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Tisztelt Képviselő Asszony!
Az Ön által felte tt „Mika szegénység csökkenésének látható jelei Magyarországo п ? "című
írásbeli kérdésre —Balog Zoltán miniszter úr megbízásából — az alábbi választ adom .
А jövedelemegyenl őtlenségeket mér ő GINI-együttható, illetve más mutatók alapján
Magyarországon kisebb jövedelemegyenl őtlenséget mért ek mint az EU-28-átlaga, illetve a z
újonnan csatlakozott tagállamokban .
А jólét nagyságának egyfajta fokmérője az egy fő re jutó GDP alakulásának feltérképezése. А
magyar gazdaság az elmúlt negyedévekben kiugró mértékben b ővült, 2014 második
negyedévben mára leggyorsabb volt az EU-28-ban éves alapon . А gazdaság növekedése а
jövedelmek b ővülését is maga után vonja, ami а háztartások jöv őbeli fogyasztási kiadását i s
emelni fogja és а munkaer őpiacra is kedvezően hat. Így а gyorsuló növekedés közvetlenül (pl.
jövedelmek bővülése, magasabb felhalmozási kiadások, EU-s transzferek) és közvete tt en is
biztosítja hazánk felzárkózását, és а szegénység csökkenését is maga után vonhatja . Mivel
mind а termelési, mind а felhasználási oldalon а hosszú távú növekedést megalapozó tétele k
növekedése meghatározó (beruházások, épít őipar), illetve а munkaer ő-piaci folyamatok is
nagyon kedvezőek; а magyar felzárkózás és így а szegénység csökkenése, nem csak
rövidtávon megalapozott .
Az elmúlt években а munkaerőpiacon is igen kedvező folyamatok figyelhetőek meg. А
legfrissebb adatok szerint 2014 . második negyedévében 190,3 ezer fővel (4,8 százalék) nőtt а
foglalkoztatás az el őző év azonos időszakához viszonyítva. А foglalkoztatottak száma íg y
4121,5 ezer főre emelkedett, amely meghaladja а válság előtti és а 2010-es 3,7 milliós szintet
is. А jelentős bővülés elsősorban а versenyszektor munkahelyteremtésével magyarázható ,
hiszen ugyanebben az id őszakban 172,4 ezer fővel bővült а közfoglalkoztato ttak nélkül
számolt belföldi foglalkoztato ttak száma . А munkanélküliek száma 114,5 ezer fővel csökkent,
а munkanélküliségi ráta pedig 11,1 százalékról 8 százalékra ese tt vissza. Ilyen kedvező rátát
utoljára 2008 végén tapasztalha ttunk. Az elmúlt évek kedvező folyamataiban meghatároz ó
szerepet játszik а munkát terhelő adók csökkentése, az aktivitást ösztönző intézkedések, а
közfoglalkoztatási programok kiterjesztése, illetve а Munkahelyvédelmi Akcióterv, mel y
egyszerre segít új munkahelyek létrehozásában és а meglév ők megőrzésében .
А háztartások reáljövedelme számottev ően nő tt 2013-ban, mely növekedés а 2014-es évben i s
folytatódo tt, а lakossági bizalmi indexek alapján а vásárlási kedv visszatért és а fogyasztók
pozitívan ért ékelik a jövedelmi kilátásaikat is . 2014-ben jelent ős lendületet vehet а fogyasztás ,
ugyanis а reáljövedelmek várhatóan még er ősebben emelkednek, mint 2013-ban .
Ebben nagy szerepet játszik egyrészt а minimálbérek és nyugdíjak in fl áció mértékét
meghaladó növekedése — ráadásul ezek а csoportok az átlagosnál magasabb fogyasztás i
határhajlandósággal rendelkeznek — és а honvédelmi és rendvédelmi, valamint а szociális
ágazatban megvalósuló illetményemelés, másrészt а részben а szabályozott árak
csökkentésének következményeként alacsony infláció . Az alacsony infláció а nyugdíjaso k
számára különösen kedvez ő. Körükben az úgyneveze tt nyugdíjas fogyasztói árindeх 0,4

százalékos árcsökkenést jelez. А nyugdíjak 2014 . január 1-t ő l 2,4 százalékkal emelkedtek, e z
tehát azt jelenti, hogy а legfrissebb adatok szerint а nyugdíjak idén júliusban 2,8 százalékkal
értek többet (reálé rtelemben), mint az el ő ző év azonos id ő szakában. Ez azt jelenti, hogy а
nyugdíjasok által leginkább fogyaszto tt avak összességében kevesebbe kerülnek, miközben а
nyugdíjak növekednek . А rezsidíjak csökkenése melle tt kiemelendő, hogy éves alapon az
alapvető élelmiszerek ára is egy százalékot mérséklődött, megkönnyítve а mindennapi
kiadások finanszírozását .
А rezsicsökkentés eredményeként а háztartások fogyasztásában hosszú id ő óta először
csökkent а lakásfennta rt ásra, illetve háztart ási energiára fordíto tt kiadások aránya .
Makrogazdasági szempontból különösen kedvez ő, hogy а lakossági energiaárak
csökkentésének köszönhetően а családok 2014-ben 300 milliárd, 2015-161 kezdődően pedig
évente közel 340 milliárd forint kiadásától mentesülnek, ami fogyasztásuk élénkülését
ösztönzi. А Kormány lakossági terhek mérséklését szolgáló lépéseinek eredményeként а
következ ő időszakban folytatódni foga belső fogyasztás növekedése, amit további, а
háztartások jövedelmi helyzetét javító kormányzati intézkedések (pl . а családi
adókedvezmények kiterjesztése, az ún. rugalmas GYED bevezetése) is támogatnak .
Az alacsonyabb jövedelm űek lakáshoz utását segítheti az alacsony kamatkö rnyezet is, amely
kedvezőbb feltételek melle tt biztosítja а hitelhez jutást. Továbbá а kormány arra törekszik ,
hogy ösztönözze а bankrendszert а hitelezési aktivitásának növelésére . Ennek els ő
eredményei már láthatók is voltak, egyrészt а folyósított hitelek állományának enyh e
növekedésében, másrészt а kiadott építési engedélyek és а lakástranzakciók számána k
emelkedésében .
А magyar lakosság lakáshitel-állományának mértéke, azon belül is а devizaadósság drámai
mért éke, és ebből adódóan а bajba utott hitelesek száma hazánk egyik legsúlyosabb
gazdasági, pénzügyi és társadalmi problémája .
А Kormány а probléma kezelése érdekében napjainkig számos intézkedést tett, amelyek közü l
kiemelném az árfolyamgát intézményét, valamint а Nemzeti Eszközkezel ő Z rt . létrehozását .
А legfrissebb, 2014 . júniusi adatok szerint 184 ezer árfolyamgát-szerződést kötö tt ek, az
érintett devizakölcsönök állománya közel 1500 milliárd forint, ameh az összes lakosság i
jelzáloghitel állomány 40 százaléka. А Nemzeti Eszközkezel ő Zrt . 2014 végéig 25 ezer
ingatlant vásárol meg .
А 2014 júliusában elfogadott, а Kúriának а pénzügyi intézmények fogyasztó i
kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdése k
rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII . törvény а tisztességtelenül felszámítot t
árfolyamréssel, kamatemeléssel kapcsolatos kérdések rendezéséhez szükséges első lépéseket
tart almazza . А következ ő lépés az adósokkal történő elszámolás rendezése, amelyről az
Országgyűlés külön törvényt fog alkotni .
А GDP növekedése részben а lakossági fogyasztás élénkülésére utal, aminek alapjait а
rezsicsökkentési intézkedéssorozat teremte tte meg . А legtöbb energiahordozó tekintetében 2 0
és 26 százalék közö tt i díjcsökkentés, а víziközmű-szolgáltatás, а hulladékszállítás, valamint а
kéményseprés vonatkozásában legalább 10 százalékos díjcsökkenés valósult meg . Egy
gázfűtéses társasházi lakásban él ő négyfős (2 felnőtt, 2 gyermek) család rezsimegtakarítósa
meghaladta а 117 ezer forintot а 2014 . évben bevezetett csökkentést megel őzően.
А KSH munkaerő felmérésének legutolsó adatai szerint а foglalkoztatottak száma 2010 é s
2014 második negyedéve között 342,6 ezer fővel nőtt . Ennek megfelelően а 15-64 éves
korcsoport foglalkoztatási rátája 55,3 százalékró161,7 százalékra emelkede tt .
Végül а legfontosabb, hogy а munkaer őpiac szegénységcsökkent ő hatását is tükröz ő
részmutató, az alacsony munkaintenzitású házta rtásokban él ők száma, 2013-ban hosszú id ő
után, ha lassan is, de csökkenésnek indult – ebben а közfoglalkoztatási és az aktív munkaer őpiaci programok eredményei tükrzödnek .
Budapest, 2014 . augusztus 15 .
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Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014 . (II. 24.) ООУ határozat 2 . melléklet
43. pontjában foglaltak megvalósulása érdekében mellékelten megküldöm Dr. Szél Bernadett
(LMP) országgyűlési képvisel ő „Mik а szegénység csökkenésének látható jele i
Magyarországon?” című, K/978 . számú írásbeli választ igénylő kérdésére adott válaszomat.
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