy város van, ami 
ilyenfajta támogatást kap, ez Budapest. Ez így rendben van, mert a nemzet fővárosa, 
nagyságrend, tehát ez rendben van. Soha senki nem vonta kétségbe egyébként, hogy ez 
járna a budapesti önkormányzatnak. Itt csak arról volt szó, hogy két közlekedési 
ügyünk van Budapesten. Ez az egyik, ez, ugye, jár, a másik pedig egy másik ügy: az 
agglomerációs közlekedéshez való hozzájárulás. Itt főpolgármester úr, nyilván 
politikus lévén, ügyesen mosta össze ezt a két dolgot, tehát, amiről beszéltünk, az az 
agglomerációs közlekedéshez való budapesti hozzájárulásra vonatkozó megállapodás 
megkötése. Ez a megállapodás 2016-ban született, 2016 óta a főváros egészen a 2020-
as évekig bezárólag ugyanazt az agglomerációs hozzájárulást fizeti, mint amit 2016-ban 
fizetett. Ezért mondom, hogy 2016 óta a munkabérek, a működési költség, egyéb más, 
minden változott. Megkezdtük ezt a tárgyalást egyébként még 2018-ban, még Tarlós 
főpolgármester úrral, de aztán azt mondtuk, hogy 2018-19-20 elég problémás évek 
voltak mindenkinek, ezért ezt a támogatást a 2016-os szinten hagytuk, és azt mondtuk, 
hogy a 2021-es támogatást viszont újra kell értelmeznünk.  

Azért kell újraértelmezni, mert ez nem a kormány irányába tett támogatás. Ez 
annak a MÁV-nak, annak a Volánnak a költségeihez való hozzájárulás, aki egyébként 
szintén ilyen értelemben bevételekből meg költségvetési ügyekből él. Tehát azt nem 
lehet sokáig tartani, hogy ezeket nem vesszük figyelembe. Ennek a megállapodásnak 
az aláírásáról beszéltünk, és azt mondtuk, hogy mind a kettő a közlekedés ügyét érinti, 
ezért azt mondtuk, hogy rendezzük mind a két kérdést. 
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Ami itt ma reggelre változott, hogy az a nekem nem nagyon tetsző fenyegetőzés, 
amit főpolgármester úr egyébként egy pandémiás helyzetben, amikor a vírus éppen 
még a felfutó szakaszában van, arra vonatkozóan tesz, hogy akkor leállítja a budapesti 
tömegközlekedést, ha a kormány egyébként az általa is alacsony összegnek minősített 
12 milliárd forintot nem adja össze. Ma reggel mondta egyébként, meg kell nézni a 
facebookját. De úgy gondoltuk, hogy ez egy méltatlan vita, tehát válasszuk el a két 
dolgot!  

A 12 milliárdot ma reggel aláírtuk, a benne szereplő szabályok szerint a 
hatálybalépéstől kezdődően három napon belül az önkormányzat számláján lesz. És 
egyébként abban maradtunk, hogy holnap délután pedig folytatjuk az agglomerációs 
költségek támogatását.  

Föltehetjük azt a kérdést, hogy de ez a ma reggeli tramtraines történet mit jelent 
Hódmezővásárhely és Szeged részéről, ha azt támogatja a kormány, akkor mi ez a 
megállapodás? Annak a tramtrain működtetésnek a városokon belüli részéhez 
ugyanúgy hozzájárul mind a két város, mint ahogy a fővárosnak hozzá kell járulni. 
Tehát ez egy technikai kérdés, ebből lehet persze politikát csinálni, csak azt én sem 
etikusnak, sem célravezetőnek nem tartom, hogy a polgármester úr fenyegetőzik 
valami olyannal, ami egyébként ebben a helyzetben valószínűleg a budapesti lakosok 
jó érzését erőteljesen érintené. Úgy tűnik, ezt is megértette, mert visszalépett ettől. 
Tehát ennyit a BKV ügyéről. 

Ha már esett egy másik kérdés Tordai képviselő úrtól, hogy Lázár János mit 
üzent. Lázár János önökhöz hasonlóan politikus, egy politikusnak vannak ilyen fajta 
üzenetei. Az üzeneteinek lényege valóban az volt, hogy ha megnézzük az elmúlt időszak 
fejlesztési forrásait, hogy mennyi jutott ebből Budapestre és mennyi jutott az ország 
többi részére, akkor az a helyzet, hogy Lázár Jánosnak igaza van, tehát a források több 
mint kétharmada Budapestre, illetve a központi régióra jutott, a maradék meg az 
ország különböző részeire. Azt hiszem, hogy abban talán még ebben a körben sincs vita 
köztünk, hogy Magyarország nemcsak Budapestet jelenti, hanem jelenti az ország többi 
részét, és az ország többi részének a fejlesztése legalább annyira fontos. 

Ha körülnézek az itt ülő képviselők közül, Molnár Gyula ettől kivétel, mert ő 
budapesti, persze, de mondjuk elnök úr nyírségi képviselő, én meg zalai származású 
lennék. Tehát értjük azt, hogy az országnak vannak más részei is. Azt hiszem, ez egy 
legitim dolog volt. Ennek ellenére nem bicskázták ki - vagy nem is tudom, mit 
mondott - a zsebemből azt a 12 milliárdot, hiszen aláírtuk, és három napon belül ott 
lesz a számlájukon.  

Ami ugyanehhez a dologhoz kapcsolódik, a technológiai fejlesztések kérdése és 
hogy a magyar gazdaság jól működik. A hipa-bevételt pótoljuk-e, most ugye arról van 
szó, hogy van egy átmenti szabályozás, ahol a 4 milliárd forint éves bevétellel 
rendelkező cégek esetében a hipa egy részét elengedjük, és ez óhatatlanul az 
önkormányzatok számára egyfajta veszteséget jelent, hiszen ezt eddig bekalkulálták a 
költségvetésükbe.  

Képviselő úr üzletember, pontosan tudja azt, hogy a hipa a lehető legunfairebb 
adó. Tehát nem olyan adó, amit egyébként ki lehetne vetni; csak nálunk van. Ez egyszer 
így alakult. Ezzel majd a jövőben kell foglalkoznunk. Most csak annyi történt, hogy a 
vállalkozások terheit csökkentettük, az önkormányzatok terhei meg ilyen értelemben 
nőttek, de egy önkormányzatnak, azt gondolom, mindig több lehetősége van, mint egy 
néhány fős vállalatnak, akit egyébként a hipa teljesen irrealisztikusan ilyen értelemben 
terhel. Ha tehát ezzel azt mondjuk, hogy az önkormányzat terhei - aki tudja ezt 
valamilyen módon kezelni - fontosabbak, mint a vállalkozások terhei egy olyan 
helyzetben egyébként, amikor azt mondjuk, hogy őket kell megvédeni, hiszen a 
gazdaság működőképességét jelentik, akkor szerintem ez nem egy jó összehasonlítás.  
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A kormányban egyébként pedig van erre módunk, hogy ezeket pótoljuk. Az az 
önkormányzat - több önkormányzat volt, amelyik kapott ilyen pótlást -, de megint egy 
önkormányzatnak komoly eszközrendszere van ahhoz, hogy valamit tudjon kezdeni, és 
látható módon az a vizionált önkormányzati csődbemenetel nem történt meg; az 
önkormányzatok egyébként kreatívak.  

Ami a BuBét illeti, én egy kicsit - bevallom, önt egy komoly üzletembernek 
tartom -, meglepődtem a 970 éves BuBe-megtérülésen. Aki ilyen számokat mond, és 
nyilván nem ön számolta ezt ki, hanem itt mindenki mond mindenfélét. A Budapest-
Belgrád vasútvonal nem Budapest-Belgrád vasútvonal - az Pireusz, Európa közepe, ez 
speciel pont Magyarországon lenne ebben kontextusban -, ez azt jelenti, hogy az az 
áruforgalom, amit a Földközi-tenger azon részének az egyetlen mélytengeri kikötője, 
Pireuszon keresztül történik. Ez száz évre kínai tulajdonban van, a COSCO egyébként 
kibérelte. Tehát a kínai áruk jelentős része ezen keresztül érkezik Európába. Tehát ez, 
ahogy Bányai képviselő úr mondta, a jegyárakkal számolni egy megtérülést, nyilván 
ostobaság. 

De tegyük ezt egy pillanatra félre! Ugyanis az a helyzet, hogy az Európai Uniónak 
ebben a körben szoktunk hinni, nyilván önök is. Az Európai Unió megkezdte a 
görögországi és az észak-mecedóniai Pireusz-Budapest vasútvonal finanszírozását, 
tehát valószínűleg a legitimációjának ez mégsem lehet annyira rossz üzlet.  

De ha már a számoknál tartunk - és akkor azt hiszem, hogy itt válik az 
kérdésessé, hogy ki milyen számokat mond. Ez a 970 év megtérülés, akárki is számolta 
ki, milyen konkténerárakra vonatkozott? 1500 dollárra, 3000-re vagy most a 18 000 
dolláros konténerárra vonatkozott? Abban a pillanatban, mihelyt ezeket figyelembe 
vesszük, abban a pillanatban egy ilyen vasútvonalnak már egészen más a megtérülése 
mind a két irányban. 

De ha már Magyarországról beszélünk itt, ez a vasútvonal nem önmagában 
létezik. Ez létezik egy magyarországi vasúthálózat-fejlesztési koncepcióban, aminek 
több eleme van. Ennek az egyik eleme az a döntés, amit a kormány meghozott: a V0 
nevezetű vasúti gyűrű felépítése.  

Leegyszerűsítve: ez Záhonyt köti össze Győrrel úgy, hogy nem Budapesten megy 
keresztül. Ez egy két vágányból álló, nemcsak teherforgalomra, de főleg 
teherforgalomra szánt vasútvonal, aminek az a jelentősége, hogy az a forgalom, ami 
Pireuszból érkezik, ne jöjjön be Budapestre - nem kell neki bejönni, jelentős része 
irányvonat egyébként -, hanem Budapesttől valahol délebbre, 60-80 kilométeren belül 
menjen át a Dunán, ezzel tehermentesítve azt a budapesti és csak Budapesten létező 
háromvágányú, a Dunán történő áthaladást biztosító szűk keresztmetszetet, ami ahhoz 
vezet, hogy mondjuk a Mercedes ha el akarja vinni az autóit Kecskemétről mondjuk 
Németországba, akkor két-három napon keresztül áll a tehervonat valahol, mert a 
személyközlekedésnek ilyen értelemben nyilván logikusan prioritása van. Tehát a V0 
ennek a része. 

De továbbmennék. Nemcsak a V0 a része, hanem a záhonyi átrakóhely, meg a 
fényeslitkei konténerterminál, azért, mert ebben a pillanatban - és itt van jelentősége 
annak, hogy mennyibe kerül például a tengeri konténerszállítás - mondjuk ugyanez a 
vonal működik úgy is, hogy el lehet hozni Belső-Kínán, Nyugat-Kínán, Kazahsztánon, 
Oroszországon, Ukrajnán keresztül is azt az árumennyiséget vagy annak egy részét, ami 
akár időzítés szempontjából, akár biztonság szempontjából, akár ár szempontjából 
érdekes lehet. A V0 kapcsolódik ehhez, és a záhonyi átrakóhely jelentős 
kapacitásbővítése szintén idetartozik.  

Na, most, akkor innentől az a kérdés, hogy akkor most hogyan is számoljuk ki a 
Budapest-Belgrád vasútvonal megtérülését. Szívesen beszélek erről még 
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hosszasabban, ez egy borzalmasan érdekes dolog, de amit szeretnék mondani, hogy 
nem 970 év, meg nem is 300 év, hanem egy épeszű időn belüli megtérülést jelent. 

Ez abból is látszik egyébként, hogy az Európai Unió nem finanszíroz semmi 
olyat, ahol ezek a számok nem stimmelnek. És ha még hozzászámítjuk ennek a 
gazdaságfejlesztési hatásait - erre is van egy európai uniós módszertan -, akkor ez egy 
nagyon jól megtérülő vasúti kapcsolat lesz azon túl, hogy Magyarországot fölhelyezi 
egy olyan térképre, ahol eddig nem voltunk ott.  

Ha tehát megnézzük Törökországot, hogy hogyan kapcsolódik Törökország az 
európai vasúti hálózathoz, az csak a Pireusz-Budapest vonalon keresztül tud 
csatlakozni. Miután megépítették a Boszporusz alatti csatornát, gyakorlatilag ők keleti 
irányból túl messzire tudnak menni, az szintén erre kapcsolódik. Tehát azért mondom, 
hogy ilyen számokat mondani fölösleges, ez majd akkor fog eldőlni, hogyha látjuk 
ténylegesen. Jelen pillanatban a számok egy vasút szempontjából lényegi megtérülést 
jelentenek.  

Ami pedig ehhez még hozzáadható, hogy mint zöldpolitikus, szerintem a vasutat 
nem szabad hogy kétségbe vonja, mert azt gondolnám, hogy az Európai Unióban jelen 
pillanatban a teljes árumennyiség 18 százalékát szállítjuk vasúton.  

Tehát az EU-nak a célja az, meg a miénk is, hogy ez menjen föl lényegesen, 
legalább 50 százalékra. Arra egy módunk van, a vasúthálózat bővítése, ennek a 
villamosítása vagy alternatív technológiák megjelenítése a gördülőállomány oldalán, és 
egyébként egy szűk keresztmetszet felszámolása.  

Na, most a Budapest-Belgrád meg ami kapcsolódik hozzá, az mindig ebbe az 
irányba hat. Ha tehát még lennénk annyira bátrak, hogy mondjuk megnéznénk ennek 
a vasútvonalnak azokat a hatásait, ami a környezetre gyakorolt hatását jelenti, akkor 
itt nagyon komoly számokat kapnánk, és nem komolyan alacsony számokat kapnánk. 
De ezeket számoljuk egyébként, csak van néhány feltétele, úgyhogy emiatt én nem 
aggódnék nagyon, ez a 900 év; ez sokkal alacsonyabb lesz.  

Azt kell mondanom, hogy ha ezeket mind hozzávesszük és a tárgyalásaink is 
nyilvánossá fognak válni néhány napon belül a szállítmányozási irányokat, illetve 
cégeket illetően, akkor azt hiszem, hogy ezt a számot, azt hiszem, ön is fogja tudni 
relativálni.  

Szatmáry Kristóf volt a következő. Ez kapcsolódik több, utána feltett kérdéshez: 
a foglalkoztatáspolitika, hogy hogy is van ténylegesen ez a migrációs kérdés, tehát ki 
honnét hova megy. Valóban az a fajta irány, ami a Magyarországot elhagyók és a 
visszajövők szempontjából látható és mérhető - ugye, erre nincs európai uniós 
nyilvántartás, ezt egyes országokban kell megnézni, nyilván a magyar emberek 
Ausztria, Németország, Hollandia, Anglia irányába mennek -, ezek jelentős részében 
ez valóban megfordult. De nemcsak az a lényeg, hogy megfordult, hanem, hogy milyen 
a struktúrája, tehát kik jönnek haza. Egyre inkább a magasan képezettek irányában 
fordult meg. Ennek többfajta indoka van. Az egyik az, hogy a magyarországi gazdasági 
környezet elkezdett olyan lenni, mint, mondjuk, a német vagy mint az angol, tehát 
ugyanazt a munkát ugyanolyan feltételekkel lehet végezni.  

Ha megnézzük ennek a jövedelmi viszonyait, akkor viszont itt azért van néhány 
olyan dolog, ami ezt mindenképpen pozitív irányban árnyalja. Az egykulcsos, 15 
százalékos adókulcs, Németországban egy fiatal mérnöknek ez nem ennyi, az 30 
százalék fölött van, azon túl, hogy mondjuk, esélye sincs arra, hogy ha van egy felesége, 
akkor, mondjuk, lakáshoz jusson Münchenben. Ez Magyarországon jelen pillanatban 
az összes lakástámogatási rendszerünkkel, életkezdési támogatással egy azonnal 
elérhető reális alternatíva. Tehát ezek azok az intézkedések, amik Magyarországot 
attraktívvá teszik: a munkahelyek tartalma, a jövedelmi viszonyok és az egyéb 
viszonyok.  
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Ami az építőanyagárakba történő beavatkozást jelenti, ahogy én is mondtam, és 
ön is ezt megerősítette, az nagyon bátor lépés volt, egyszerűen azért, mert azért - hogy 
mondjam? - piacgazdasági viszonyok között ezek nem túl szerencsések, ennek ellenére, 
pont amiatt, mert Magyarországon az építésgazdaság, az olyan ütemben fejlődik, ezért 
nem gondoltuk azt, hogy ennek az összegnek egy jelentős részét inkább arra kéne 
fordítani, hogy elégessük a megnövekedett alapanyagárakon, megnövekedett 
szolgáltatásárakon, ahelyett, hogy több házat építsünk belőle. Itt az utóbbi mellett 
döntöttünk, és ennek van hatása, volt hatása. A következményeire valamennyire meg 
most számítani fogunk.  

A harmadik kérdés, az országos úthálózattal kapcsolatos kérdés. Ugye, itt szét 
kell választanunk a gyorsforgalmi úthálózatot az egyéb úthálózati elemektől. Az a 
helyzet, hogy 2010-ben Magyarországon 990 kilométer gyorsforgalmi út volt, most 
1970 kilométernél tartunk, tehát nagyjából ezer kilométert építettünk, vagy fogunk 
mostanában átadni. Három célt tűztünk ki. Az egyik cél az volt, hogy minden megyei 
jogú várost kössön össze, tehát minden megyei jogú városhoz jussunk el gyorsforgalmi 
úton. 23-ból 20-nál ez teljesült, három talán még nem teljesült. Nem teljesült 
Békéscsabánál, ez teljesülés alatt van. Nem teljesült Zalaegerszeg esetében, illetve nem 
teljesült - öregszem, ma reggel még tudtam -, mindenesetre itt mind a három városnál 
szintén zajlik ez a munka. Tehát ezt a dolgot kipipáltuk.  

Ami a másik kritérium volt, hogy lehetőség szerint minden ilyen autópálya, ami 
ilyen szempontból releváns, jusson el a határig. Na, itt egészen jól kezdtünk állni, tehát, 
ha csak a nemzetpolitikai jelentőségét az M30-asnak szeretném kiemelni, akkor ma azt 
tudjuk mondani, hogy Kassát Pozsonnyal autópálya köti össze Budapesten keresztül. 
Tehát azért azt hiszem, hogy ez mindent elmond erről. Ez persze igaz egy sor másikra. 

A harmadik, ami viszont jelentős gazdasági hatással bír, ez a 30 perces 
elérhetőség. Az volt a cél, hogy bármelyik területen él bárki, 30 perc alatt, betartva a 
közlekedési szabályokat, jusson el egy autópályáig. 2025-re még nem fogjuk tudni ezt 
teljesíteni, lesznek az országnak továbbra is olyan pontjai, amik autópályával nem 
teljes mértékben lefedettek, de 2030-ig a mostani terveink alapján ez van tervezve, 
figyelembe véve egy újfajta finanszírozási eszközt, ami egy koncessziós eszköz. Ugye, 
három forrásból finanszírozunk autópályaépítést, az első sajnos el fog fogyni, európai 
uniós forrásokból, az EU nem támogatja, a második a hazai forrás, ez a legnagyobb, a 
harmadik piaci forrásokból. Itt azt a döntést kellett meghozni, hogy mi a jobb. Az a 
jobb, ha a költségvetés lehetőségeit figyelembe véve, mondjuk, 15 évig fejlesztjük ezt, 
az ezzel a célrendszerrel rendelkező autópálya-hálózatot, vagy pedig bevonunk olyan 
forrásokat, ami piaci forrás, és tíz év alatt elérünk idáig. Itt is megnéztük, kiszámoltuk 
a megtérülését. Ha a teljes social return on investmentet számítjuk, akkor abból az jön 
ki, hogy a koncessziós megoldás egy nagyon jó megoldás. Egyszerűen sokkal 
gyorsabban jutunk el, mondjuk, az Ormánság bizonyos településééig, bizonyos részéig, 
hogy oda tudjunk ipart, gazdaságot vinni, el lehessen menni iskolába, értékelhető 
módon, ha ezt választjuk. Ezért döntöttünk így, tehát így jelentősen lehet csökkenteni 
ennek az idejét.  

Tordai Bence képviselő úr a következő, fővárosi közösségi közlekedés, erre 
válaszoltam. Azt hiszem, hogy Lázár Jánosnak ezt a reggeli dolgát megbeszéltük. 

A Fudan Egyetem kérdése. Ugye, itt képviselő úr azt a kérdést tette föl, hogy az 
alapítványnak miért van igénye arra, hogy legyen néhány alkalmazottja, mondjuk, egy 
főigazgatója, aki az elnök mellett elvégzi azt a napi szintű feladatot, ami egy nem létező 
egyetemnek a létrehozására tett első lépéseket jelenti. Hogy miért nem olyan, mint a 
többi egyetem? Hát azért, mert azok léteznek, ez meg nem létezik. Itt egy nemzetközi 
szerződéssel vállaltunk valamit, ezt a nemzetközi szerződést egy magyarországi törvény 
abban az értelemben átalakította, hogy 2022-ig be kell számolnunk a parlamentnek, és 
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addig nem hozunk a létrehozásra vonatkozó döntést, ezt valahogy elő kell készíteni. 
Tehát itt egy csomó dolog van, ami egyébként feladatot jelent, ezért egy komplett 
alapítványnak egy főigazgató és még egy alkalmazott, az valószínűleg nem egy túlzásba 
vitt dolog. Bényi Krisztát meg azért választottuk, mert alkalmas erre a feladatra. Az, 
hogy hírszerzőket képeznek, kommunistákat, az, mintha relativálódott volna. Néhány 
nappal ezelőtt kaptam egy kérdést, hogy mit gondolok arról, hogy a Fudan Egyetem 
nemváltó műtétekre szakosodott egységet hoz létre Kínában. Döntsük már el, hogy 
most a Fudan Egyetemtől miért félünk: azért, mert nemváltó műtéteket finanszíroz 
vagy kutat, vagy azért, mert kommunistákat képez. Ezt a viccelődést tényleg hagyjuk 
abba, a Fudan Egyetem a világ egyik legkomolyabb egyeteme, én azt gondolom, hogy 
az itt ülők részéről mindenfajta ilyen megjegyzés abszolút szakmaiatlan, és szerintem 
nem is illik ez önökhöz. A Fudan Egyetemmel kapcsolatban, amit vállaltunk 2022 
végéig, ezek el fognak dőlni. Én továbbra is azt gondolom, hogy a Fudan Egyetemre 
vonatkozó döntés, ennek a felépítése, aztán majd a működtetése partnerekkel együtt, 
de Magyarországot egy jól megkezdett úton még eggyel magasabb szintre tudja emelni.  

A gyorsabb oltási képesség. Ezt nehéz vitatni, mert ez valóban így volt. Azzal, 
hogy mi több olyan vakcina mellett döntöttünk, ami az Európai Unióban akkor még 
nem volt jóváhagyva, ezzel valóban egy sokkal gyorsabb oltásiszám-növekedést értünk 
el. Ez nálunk is szaturálódott, tehát ez a 63 százalék, mint sok más országban, 
megtörtént. Ugye, most a harmadik oltás az, ami ténylegesen a figyelmünk 
középpontjában van. De miután a vírus is változik, a környezet is változik, olyan dolgok 
dőlnek meg, hogy lehet, hogy a Pfizer még nem alkalmas az omikron-változatra, hanem 
lehet, hogy a Sinopharm jobb, ez egy nyitott kérdés. Itt egy folyamatos 
alkalmazkodásról van szó, ami ezt fogja jelenteni, nincs jó megoldása senkinek. Tehát 
mi a dán számokat néztük, az tulajdonképpen egy példa lehetett volna sok 
szempontból, de ugyanúgy abba az irányba haladnak, mint mi, maszk, lezárás, egyéb 
más.  

Hogy miért magasabb a halálozások száma? Hát erről Kásler professzor úr, 
szerintem többször beszélt, nem mindegy, hogy mit számítunk oda. Szlovák 
kollégákkal mindig arról vitatkozunk, hogy most akkor a közlekedési balesetben 
elhunytat, aki egyben covidos volt, abban a pillanatban hová számítjuk. Mi a covidosok 
közé számítjuk, mert ez a protokoll. Szlovákia meg nem oda számítja, ott meg más a 
protokoll. Tehát ebből nehéz jó megoldást találni. Egyébként, ha az abszolút 
halálozások számát nézzük, amit vélelmezhetünk, hogy a Covid miatt lett magasabb, 
mert más nem történt, akkor abban ilyen 6-7.-ek vagyunk, tehát nem a legmagasabb, 
úgyhogy javaslom ezeket a számokat megnézni.  

Ami a buszgyártási program sikerét illeti, ugye, a buszgyártásnál sokfajta siker 
volt, az egyik az, hogy lehetőség szerint azt a 8 ezer buszt, ami Magyarországon ma 
működik, nagyobb részben Magyarországon gyártott buszra tudjuk kicserélni. Az a 
helyzet, hogy ebbe az irányba haladunk. Most ugyan még nyernek a megfelelő 
tendereken külföldi vállalatok, mert van néhány busztípus, amit nem tudunk itthon 
gyártani, de ez gyorsan meg fog szűnni. Tehát most ott tartunk, hogy elektromos buszt 
szólóban, csuklósban tudunk gyártani, különböző mérettípusokkal. Lassan fogunk 
tudni gyártani üzemanyagcellás autóbuszt, dízelbuszokat tudtunk eddig is, sőt az 
egyetlen dízelbuszgyártónk, aki jelentős mértékben ezt gyártja, a Kravtex, immár képes 
arra, hogy csuklós buszt is gyártson.  

Ami az iskolabusz programot illeti, itt ennek azért vannak feltételei. Ez továbbra 
is a kormány szándéka, és az iskolabuszokból csináltunk pilotprojekteket, ezt nyilván 
ön is látta az interneten. Ezek az amerikai szabványokhoz képest szigorúbb elvek 
alapján tervezett buszok, az Inter Tan-Ker ebből gyártott ebből kettőt, egy nagyot meg 
egy kicsit, ezek a buszok léteznek, és mihelyt az adott intézményrendszer ezt igényli, ez 
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a busz gyártható. Sok mindent kell tennünk az iskolarendszer oldalán is, hogy ez így 
történjen.  

Bangóné képviselő asszony kérdése, a szegénységi mutatók. Hát, az a helyzet, 
ezzel vitatkozhatunk, de én javaslom azért az Eurostat számait megnézni. Azok nem azt 
mutatják, amit ön mond. Szívesen küldünk erről nagyon részletes anyagot. Azok a 
tanulmányok, amik Baranko professzor úrnak a kutatásai, azok is azt mutatják, hogy 
Magyarország az inkluzív fejlődés területén a vezető országok között van. Mondhatjuk 
azt, hogy persze, nem mindegy, hogy honnét indultunk, de ha megnézzük mondjuk az 
energiaszegénységet, Magyarországon ez 2010-ben 11 százalék volt, ma, 2020-ban 4 
százalék. Az EU-ban 10 százalék volt, ma 8 százalék és nőni fog. Németországban 9 
százalék. Ha tehát a szegénységi mutatók közé tartozik a lakossági áram- és gázár, 
akkor szerintem itt egészen jól állunk, oly annyira, hogy mind a kettő területen talán 
Európa utolsó helyén lévő ország vagyunk, ez az utolsó pozitív, nálunk a 
legalacsonyabb ez az ár.  

És ugyanez igaz a szegénységi mutatók alakulására is. Óhatatlanul van még itt 
tennivalónk, tehát nem mondta senki, hogy ennek a dolognak a végén vagyunk, de 
például az a tény, hogy a következő időszak forrásainak jelentős része az EU 
Magyarországon négy, leginkább hátrányos helyzetűnek minősített régiójában kerül 
felhasználásra, ez ezeken fog majd változtatni, de ez egy hosszabb folyamat. 

Ami viszont fontos, hogy itt azért ebben elég sok egyéb felelősségünk van, tehát 
itt a kormánynak nem elég egy hangszeren játszani, de itt sok mindent kell tenni. Van 
egy programunk, amit nyilván ön is ismer, ez a „Tanítsunk Magyarországért” program, 
ahol a minisztérium szervezésében, György államtitkár úr szervezésében olyan 
iskolákat keresünk meg, ahol hátrányos helyzetű régiókban hetedik osztályos 
gyerekeket mentorálnak pedagógus szakos vagy egyetemi hallgatók annak érdekében, 
hogy az életüket utána máshogy tudják alakítani.  

A szakképzési rendszerben bevezettünk két olyan elemet, ami pontosan erre 
vonatkozik, hogy a szegénységben élők, az ebben érintett diákok ne úgy kerüljenek ki 
az iskolarendszerből, hogy nincs semmifajta végzettségük. Részben van felzárkóztató 
programunk, és nagyon jól működik. Van egy Dobbantó nevű programunk, ami 
részszakképzettséget ad, és itt vannak az olyan példák, hogy nem tudom, Miskolcról ki 
származik, de mondjuk a Dr. Ambédkar Gimnáziumot sikerült szakközépiskolává, 
technikummá alakítanunk pont amiatt, hogy az odajáró, alapvetően roma gyerekek ne 
az utcára kerüljenek, hanem értékelhető végzettséget szerezzenek, és az iskolát 
stabilizáltuk, és ebből többfajta ilyen példánk van. Tehát itt egy sor olyan dolog 
történik, ami nem azt mutatja, amit ön mond. Óhatatlanul, ahogy mondtam, itt további 
feladataink vannak.  

És igaz ez a foglalkoztatás területére is. Ha megnézzük azokat a számokat, hogy 
hogy alakult az elmúlt időszakban a közalkalmazásban lévők száma, akkor azért ott a 
növekedés nem látható, de csökkenés látható, ugyanúgy 85 ezer, még a válság alatt is, 
amikor azt gondoltuk, hogy ha valaki munkanélküli lesz, akkor oda fog kerülni, de nem 
került oda, de lényegesen kevesebb, mint tavaly.  

A nettó reálbér Magyarországon növekedett; itt mutattam a bérek 
értékállóságát. Ezt sem mi találtuk ki, ez egy európai uniós statisztika. Említette a 
benzin és a gázolaj árát, igen, ez növekedett, ezért vezettük be a hatósági árat, ami 
tulajdonképpen azért meglepő öntől, mert Márki-Zay Péter mintha azt mondta volna, 
hogy ilyet semmiképpen ne tegyünk, hanem hagyjuk az energiaárakat fölmenni, 
mindenkire terheljük rá, és akkor majd kisebb autót fog venni.  

Nem tudom, Márki-Zay Péter sokat élt valószínűleg Amerikában, és lehet, hogy 
ott ez divat. Az, hogy Hódmezővásárhelyen a mélyszegénységben élők majd kisebb 
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autót fognak venni a nagy autó helyett, ami sokat fogyaszt, szerintem fura történet, 
ezért öntől meglepő ez a dolog.  

Ami a lakásfelújításokat, házakat illeti. Ennyi programja Magyarországnak nem 
volt. Tehát a csokkal kezdődően a felújítási támogatásaink…; most kerül kiírásra egy 
230 milliárd forintos olyan program, ami a családi házak energetikai felújítását jelenti. 
Fűtésfelújítás napelemmel, 100 százalékos támogatási intenzitással. Tehát ezek mind 
ebbe az irányba hatnak. Ennyi programunk erre még soha nem volt, és egyébként majd 
lesznek más területen is.  

Ki felel az egészségügyért? Az egészségügy bonyolult dolog. Ugye, itt a 
munkamegosztás a vírushelyzet alatt viszonylag egyszerűbb volt. Volt egy irányítási 
része, volt egy egészségügyi szakmai tartalmi része, és volt egy kutatási része, illetve 
egy iparpolitikai része. Ezt osztotta meg a három minisztérium egymás között. Nem 
nagyon merészkedünk egymás területére. Én biztos, hogy nem, sem az irányítási, sem 
az egészségügyi részre, viszont a kutatási, ipari részen szerintem kifejezetten jó irányba 
haladtunk. Annyit mutattam az ábrán, hogy ebben a pillanatban nincs ilyen 
problémánk. 

Ami az 5 milliárd forint értékű PCR-teszt leselejtezését jelenti. Ugye, ez nem egy 
olyan eszköz, amit klinikai környezeten kívül lehet használni, tehát ha lejárt a 
szavatossága, nem lehet használni, mert minek? Fals eredményt ad, tehát ennek nincs 
értelme. Valóban nem biztos, hogy ez így kellett volna, hogy legyen, gyorsabban kellett 
volna fölhasználni, sok minden történhetett volna. De önmagában ez a tény viszonylag 
praktikus dolog, amit végre kellett hajtanunk.  

Kérdezte a hadiipart. Igen, ezen én is sokat gondolkodtam, hogy mi itt a helyes 
megközelítés. A hadiipar nem azért van, mert háborúzni akarunk, hanem azért van, 
hogy ne legyen háború. Tehát ez megközelítés kérdése. Azt gondolom, hogy egy ország, 
egy közösség - és most Magyarországot soroljuk a NATO közösségébe -, az, hogy meg 
akarja védeni magát, szerintem tíz évvel ezelőtt lehet, hogy ez nem volt aktuális, de 
hogy ma sokkal aktuálisabb, az egészen biztos. 

Ha tehát mondjuk az önök kormányzása alatt a hadiipari kiadások 2010-ig vagy 
’11-ig olyan mély szintre süllyedtek, hogy kitört volna a világbéke, de szerintem nem 
tört ki, ha megnézzük a délszláv háborút, ha megnézzük, hogy mi történik 
Magyarország határaitól párszáz kilométerre, ahol egymással szemben fegyveres 
emberek állnak, valószínűleg ez a tézis nem igaz. A fegyverre, gondolom, azért van 
szükség, hogy ne kerüljünk ilyen helyzetbe. 

Viszont a hadiipart nem szabad összekeverni a védelmi képességek 
fejlesztésével. A hadiipar - ha már így döntöttünk, hogy fejlesztünk ilyet - pont olyan 
iparág, mint bármelyik másik civil iparág. Ez abból is látszik, ha NATO-nak most van 
egy olyan kezdeményezése, ami azt mondja, hogy a civil ipar eredményét hogyan lehet 
a hadiiparban értelmezhetően felhasználni. Ez ipar. Ez duális célú ipart jelent.  

A hadiipar ugyanolyan High Tech ipar vagy talán magasabb, mint az autóipar, 
tehát a hadiiparba történő invesztíció pont olyan, mint hogyha mondjuk a vasúti iparba 
vagy bárhova máshova invesztálnánk, egészen addig, ameddig erre szükség van. Majd 
ha nem lesz, akkor persze, ez egy másik kérdés lesz, de a technológia akkor is maradni 
fog. Ebből Magyarország jelentősen profitál. Hogy miért éppen most? Azért, mert van 
egy helyzet Európában, ami helyzetet, úgy tűnik, hogy mi megfelelően tudtunk 
megfogni, és ennek ez lett az eredménye.  

Az élelmiszeripar, illetve a klímavédelem területén: az élelmiszeripar területén 
valóban ez szerepel az anyagban. Ott nem tartunk ott, ahol tartanunk kéne. 
Magyarország agrárország, csak azoknak a termékeknek, amiket előállítunk, a 
feldolgozottsági szintje nem magas, mert az élelmiszer-ipari fejlesztéseinket nem 
vettük nagyon komolyan az elmúlt időszakban. De hogy ki nem vette komolyan, miért 
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nem vette, milyen szándék volt mögötte, ezt sokáig lehet ragozni. Egy dolog biztos, 
hogy ezen most változtatni szeretnénk.  

Tehát azok a források, amik most meg fognak jelenni a vidékfejlesztési lábon, 
azok nagyon jelentős részét élelmiszeriparra, tehát iparra szeretnénk költeni, ráadásul 
úgy, hogy nemcsak az elsődleges hatásából szeretnénk részesülni, tehát nemcsak a 
külföldről megvett élelmiszer-ipari berendezésekkel állítunk elő csomagolt élelmiszert, 
hanem szeretnénk ezeket az eszközöket gyártani is.  

Ugyanolyan módon, mint a hadiipar, dupla hasznosítást jelent. Tehát itt a 
kormánynak eltökélt szándéka, hogy ezt az évi nagyjából 600 milliárd forintot, ami 
ezen a lábon van, jelentős részben élelmiszeriparra fordítsa. Egymás után jelennek meg 
azok - és itt már tényleg High Tech alkalmazásokról beszélünk, amelyek például a 
munkaerőhiánnyal kapcsolatosak, amelyek a célzott technológiákkal, öntözéssel, 
permetezéssel kapcsolatosak: dróntechnológiák alkalmazása, autonóm traktorok 
alkalmazása, ezek most már elkezdtek legitimációt nyerni, de valóban, itt van még 
munkánk.  

Ami a társadalmi párbeszédet jelenti, sok minisztérium van biztos egy 
kormányban, aminek ezt föl lehet róni; nekünk, azt gondolom, az elmúlt másfél évben 
nehezen, ugyanis a szokásos mód az, hogy évente legalább 24 alkalommal találkozunk 
a munkaadók és a munkavállalók képviselőivel. Na, ez ebben az évben heti szintűre 
alakult. Tehát tavaly március óta minden hétfőn - azóta is egyébként - a munkaadók és 
a munkavállalók képviselőivel videokonferencia formájában, sőt, más formában 
folyamatosan egyeztetünk. Tehát azok a beavatkozások, amelyek megjelentek, jelentős 
része egyébként tőlük származik. Tehát nem máshogy néz ki a dolog.  

A jövedelmek kérdése. Itt valószínűleg valamilyen félreértés van. A kétszer 15 
százalék úgy néz ki, hogy 15 százalékkal emeltük ez év szeptemberétől a béreket, 
pontosabban azoknál az egyetemeknél, akik a Kjt. szerint alkalmazzák az oktatóikat, a 
kutatóikat, a Kjt. kategória alsó határát emeltük meg, de a többi egyetemnek 
egyszerűen odaadtuk ezt a pénzt. Ők annyit emelnek, amennyit akarnak. A Kjt. is 
egyébként felülről nyitott, tehát ott a 30 százalékot adtuk oda, ez csak technikai kérdés, 
hogy most 15 százalék, januártól pedig még 15 százalék. Tehát 30 százalék emelés 
január 1-jétől, aminek egy részét előrehoztunk egyébként szeptemberre. 

Ami a halálos balesetek számát illeti. Évek óta folyamatosan csökken a 
munkahelyi balesetek száma. Itt néha még kritika is ér bennünket, hogy túl komolyan 
vesszük a munkavédelmi ügyeinket, és túlszabályozzuk ezt a piacot; ez a vállalatok 
részéről is és a politika részéről is. Én személyesen úgy gondolom, hogy a magyar ipar 
abban az állapotban van, hogy erre a szabályozásra szükség van, és én szívem szerint 
ezen szigorítanék, hogy még ez a 30 baleset se történjen meg, de ahogy mondtam, a 
tendencia egyértelműen csökkenő. Ha valamit kihagytam, ön nyilván rá fog kérdezni.  

Molnár képviselő úrnak. Ugye, ez a 26 terület, tudás. Az a helyzet, hogy egy 
polgármesternek is gyakorlatilag a gazdaság minden területéhez kell érteni, ezzel nincs 
máshogy egy miniszter sem. Én is igyekszem ezt a 26 területet, amennyire vinni, 
annyira vinni, amennyire sikerül. Szerintem szívesen leülök bármelyik területről 
bárkivel vitatkozni vagy beszélni. Itt azt éreztem, és ha már ön egy ilyen dalt említett, 
én a Bëlga nevű zenekart idézném, van a „Ha odaadjuk az a baj, ha nem adjuk oda, az 
a baj” típusú dolog. Tehát igazán nem tudtam eldönteni, hogy most akkor melyiket is 
tegyük. Tehát ennek ellenére mindenki egy igen, eldönti, vagy odaadjuk vagy nem, 
aztán meglátjuk, én úgy gondolom, amit eldöntöttünk, az helyes, de nyilván ezt majd 
az élet relativálja.  

Ami a borsodi, nyírségi meg zalai kocsmákat illeti, hát én is viszonylag keveset 
járok kocsmába, de az országnak ezen része igen, nem feltétlenül a kocsmából 
szerezzük ezeket az információkat, azért ez ennél lényegesen árnyaltabb. Tudok sok 
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példát mondani, de mondjuk, ha a Nyírségről volt szó, az ember elmegy Nyírbátorba 
meg Nyírgyulára - és Nyírgyula egy szép hely, egy falu Nyírbátor előtt -, én ott voltam 
pár héttel ezelőtt, átadtunk egy bicikliutat. Ennek az volt a jelentősége, hogy a 
Nyírbátor-Nyírgyula közötti útszakasz olyan mértékben terhelt teherautókkal és 
buszokkal, hogy egyszerűen életveszélyes rajta közlekedni, ezért bicikliutat adtunk át. 
Ott nekem nem úgy tűnt, mintha ez a kép lényegesen más lenne, de, mondjuk, Pölöske, 
ami még egy kisebb falu Zalában, ott pedig szintén, mintha lenne ennek pozitív 
hozadéka, de azt majd az idő el fogja dönteni.  

Ami az ITM területét illeti, illetve egyáltalán a reálgazdaságot, a reálgazdaság az 
az egyik fő területe az ITM-nek. Mindent, amit csinálunk, az azért van, hogy a magyar 
reálgazdaság fejlődjön. Ha megnézzük azt, hogy hogy is lehet megmérni egy országnak 
a modernségét, modernitását, az IMF nem mi vagyunk, legalábbis a viszonyunk 
semmiféleképpen nem mond ilyet, de mondjuk, az iparszerkezetünkön belül 70 
százalék a high-technek minősíthető annak az iparnak, amit ma egyébként 
Magyarországon csinálunk. 70 százalék olyan, mint a német szint, és a 70 százalékkal 
vezetjük az OECD-s listát. Tehát ez ilyen. Erről lehet megint vitatkozni.  

Valóban egyébként így lehet az, hogy az iparterületeket illetően mivel 
foglalkozunk, azt én itt bemutattam, ugye, jó példa: az autóiparnak jelentősége van. 
Magyarország autóipar-túlsúlyos, ez óhatatlanul így van, szerintem még így is fog 
maradni. Tehát az autóipar irányváltásai még nem egyértelműek, de emellett azért 
felépítettünk, és építünk néhány más iparágat. Lehet említeni például a hadiipart, lehet 
említeni azt a zöldipart, ami például a hidrogénstratégiában elég egyértelműen 
megfogalmazódott, ami szintén egy olyan alternatíva, ami komoly lehetőségeket jelent. 
Lehet említeni, mondjuk a hadiipart, vasútipart, tehát megtörtént az irányváltás. 

Az, hogy a piacaink hogyan alakulnak, ugye, itt most azt hallottuk, hogy a 
hagyományos piacaink - ez Németország, Nyugat-Európa - mintha gyengélkednének, 
ezt nem teljesen így látom, de általában azért szokott bennünket kritika érni, hogy mi 
a fenét akarunk mi Kínában meg Ázsiában, hát azt, hogy megnézzük azt, hogy hogyan 
tudunk a külpolitikai célkitűzéseinkben nem egy lábon állni, vagy nem egy specifikus 
szegmens lábán állni, hanem, mondjuk Ázsia irányába is nyitunk. Úgyhogy ebbe aztán 
belefér a Fudan Egyetem, belefér a Budapest-Belgrád meg egy csomó minden. Pont ez 
az átstrukturálódás zajlik.  

Ha megnézzük - és azt gondolom, hogy Magyarország most a világ egyik 
legattraktívabb országa befektetési szempontból - azt, hogy hogyan néz ki ténylegesen 
az újabb befektetés struktúrája, most már nem európai cégek viszik el a legtöbb új 
befektetést, hanem ázsiai cégek, és ez az irány, ahogy most látjuk, egyre inkább ebbe az 
irányba fog folytatódni.  

Belefér-e a gazdaságba mindaz, amit teszünk? Én azt gondolom, hogy 
felelőtlenséggel ezt a kormányt nehéz vádolni. Ami - hogy mondjam? - egy iparból  jött 
ember esetében szerintem nehezebben érthető dolog, hogy azért tudunk reagálni 
azokra az ügyekre, amik előjönnek. Tehát, ha valami olyan terület jelenik meg, úgy 
gondolná, hogy felelőtlenek lennénk, akkor ezeket a döntések meg tudjuk hozni, tehát 
én azt gondolom, hogy a kérdésre a válasz az, hogy igen, belefér. Mert, ha nem, akkor 
hozunk olyan döntéseket, amik egyébként más ügyeket máshogy fognak kezelni, 
beruházások átadását, egyéb mást.  

Elnök úr kérdése, kieső bérek a jövőben. Ezt a 80 százalékot én értem, hogy mit 
is jelentene, de bocsánat, miért kéne az államnak kompenzálni ezt önmagában? Tehát, 
ha megnézzük ezt a táblázatot, egy ilyen diagram, ami azt próbálta bemutatni, hogy 
hogy is nézett ki ténylegesen a megvédett munkahelyek száma, milyen eszközökkel. 
Szóval úgy tűnik, hogy ez azért működött, mert ha nem működött volna, akkor nem 
lenne nálunk a legnagyobb a foglalkoztatási szint, egyike a legalacsonyabb 
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munkanélküliségnek, illetve akkor nőtt volna nagy valószínűséggel a 
közfoglalkoztatásban lévők száma. De ez mind nem így történt, tehát mind úgy történt, 
hogy ezek a hatások működtek. Ennek azért volt egy másfajta elve, szemben, mondjuk, 
a német, erőteljesen szociális piacgazdasággal. A német gazdaság egy másik állapotban 
van azért, mint a magyar, ahol azt mondták, hogy a kurzarbeit fizeti 80 százalékát a 
kieső bérnek vagy az egészet, és maradj otthon, és egyébként, majd, ha megint munka 
van, akkor gyere vissza. Németországban ez nem látszott, Amerikában ez ahhoz 
vezetett, hogy 40 százaléka az embereknek nem akar visszamenni dolgozni. Mi ehelyett 
azt mondtuk, hogy osszuk meg ezt a felelősséget, mindenki tegye hozzá a saját részét, 
tegye hozzám az állam - ez volt a legnagyobb rész -, tegye hozzá a vállalat, meg tegye 
hozzá a munkavállaló is, de nem úgy, hogy pénzt tesz bele, hanem úgy, hogy, mondjuk 
az alatt az idő alatt, amíg otthon van, például tanul valamit, és a képességeit fejleszti. 
Szerintem ez továbbra is egy jó megoldást jelent. Az nem jó, ha ingyen forrásokat 
adunk. Nyilván van, akinek kell adni, mert éppen abban a pillanatban szüksége van rá, 
de generálisan szabályként én nem gondolnám, hogy definiálni kellene.  

A piac mindenhatóságával meg abszolút egyetértünk, tehát vannak 
Magyarországnak közgazdászai, úgy tűnik, ők nem jeleskedtek az elmúlt 30 évben, 
ugyanis ezt a piac mindenhatóságát ránk kényszerítették, ellentétben 
Lengyelországgal, Csehországgal, ahol nem így nézett ki a dolog. Mi a különbség? 
Nálunk ezer vállalatra 8 megszűnő jut, náluk meg egy fél. Tehát a piac mindenhatósága 
egy - hogy mondjam? - kiszolgáltatott gazdaságban nem működik, mert valaki ezt ki 
fogja használni, úgyhogy valóban ebbe azért még mindig lehet különböző ügyeket 
tenni. Bevallom, én sem, én nem vagyok közgazdász, csak mérnök, de ilyen módon egy 
kicsit máshogy tudom szemlélni az ügyeket. Szóval nem jó az, ha az állam valamilyen 
területen megjelenik, de ha nincs jobb, mint az állam, az mindig jobb megoldás, mintha 
nem csinálnánk.  

Tehát a hadiipar. Én borzalmasan örültem volna annak, hogy amikor a német 
hadiipari cégek elkezdenek kivonulni Németországból, és Passaunál ott állnak az erős 
magyar cégek, és azt mondják, hogy gyere ide, majd akkor én alakítok veled 
vegyesvállalatot, és akkor nézzük ezt együtt. De ilyenek nem voltak, az állam volt. Azt 
kellett eldönteni, hogy hagyjuk ezt elmenni, mondjuk, Csehországba, vagy pedig azt 
mondja az állam, hogy beszállunk ebbe az ügybe. Úgy tűnik, itt a jó döntést hoztuk, 
tehát a piac mindenhatóságát én sem gondolom ebben az állapotban. Aztán majd 
nyilván lesz, amikor ez máshogy fog kinézni.  

Ami a felsőoktatás fontosságát jelenti, erről mi többet beszéltünk, ugye, a 
parlamentben egymás mögött szoktunk néha ülni, hogy mondjam, tehát azért az elmúlt 
években a legnagyobb hallgatóiösztöndíj-emelést hajtottuk végre. És ha már a 
kollégiumfejlesztésnél tartunk, ez volt az első kormány, 2017-ben hoztunk egy 
kormányrendeletet, ami 200 milliárd forintos kollégiumfejlesztést irányzott elő, és 
ezzel haladunk előre, függetlenül attól, hogy ez most látszik, vagy nem látszik, de ez a 
program zajlik. Vidéki egyetemek esetében mindenhol kiváltottuk a kollégiumi PPP-
ket, tehát nem terheljük tovább. Ha megnézzük azokat a fejlesztési programokat - az 
említett 2700 milliárd forint -, ami minden egyetemre vonatkozik, ebben is egy jelentős 
kollégiumfejlesztés, lakhatás van. Tehát a kezdő szakemberek lakhatási viszonyainak 
az alakítása van, tehát ez a program zajlik, és ez most erősödni fog, de az egyetemeknek 
a pénzt is odaadtuk, úgyhogy szerintem itt egy jó irányban állunk. 

Ami a nyugati vállalatok támogatását illeti, az, hogy ők ezt nem akarják… Itt 
kétfajta ügyről beszélünk, és ez a kettő valóban némileg ellentmond egymásnak. 
Oettinger úrnak volt egy cikke a Frankfurter Allgemeine Zeitungban, de nem 
emlékszem pontosan, hogy hol, azt mondta, hogy minden egy euró, amit az Európai 
Unió Lengyelországnak ad, abból annak a kétharmada visszamegy Németországba. 
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Tehát, hogy azok a vállalatok miért jönnek ide, annak nagyon sokfajta indoka van. Az 
állami támogatás, amit ezekhez nyújtunk, az egy döntési indok. Tehát önmagában csak 
azért valaki, mert Magyarországon kap 18 százalék támogatást, letelepedési támogatást 
a beruházására, azért nem fog idejönni. Ez egy összetettebb dolog ennél. Ez arra lehet 
jó, ha két azonos szinten lévő környezetet értékelnek, megnézik az üzleti modelljét, ez 
átlöki őket a döntésre Magyarország irányába. Sulík miniszter, szlovák kollégám, mióta 
a BMW gyárat elbukták, azóta borzalmasan szomorú. Mondtam neki, hogy hát ez így 
alakult. Egyszerűen nem az állami támogatás alapján bukták el ők, pont azt javasolták, 
mint mi, hogy nem más egyéb soft tényezők alapján, úgyhogy ez egy eleme a teljes 
támogatási rendszernek.  

Az, hogy a kkv-k, tehát a magyar tulajdonú cégek kevesebb támogatást 
kapnának, ez sajnos nem így van. Tehát, ha megnézzük azokat a számokat, de hát 
tudunk további számokat is adni, gyakorlatilag 70 százalékát az állami 
támogatásoknak, legyen ez EU-s forrás, saját forrás, ezt kkv-k kapták, tehát magyar 
tulajdonú vállalatok kapták sokfajta formában. De gyakorlatilag nagyvállalatokat nem 
tudunk finanszírozni a GINOP I. prioritásból. Tehát ilyen értelemben ez nem teljesen 
így van. Ha megnézzük egyébként a munkahelyteremtő és a munkahelymegtartó 
támogatásokat - itt egy sor ilyen területünk van, azokat is jelentős részben, sőt, 
majdnem kivételesen kkv-k kapták.  

A migrációs irány. Igen, ez egy kérdés, hogy most akkor mit is akarunk. Tehát 
nyilvánvalóan - és bennünket az a vád szokott érni, hogy mi nem akarjuk ezt 
munkaerőpiaci frissítést migránsokkal, egyéb másokkal. Ez így van. Itt is különböző 
szintek vannak.  

Elsősorban a magyar munkaerőt szeretnénk alkalmazni. Vannak munkaerő-
tartalékaink. Ha tehát megnézzük, hogy a regisztrált álláskeresők rendszerében 
körülbelül hányan vannak most, most már majdnem visszaértünk, sőt, visszaértünk a 
vírus előtti állapotra, és közelítjük a legalacsonyabb állapotot, ez 240 ezer környékén 
van. Ez még egy olyan tartalék, ami megfelelő strukturálással egyébként mozgósítható. 

Itt van jelentősége a szakképzésnek, a felnőttképzésnek, itt van jelentősége 
azoknak a technológiáknak, amit egy vállalatnál tudnak alkalmazni annak érdekében, 
hogy a termelékenység növekedjen. Tehát ezek az elsődleges ügyek.  

A külföldi munkaerő harmadik országból, tehát EU-n kívüli országból csak oda 
jöhet be, ahol Magyarországon nem találunk magyar munkaerőt, és ez is ideiglenes. 
Tehát nem arról van szó, hogy ők ideköltöznek, és itt lesznek. Amíg egyébként azt a 
feladatot elvégzik, és lesz magyar munkaerő, addig számítunk erre.  

Azt szerintem negatívumként említeni, hogy a magyar munkaerőpiacnak egy 
puffert képezünk és olyan területeken, ahol egyébként akkor nincs magyar munkaerő 
és ezzel gátat szabunk a gazdaság fejlődésének, ez szerintem nem célszerű.  

Tasó képviselő úrnak: a nyírségi támogatásokat köszönöm, hogy megköszönte, 
említettem is az előbb Nyírgyulajt és a nyírbátori ipari parknak a továbbfejlesztését, és 
ez igaz Nyíregyházára is, és ha egy kicsit lejjebb megyünk, Hajdú-Biharba, ott valami 
csoda történik most. Mind a három megyében egyébként, tegyük hozzá. És ennek 
örülök, hogy ténylegesen látszik, hogy a kkv-k kapják ezeket a támogatásokat.  

Ezt én is így látom, mert az összes olyan - Hogy mondjam? - társadalmi 
funkciónkban, ahol a kkv-kal intenzív kapcsolatot tartunk, és tartunk elég intenzív 
kapcsolatot, ott ezek a visszajelzések jelennek meg. Az pedig, hogy ők képesek 
működni, az nagyon jó példa arra, hogy mondjuk ez a technológiaváltó pályázat… Hány 
perc alatt fogyott el? (Jelzésre:) Négy és fél perc alatt sikerült százmilliárdot… 
Gyakorlatilag négy és fél perc alatt tudtak előkészítés után ezt megpályázni, utána 
megdupláztuk, és ott ugyanez ismétlődött meg. Tehát úgy tűnik, hogy erősödik a 
magyar kkv-szektor.  



40 

Ahogy látjuk azokat a pályázatokat, ami nem volt tipikus - például a „Magyar 
multi” pályázatokat, a kifektetési pályázatokat, ezek mind azt mutatják, hogy ez a 
terület erősödik. Itt a cél és a példa a német Mittelstand lenne. Ha tehát megnézzük, 
hogy a német középvállalatok kétszáz év óta fejlődnek, nem harminc év óta, mint a 
mieink, de ezek azért a teljes hozzáadott érték 60 százalékát generálják 
Németországban, ami nagyon jó szám. Nem ennyire kicsi vállalatok, mint a mieink, de 
hát az irány mindenképpen ez. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen a kimerítő válaszokat. Gyorsan körbenézek, hogy 

pontosítás iránti igény adódik-e. (Senki sem jelentkezik.) Nem látok, és eddig sem 
láttam erre vonatkozó jelentkezést. E tekintetben tehát a napirendi pontot lezárhatom, 
mivel szavazásra, határozathozatalra nincs szükség egy tájékoztató kapcsán. 

Miniszter úrnak és munkatársainak köszönjük az érdemi közreműködést. 
Remélhetőleg a következő esztendőben is hasonló gördülékenységgel zajlanak ezek a 
folyamatok, így a napirendi pontot lezárhatom.  

Köszönöm. További jó munkát, és ami a legfontosabb, jó egészséget kívánok! 

Egyebek 

Második napirendi pontunk tekintetében pedig az egyebek tornyosul előttünk. 
Ez úton szeretném tájékoztatni a tisztelt bizottságot, hogy következő ülésünket 
várhatóan december 13-án hétfőn, 11 órától tartjuk.  

Az ülés berekesztése 

Végezetül pedig amennyiben senkinek sincs közérdekű bejelentenivalója, az 
ülést bezárom. További jó munkát és jó egészséget kívánok mindenkinek.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 04 perc) 

  Z. Kárpát Dániel 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: Lajtai Szilvia és Barna Beáta 


