
H/17406/12. szám 

 
   Az Országgyűlés 

 
Gazdasági bizottságának Foglalkoztatási és munkaügyi 

 bizottságának 
 

Költségvetési és pénzügyi 
bizottságának 

 
 

k i e g é s z í t ő     a j á n l á s a 
 

az elkövetkezendő tíz évben követendő gazdaságpolitikai alapelvekről szóló 
H/17406. számú országgyűlési határozati javaslat 

 
vitájához 

 
(Együtt kezelendő a H/17406/8. sz. ajánlással.) 

 
Tisztelt Országgyűlés! 
 
 
 Az Országgyűlés Gazdasági bizottsága - első helyen kijelölt bizottságként, 
Foglalkoztatási és munkaügyi bizottsága (továbbiakban: Foglalkoztatási bizottság), valamint a 
Költségvetési és pénzügyi bizottsága (továbbiakban: Költségvetési bizottság) megvitatta az 
elkövetkezendő tíz évben követendő gazdaságpolitikai alapelvekről szóló, H/17406. 
számon beterjesztett határozati javaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott H/17406/7., 9-11. 
számú kapcsolódó módosító javaslatot. 
 
Szalay Gábor képviselő a kiegészítő ajánlás 2. pontjában ismertetett H/17406/9. számú 
módosító javaslata helyett új változatot terjesztett elő H/17406/11. számon. 
 
 

1.  Szalay Gábor képviselő – kapcsolódva T/17406/4. számú módosító indítványához 
(H/17406/8. számú ajánlás 1. pontja) - a határozati javaslat 1. pontja első francia 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /1. A magyar társadalom és gazdaság kiegyensúlyozott fejlődése és a nemzetközi 
verseny által támasztott követelmények teljesítése érdekében az Országgyűlés az 
elkövetkezendő tíz évre az alábbi gazdaságpolitikai alapelveket hagyja jóvá: / 
 
 "- a gazdaság és a társadalom versenyképességének folyamatos javítása, figyelemmel a 
fenntartható fejlődés elveinek érvényesítésére;" 
 

Megjegyzés: A képviselő az 1. pont első francia bekezdésének elhagyására tett javaslatát a H/17406/4. sz. 
módosító javaslatot figyelembe véve jelölte, az ajánlás a helyes jelölést használja. 
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Indokolás: Lásd a H/17406/7. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz. támogatja

- a Költségvetési biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 

2.  Szalay Gábor képviselő - kapcsolódva Farkas Imre képviselő H/17406/6. számú 
módosító indítványához (H/17406/8. számú ajánlás 2. pontja) - a határozati javaslat 1. pontja 
4. és 9. francia bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /1. A magyar társadalom és gazdaság kiegyensúlyozott fejlődése és a nemzetközi 
verseny által támasztott követelmények teljesítése érdekében az Országgyűlés az 
elkövetkezendő tíz évre az alábbi gazdaságpolitikai alapelveket hagyja jóvá: / 
 
 "- a közlekedési infrastruktúra erőteljes ütemű fejlesztése[;], a súlyos területi 
elmaradottságok mérséklése; 
 
 - a hazai vállalkozások nemzetközivé válásának támogatása, a pénz- és a 
tőkepiac további fejlődésének biztosítása. A hazai kis- és középvállalkozások fejlődése 
érdekében minden nemzetközi normának megfelelő állami támogatás megadása annak 
érdekében, hogy nagyobb eséllyel vegyenek részt a nemzetközi versenyben, váljanak a 
nagyvállalatok beszállítóivá[;]. A nemzetközi viszonylatban is versenyképes szolgáltatások 
(így pl. logisztika, informatika, idegenforgalom) fejlesztése." 
 

Indokolás: Lásd a H/17406/11. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz. támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

3.  Dr. Orosz Sándor képviselő - kapcsolódva Farkas Imre képviselő H/17406/6. 
számú módosító indítványához (H/17406/. számú ajánlás 2. pontja) - a határozati javaslat 1. 
pontjának a következő módosítását javasolja: 
 
 "1. A magyar társadalom és gazdaság kiegyensúlyozott fejlődése és a nemzetközi 
verseny által támasztott követelmények teljesítése érdekében az Országgyűlés az 
elkövetkezendő tíz évre az alábbi gazdaságpolitikai alapelveket hagyja jóvá: 
 

- a gazdaság és a társadalom versenyképességének folyamatos javítása;  
- a maastrichti kritériumok teljesítése az euró 2010. évi bevezetése érdekében; 
- az állami bürokrácia csökkentése, strukturális ésszerűsítés végrehajtása a 

közigazgatás, a helyi önkormányzatok, a szociális és  egészségügyi ellátórendszerek 
területén úgy, hogy ne sérüljön az Európában meghatározó szolidaritási elv, és a 
magyar társadalom kiszolgálása magas színvonalon, költséghatékonyan történjen; 

- a közlekedési infrastruktúra erőteljes ütemű fejlesztése; 
- az adó- és járulékrendszer tervszerű átalakítása, az állami újraelosztás mértékének 

csökkentése; 
- az évszázados hagyományokra épülő, kiváló alapokon nyugvó magyar oktatási 

rendszer színvonalának emelése, korszerűsítése a köz- és felsőoktatás, valamint a 
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szakképzés területén, ennek során a hosszútávú munkaerőpiaci elvárások 
szem előtt tartása;  

- megfelelő feltételek kialakítása ahhoz, hogy a helyi önkormányzatok, a régiók és a 
vállalkozások minél nagyobb arányban tudják igénybe venni az Európai Unió által 
nyújtott strukturális támogatásokat;  

- a külföldi működőtőke-befektetések ösztönzése, kedvező szabályozási és üzleti 
környezet biztosítása, Magyarország regionális centrummá fejlesztésének 
támogatása;  

- a hazai vállalkozások nemzetközivé válásának támogatása, a pénz- és a tőkepiac 
további fejlődésének biztosítása. A hazai kis- és középvállalkozások fejlődése 
érdekében minden nemzetközi normának megfelelő állami támogatás megadása 
annak érdekében, hogy nagyobb eséllyel vegyenek részt a nemzetközi versenyben, 
váljanak a nagyvállalatok beszállítóivá; 

- jól működő lokális gazdaságok és ezek globális hálózatának kialakítása; 
- a munkahelyteremtés, a hatékony foglalkoztatás előtérbe helyezése. A foglalkoztatás 

állami ösztönzésének erősítése, a foglalkoztatási ráta 7 % pontos emelése 10 éven 
belül; 

- a kutatás, a fejlesztés és az innováció erőteljes ösztönzése ( 5 éven belül a K+F 
kiadások megduplázása, 10 éven belül megháromszorozása; az ilyen célra fordított 
források hatékonyabb elköltése, a vállalkozói szféra nagyobb arányú bevonása 
mellett); 

- tudatos offenzív politika folytatása az Európai Unióban a magyar érdekek 
érvényesülése, a közös piac által nyújtott lehetőségek jobb kihasználása érdekében." 

 
Indokolás: Lásd a H/17406/10. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz.  nem támogatja

- a Költségvetési biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 
Összeállította:  az Országgyűlés Hivatalának Jogi főosztálya 
 
 
 
 Budapest, 2005. november 24. 
 
 
 
 

Puch László s.k., 
a Gazdasági bizottság elnöke 

Dr. Balsai István s.k., 
a Foglalkoztatási  
 bizottság elnöke 

 
 

Varga Mihály s.k., 
a Költségvetési  
 bizottság elnöke 


