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FELADAT- ÉS HATÁSKÖR  

212/2010. (VII. 1.) KORM. RENDELET AZ EGYES MINISZTEREK, VALAMINT A 

MINISZTERELNÖKSÉGET VEZETŐ ÁLLAMTITKÁR FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÉRŐL 

VIII. Fejezet 

A nemzetgazdasági miniszter szakpolitikai feladat- és hatásköre 

73. § A nemzetgazdasági miniszter (e fejezet alkalmazásában a továbbiakban: miniszter) a 

Kormány 

a) gazdaságpolitikáért, 

b) államháztartásért, 

c) adópolitikáért, 

d) nyugdíjjárulék- és nyugdíjbiztosítási járulékfizetés szabályozásáért, 

(...) 

m) foglalkoztatáspolitikáért, 

n) szakképzésért és felnőttképzésért, 

o) társadalmi párbeszédért, 

(…) 

felelős tagja. 

(…) 

81. § (1) A miniszter a foglalkoztatáspolitikáért való felelőssége körében 

a) előkészíti különösen - a mezőgazdasági foglalkoztatás tekintetében a vidékfejlesztési 

miniszter együttműködésével - a munkaviszonnyal, a közalkalmazotti jogviszonnyal, a 

bérpolitika kialakításával, a munkáltató fizetésképtelensége esetén igénybe vehető 

bérgarancia-támogatással, a foglalkoztatás elősegítésével - ide nem értve a foglalkoztatási 

rehabilitációt - és az álláskeresők támogatásával, a munkaügyi kapcsolatokkal, a külföldiek 

magyarországi foglalkoztatásának engedélyezésével, a munkaügyi ellenőrzéssel és az 

egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés szabályaival kapcsolatos 

jogszabályokat, továbbá e tárgykörökben felhatalmazás alapján miniszteri rendeleteket ad ki, 

b) kidolgozza a Kormány foglalkoztatás-politikai, valamit az érintett miniszterekkel 

együttműködve az életszínvonal-politikai és térségi kohéziós politikai koncepcióját, és 

érvényesíti azokat egyéb kormányzati koncepciók és programok kialakításánál, 

c) ellátja a foglalkoztatáspolitika koordinációjával kapcsolatos feladatokat, 
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d) meghatározza a foglalkoztatáspolitika - ide nem értve a foglalkoztatási rehabilitációt - és az 

álláskeresők ellátásának eszközrendszerét, elemzi és ellenőrzi annak működését, 

e) programokat dolgoz ki a munkaerőpiacon hátrányos helyzetben lévők foglalkoztatására, 

valamint a foglalkoztatási válsághelyzetekből adódó kedvezőtlen munkaerőpiaci hatások 

csökkentésére, e körben ellátja a közfoglalkoztatási formák rendszerének működtetésével 

kapcsolatos feladatokat, 

f) a nemzeti erőforrás miniszterrel együttműködve javaslatokat dolgoz ki az atipikus 

foglalkoztatás bővítésére, 

g) meghatározza a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat szakmai felügyeleti rendszerét, a 

jogszabályok keretei között rendelkezik a Munkaerőpiaci Alap felett, a szakképzési alaprész 

tekintetében a nemzeti erőforrás miniszterrel együttműködve, 

h) rendelkezik a munkahelyteremtést, illetve a közmunka támogatását elősegítő fejezeti 

kezelésű előirányzatok felett, 

i) meghatározza a munkaerőpiaci szolgáltatások szabályait és irányítja a munka-, pálya-, 

álláskeresési, foglalkoztatási tanácsadással kapcsolatos feladatokat, 

j) figyelemmel kíséri a foglalkoztatási folyamatokat, elkészíti a munkaerő-keresletre és 

kínálatra vonatkozó prognózisokat, 

k) felelős a bérpolitikáért és a munkavédelemért, 

l) részt vesz a Kormány elosztás- és jövedelempolitikai koncepciójának kialakításában, 

m) kidolgozza a kormányzati bérpolitikára vonatkozó javaslatokat, 

n) koordinálja a versenyszféra keresetalakulásának befolyásolását célzó, érdekegyeztetéssel 

kapcsolatos kormányzati teendőket és a költségvetési intézményi szféra bérpolitikáját, 

o) kidolgozza az érdekegyeztető tárgyalásokon a versenyszféra keresetalakulására és a 

kötelező legkisebb munkabér meghatározására vonatkozó kormányzati tárgyalási pozíciókat, 

p) előterjeszti a Kormánynak - az érdekelt miniszterekkel együttműködve - a költségvetési 

intézményi szféra illetményrendszereinek összehangolt alakítására vonatkozó javaslatokat, 

q) értékeli a szektorok, ágazatok, szakmák kereseti viszonyait, 

r) irányítja - a nemzeti erőforrás miniszterrel együttműködve - a munkavédelem országos 

programjának végrehajtását, 

s) az érintett szervekkel együttműködve meghatározza az egészséget nem veszélyeztető és 

biztonságos munkavégzést biztosító szabályokat, ideértve a munkahelyek, a munkaeszközök, 

az egyéni védőeszközök, a munkakörülményi tényezők és a munkaalkalmasság 

követelményeit, 

t) összehangolja az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeinek 

megteremtésében közreműködő szervek tevékenységét, 
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u) egyetértést gyakorol a más államigazgatási szervek ügykörébe tartozó, munkabiztonságot 

érintő előterjesztések esetében, 

v) ellátja a Nemzetközi Munkaügyi Szervezettel (ILO) kapcsolatos feladatokat, 

w) működteti a Munkaerőpiaci Alap Irányító Testületét, a Munkaügyi Közvetítői és 

Döntőbírói Szolgálatot, a Munkaügyi Ellenőrzést Támogató Testületet, a Közmunkatanácsot, 

x) ellátja a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat, valamint az Országos Munkavédelmi és 

Munkaügyi Főfelügyelőség irányítását. 

(2) A miniszter a szakképzésért és felnőttképzésért való felelőssége körében 

a) meghatározza a szakképzés megkezdésének és folytatásának feltételeit, a szakképzést 

folytató intézmények gyakorlati képzés szervezésére vonatkozó együttműködési 

megállapodásának tartalmi követelményeit, a pályakövetéssel összefüggő feladatokat, 

b) meghatározza a szakmai vizsgáztatás általános szabályait és eljárási rendjét, valamint a 

szakmai vizsgák adatait tartalmazó központi nyilvántartás vezetésének szabályait, 

c) meghatározza a szakmai vizsga szervezésére való jogosultság feltételeit, 

d) meghatározza a szakmai vizsgadíj és a vizsgáztatási díjak kereteit, 

e) meghatározza a tanulószerződés alapján a tanulókat megillető juttatások részletes 

szabályait, 

f) elkészíti és kiadja az országos szakmai szakértői névjegyzéket és az országos szakmai 

vizsgaelnöki névjegyzéket és gondoskodik a szakmai szakértők nyilvántartásba vételéről és a 

nyilvántartás kiadásáról, 

g) meghatározza a szakmai és vizsgakövetelmények formai előírásait, 

h) létrehozza és működteti a szakképzési szerkezet folyamatos fejlesztését és korszerűsítését 

szolgáló bizottságot, 

i) a szakképzés-fejlesztési stratégia feladatainak eredményes megoldása, koordinálása, az 

érdekegyeztetés működtetése érdekében létrehozza és működteti a stratégiai bizottságokat, 

j) a szakképesítésért felelős miniszter ágazatába tartozó szakképesítések modultérképei 

alapján összeállíttatja az országos modultérképet és gondoskodik annak nyilvánosságra 

hozataláról, 

k) hazai és nemzetközi források felhasználásával fejlesztési programokat kezdeményez és 

valósít meg, 

l) az életen át tartó tanulás elősegítése érdekében - a külön jogszabályokban foglaltak szerint - 

közreműködik a közoktatási, felsőoktatási rendszer működtetésével és továbbfejlesztésével 

kapcsolatos állami feladatok végrehajtásában, 

m) felnőttképzési és munkaerőpiaci képzési programokat dolgoz ki, ösztönzi ezek korszerű, 

informatikai eszközökkel támogatott formáinak elterjesztését, 
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n) külön jogszabályban meghatározott felnőttképzési intézményeket létesít és tart fenn, 

o) közreműködik a nemzeti erőforrás miniszter iskolai rendszerű szakképzést érintő 

feladatainak ellátásában, 

p) ellátja a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 

törvényben ráruházott feladatokat, 

q) működteti a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanácsot, 

r) irányítja a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetet és a 30. § b) pontban 

foglaltakkal összhangban szakmai felügyeletet gyakorol a regionális képző központoknak a 

vállalatok közvetlen képzési megrendelései tekintetében 

s) törvényességi felügyeletet gyakorol a Felnőttképzési Akkreditáló Testület felett. 

(3) A miniszter a társadalmi párbeszédért való felelőssége körében 

a) képviseli a Kormányt az országos érdekegyeztetésben, 

b) összehangolja a kormányzati szervek érdekegyeztetéssel kapcsolatos tevékenységét, 

c) részt vesz a gazdasági, munkaügyi, foglalkoztatási, szakképzési, munkavédelmi, valamint 

fogyasztóvédelmi érdekegyeztetésben, továbbá ellátja, illetve biztosítja a Kormány 

képviseletét a feladatköréhez tartozó érdekegyeztető testületekben, 

d) figyelemmel kíséri az érdekegyeztetésben létrejött megállapodások végrehajtását, 

e) figyelemmel kíséri, illetve segíti a munkaügyi kapcsolatok és az érdekegyeztetés 

folyamatait, javaslatot dolgoz ki az érdekegyeztetés és a társadalmi párbeszéd intézmény- és 

fórumrendszerének továbbfejlesztésére, 

f) meghatározza a kollektív szerződések regisztrálásának szabályait, nyilvántartja és elemzi a 

kollektív szerződéseket, dönt a kollektív szerződés hatályának az ágazatra (alágazatra) történő 

kiterjesztéséről, 

g) figyelemmel kíséri a munkaügyi viták, konfliktusok feloldásának rendjét, 

h) gondoskodik a civil szektorral való kapcsolattartás ágazati politikájának kialakításáról és 

megvalósításának összehangolásáról, 

i) gondoskodik a civil szektort érintő minisztériumi szintű elképzelések és döntések 

összehangolásáról, 

j) elősegíti a civil szektor szervezeteinek részvételét a közfeladatok ellátásában, 

k) részt vesz a közigazgatási és igazságügyi miniszternek a Nemzeti Civil Alapprogrammal 

kapcsolatos kormányzati feladatai összehangolásában, 

l) 
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m) működteti az Országos Érdekegyeztető Tanácsot, az Országos Közszolgálati 

Érdekegyeztető Tanácsot, a Közalkalmazottak Országos Munkaügyi Tanácsát, a 

Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Érdekegyeztető Tanácsot. 

(…) 
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VÁLOGATOTT NYILATKOZATOK ÉS PUBLIKÁCIÓK 

MATOLCSY: ÚJ KÖZMUNKAALAP JÖN LÉTRE JÚLIUSBAN – MTI, 2011. MÁJUS 30. 

Budapest, 2011. május 30., hétfő (MTI) - A közfoglalkoztatásra szánt forrásokat 

átcsoportosítják a Munkaerő-piaci Alapból, és július elsejétől - a belügyminiszter irányítása 

alatt - létrejön az új Közmunkaalap - mondta Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter 

éves meghallgatásán hétfőn az Országgyűlés foglalkoztatási és munkaügyi bizottságának 

ülésén. 

    Megváltozik a Munkaerő-piaci Alap szerkezete, irányító testülete is annak érdekében, hogy 

ésszerűbben és takarékosabban működjön, és válaszoljon a munkahelyteremtés kihívásaira - 

ismertette a miniszter. 

  Matolcsy György elmondta: hosszú távon a foglalkoztatás bővülése teremti meg a 

fenntartható egyensúlyt Magyarországon, így a kormánynak továbbra is célja, hogy 2014 

végéig 300.000 új munkahely jöjjön létre. 

  A miniszter szólt arról is, hogy a kormány tervei szerint a jövőben országos érdekegyeztető 

fórumként működő Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácsot 2012-ben "üzemelik be", s 

tagjai a munkavállalói és munkáltatói érdekképviseleteken túl a gazdasági kamarák, a civil 

társadalom és a tudományos élet, valamint a történelmi egyházak képviselői lesznek. 

  A második, vagyis ágazati érdekegyeztető szinten egy kétoldalú, a munkáltatók és 

munkaadók közötti egyeztető rendszer működik majd, itt az állam mint munkáltató vehet 

majd részt - mondta a tárcavezető.  

 Matolcsy György kiemelte: Magyarország jó úton halad afelé, hogy a jelenlegi kormányzati 

ciklus végére teljesüljön a 300.000 új munkahelyre vonatkozó vállalás, ehhez azonban új 

gazdaságpolitika, új közmunkaprogramok, és új érdekegyeztetés szükséges. 

  A miniszter elmondta: az év első négy hónapjában jelentősen nőtt a foglalkoztatottság 2010 

azonos időszakához képest, ami négy okra vezethető vissza. Egyrészt az ipari export 

bővülésének, másrészt a kormány gazdaságpolitikája belföldi piacbővítő hatásának 

köszönhető, de fontos szerepet játszott a kis- és közepes vállalkozói szektor helyzetének 

javulása, valamint a közmunkaprogramok is. 

  Tavaly a Munkaerő-piaci Alapból (MAP) 128 milliárd forintot költöttek 

közmunkaprogramra, amelyekben körülbelül 100.000 embert foglalkoztattak napi 8 órában - 

emlékeztetett Matolcsy György. Jelezte: az idén az a cél, hogy a rendelkezésre álló 64 

milliárd forintból 4 órás, de összesen 250.000 munkavállalóra kiterjedő közmunkaprogram 

szerveződjön. Jelezte, hogy júliustól újabb, kísérleti közmunkaprogramok indulnak.  Bertha 

Szilvia (Jobbik) hozzászólásában kifogásolta, hogy a kormány "drága és manipulatív" 

kérdőívek kiküldésével "helyettesítette" a társadalmi párbeszédet, elmaradtak a szakmai viták.  

Matolcsy György erre úgy reagált, hogy szükség van minden egyeztetési csatornára, így a 

nemzeti konzultációra is, de emellett ott van az ágazati egyeztetés, a jövőbeli Nemzeti 

Gazdasági és Társadalmi Tanács, valamint maga az Országgyűlés. 

  Kiss Péter (MSZP) szerint nyugat-európai példák is mutatják, hogy a munka világával 

kapcsolatos érdekegyeztetést nem helyettesíti a gazdaság és szociális tanácsok rendszere.  
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 Az álláskeresési járadék jogosultsági idejének kilencről három hónapra történő 

csökkentéséről a képviselő elmondta: azt csak akkor tartja elképzelhetőnek, ha az ellátásból 

kiesetteket más ellátással támogatják, ugyanis a munkanélküliség átlagos ideje 18 hónap. 

  Gúr Nándor (MSZP), a bizottság elnöke szerint a közfoglalkoztatásban a "fél pénzen dupla 

foglalkoztatást" elvnek nincs értelme, mivel a négy órás közmunkával megkeresett bér 

összege nagyon közel áll a bérpótló juttatás nagyságához. A közfoglalkoztatás így inkább "a 

statisztikának szól, nem az embereknek" - jegyezte meg.  

 A nemzetgazdasági miniszter a szocialista képviselők felvetéseire kifejtette: azokat, akik 

három hónap után nem találnak munkát, a négy órás közfoglalkoztatásba vonják be, amely 

oktatással is kiegészül. Matolcsy György szerint ez nem zárja ki, sőt elősegíti, hogy az 

emberek az elsődleges munkaerő-piacon helyezkedjenek el. 

  Az ülésen részt vettek az OÉT munkaadói és munkavállalói oldalának képviselői is. 

  Borsik János, az Autonóm Szakszervezeti Szövetség elnöke hangsúlyozta: az OÉT 1988 óta 

működik a munka világának fő egyeztető fórumaként, és a társadalmi béke 

letéteményeseként. Bár az előző Orbán-kormány alatt is voltak az érdekegyeztetést érintő 

átalakítások, 1998 és 2002 között mégis működött az Országos Munkaügyi Tanács, ahol meg 

tudták vitatni a Munka törvénykönyvével (MT) kapcsolatos változásokat - mondta az elnök. 

Egyben megkérdezte a minisztert, hogy azt MT-t érintő, készülő változtatásokról kivel, mikor 

és hogyan fognak tárgyalni. 

  Hangsúlyozta, hogy tárgyalásokra van szükség a munka világát érintő kérdésekről, mert e 

nélkül akár társadalmi szintű konfliktusok is kialakulhatnak. Párbeszéd nélkül nem tud 

kialakulni a társadalmi igazságosság, így pedig sérül a demokrácia - mondta. 

  Horváth Gábor, a Mezőgazdasági Termelők és Szövetkezők Országos Szövetségének 

(MOSZ) főtitkára arra hívta fel a figyelmet, hogy az adójóváírás fokozatos kivezetése évente 

munkavállalónként több százezer forintos tehet jelent a munkáltatóknak. A kivezetés ráadásul 

ágazatspecifikus, és épp azokat a szektorokat - például könnyűipar, mezőgazdaság - terheli, 

amelyek egyébként fel tudnák szívni a - jellemzően szakképzettséggel nem rendelkező - 

állástalanokat.  

Matolcsy György elmondta: az adójóváírás kivezetéséről ősszel születik majd döntés. 

MATOLCSY: NEM LESZ TÖBB VÁLSÁGADÓ – HIR24.HU, 2011. JÚNIUS 3. 

Matolcsy György kétharmados törvényben rögzítené, hogy nem lehet 16 százaléknál 

magasabb a személyi jövedelemadó kulcsa. Az egykulcsos óriási siker, a miniszter érzi már a 

versenyképesség növekedését. 5 milliárd forintot tervez a kormány jövőre elkölteni a bedőlt 

lakáshitelek fölvásárlására. Interjú. 

- Orbán Viktor miniszterelnök úr a minap azt mondta „a nyugdíjrendszer, az adórendszer és a 

költségvetési gazdálkodás szabályait kétharmados törvények rögzítik majd. Ez adja meg az új 

gazdasági rend stabilitását". Az adórendszer alakítása a mindenkori kormányok dolga volt 

eddig. Mi lesz a kétharmados törvényben?  
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- Meglátjuk ősszel. Az a szándékunk, hogy az arányos, 16 százalékos, egykulcsos adórendszer 

alapelveit, az arányosságot és az adórendszeren kívüli, gyermekvállalást segítő jellegét 

rögzítsük kétharmados törvényben. 

- Gulyás Gergely tavasszal azt nyilatkozta nekünk, az adórendszer szabályait csak annyiban 

betonoznák be, hogy a demográfiai viszonyok miatt legyen valamiféle gyermekek után járó 

kedvezmény. Mekkora mozgástere marad a következő kormányoknak? 

- Két alapelvet rögzítünk. Az egyik, hogy a magyar személyijövedelemadó-rendszer arányos. 

Ami azt jelenti, hogy egykulcsos, a mértéke változhat. A másik alapelv, az adórendszeren 

kívül elismeri a gyermekvállalást… 

- Az egy kulcs mértéke nem lesz kétharmados törvényben rögzítve? 

- Ez vagy benne lesz, vagy nem, de … 

- Ön szerint benne kellene, hogy legyen?  

- Azt kellene rögzíteni, hogy az szja mértéke nem lehet nagyobb 16 százaléknál. Kisebb 

nyugodtan lehet. Bulgáriában 10 százalék, Oroszországban 13 százalék. Hetényi István 

egykori pénzügyminiszter 1984 körül mondta azt, ő mindenben benne van, ami egy lépést 

előre visz és semmiben, ami egy lépést hátra mozdít. Ha azt mondjuk 16 %-nál nem lehet 

magasabb az egy kulcs, az jó megoldás. 

- Tehát ez az egy kulcs lesz a törvényben… 

- Hogy mi lesz benne az a képviselő hölgyeken és urakon múlik.  

- Többnyire az van benne, amit önök javasolnak… 

- Ezt a frakció dönti el. Nekem, mint miniszternek és közgazdásznak ez a véleményem. 

- Ön sikernek könyveli el az egykulcsos adót? 

- Óriási sikernek.  

- Milyen szempontból óriási siker? 

- Három szempontból. Az egyik, hogy sikerült szakítani az irigységre épülő 

gondolkodásmóddal. Ez azt mondta, minél többet keres valaki, aránytalanul kell több adót 

fizetnie azért mert… és itt hosszú sor következett, mögötte az irigységgel. Másrészt sikerült 

kettéválasztani a szakmai hatékonysági elvet és a szociálpolitikai elvet a gazdaságpolitikában. 

Az egykulcsos, arányos adónak az adórendszer hatékonyságát kell ösztönözni. A harmadik a 

16 százalék. Minden idők legalacsonyabb személyi jövedelemadó-kulcsa. Ez három olyan 

elem, ami miatt szerintem ez óriási siker. 

- Közben „szükség lett” egy „bérkommandóra”, mert az alacsony keresetűek alapvetően 

rosszabbul jártak az egykulcsos adóval. A bérüket ki kell egészíteni, erre Rogán Antal 

fogalmazott meg ajánlást a versenyszféra számára. Nem mindenhol emelték az ajánlásnak 

megfelelően a béreket. 
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- Majd megteszik. Az egykulcsos, arányos 16 %-os jövedelemadó-rendszer első éve arra épül, 

hogy mindenki tartja magát a 4-6 százalék közötti nominális béremeléshez. Azt gondolom, az 

év második felében már nem találunk olyan munkáltatót, aki ne vitte volna végig ezt. Ha 

mindenki az ajánlásnak megfelelően emeli a béreket, az első évben sem lesz olyan csoport, 

amelyik rosszul jár. 

- Ön érzi a versenyképesség növekedését? Mert ez volt a célja az egykulcsos adónak.  

- Jelentősen érzem.  

- Számokban kifejezve? 

- A számok ismertek. Hogy milyen tényezők vannak mögöttük, afölött lehet szakmai vitát 

nyitni. A számok azt mutatják, hogy gyorsul a gazdaság növekedése, megállt a fogyasztás 

csökkenése, beruházási fordulat előtt állunk. Az első negyedéves adat gyorsulást jelez, és a 

trendvonalak is ezt jelzik a beruházásoknál. A hosszú távú megtakarítások nőnek, a 

jelzáloghitelesek pedig törlesztésre használják fel a többletjövedelmet.  

- Ezt mind az egykulcsos adónak tulajdonítja? 

- Nem, több tényező van, de a legfontosabb három ok között biztosan ott van az egykulcsos 

adó. Tényező a külpiaci húzóerő, és az is, hogy lassan véget érnek a rendkívüli évek, az 

emberek kezdenek megnyugodni. Lassan stabilizálódik az ország. 

Mellár Tamás közgazdász egyetemi tanárt arra kértük értékelje a kormány első évét. Azt írja 

„az Orbán-kormány legrosszabb döntésének az egykulcsos, 16 százalékos SZJA bevezetése 

tekinthető. Ezzel az intézkedéssel úgy vett ki 360 milliárdot a költségvetésből, hogy ennek 

lényeges gazdaságélénkítő hatása nincs és előre láthatólag nem is lesz.” 

- Aki véleményt nyilvánít és közgazdász, annak tisztában kellene lennie a számokkal. 

- Tisztában van vele… 

- Tényleg? Akkor mondom a számokat. Ötszáz milliárdról van szó. Nem 360-ról. Nagy 

különbség.  

- Ő azt mondja, ennyit vett ki az állam kasszájából azzal, hogy egykulcsos és 16 % lett az szja.  

- 500 milliárdot. Az egykulcsos arányos, 16 %-os szja-rendszeren keresztül 500 milliárddal 

marad több pénz a háztartásoknál, a gazdaságban. Mellár úr először nézze meg a számokat. A 

többi lehet szakmai, erkölcsi, szociálpolitikai vita. A közgazdasági életben ezt az egészet 

bonyolultan nézik. Az egyszerű nézőpont az, hogy mi jó a gazdaságnak? Ha több pénz van a 

gazdaságban, akkor az megy. A vállalkozók is motiváltabbak, ha nincs jövedelemfék a magas 

adó miatt. Ez régi vita, de tisztul a gondolkodásunk. 

- A miniszterelnök úr azt is mondta, szeretné, ha nyárra nem maradna senki, aki kevesebb 

pénzt visz haza, mint korábban. Kötelező erejű lesz a bérkommandó ajánlása?  

- Folyik a munka, végül az lesz, amit a miniszterelnök úr mond. A 16 százalékot úgy vezettük 

be, hogy kötelezettséget vállaltunk a 4-6 %-os jövedelememelésre. Úgy látom, a munkaadók 

többsége, beleértve az önkormányzatokat és az állami vállalatokat, végrehajtották. 
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- Akik még nem, azok számára kötelezővé teszik a bérajánlást?  

Nem kell kötelezővé tenni. A mai magyar megújítási, társadalmi újjászületési rendben a 

munkáltatók nem tehetik meg, hogy nem hajtják végre azt, amit a mellettük lévő munkáltató 

már végrehajtott, amit a kormány kér vagy amit a kamara kér.  

- Lehet ez alku része?  

- Nem kell alkudozni. Végre kell hajtani.  

-A reálgazdaság tervezéséről azt mondta Orbán Viktor, hogy „ma csak pénzügyi tervezés van, 

…de alatta még nem épült ki a reálgazdasági tervezés”. Ez pontosan mit jelent?  

- Ez fontos mondat. Ez a második Orbán-kormány építésének következő szakasza. Az első 

szakaszban sikerült kihúznunk magunkat az államcsőd veszélyzónájából, a pénzügyi 

konszolidáció megtörtént. Túl vagyunk a hosszú távú pénzügyi tervezési folyamaton is, ez az 

Új Széchenyi-terv és a Széll Kálmán Terv. Arra szükség van, hogy lássuk a magyar gazdaság 

hogy működik majd 10-15-20 év múlva. 

- Ezt azt jelenti, hogy különböző szektorokkal önök, a kormány terveztetni fog?  

- Azt tesszük majd, mint a franciák, a bajorok, az osztrákok vagy a finnek. Ezekben az 

országokban 5-10-15 éves ágazati és szakágazati előrejelzések, tervek és koordinációs 

folyamatok vannak. Például, hogy Franciaországban milyen földrajzi sávban, milyen iparok 

fejlődjenek? Elemzik, hol vannak leszakadt földrajzi sávok, hol van kiaknázatlan fejlődési 

potenciál? Ezt központi stratégiai gondolkodás tárja fel.  

- Az ilyesmit a szektorok maguk is megteszik, jól felfogott saját piaci érdekükben, nem? 

- Nem. Az a lényeg, hogy nem teszik meg.  

- Miért gondolja? 

- Nem gondolom, tudom. Például a francia állam, Christine Lagarde francia gazdasági és 

pénzügyminiszter, … 

- Aki hamarosan az IMF elnöke lesz… 

Nagyon remélem, mert csodálatosan felkészült és kitűnő hölgy. Ő részt vesz a francia 

iparstratégiát alakító kormányzati munkában, és azt mondja, Franciaországnak versenyelőnye 

van a repülőgépgyártásban… stb. Az unió sikeres országaiban a pénzügyi tervezés mellett 

reálgazdasági tervezést is végeznek. Ezek kormány és piac közötti együttműködést 

igényelnek. 

- Ön a magyar gazdaságban hová tenné a hangsúlyt?  

- Az 1990 előtti pártállami diktatúra tervgazdasági közegében kialakult 10-12 olyan magyar 

szakágazati húzó vállalatcsoport… 

- Azt akarja mondani, hogy az lesz a minta? 
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- Dehogy, százéves fejlődés eredményeként alakult ki 10-12 ilyen vállalatcsoport. Ebből 4-5 

megmaradt. Van Richterünk, van szénhidrogén vállalatunk, a Mol, a pénzügyi szektorban ott 

az OTP. Feljövőben van egy idegenforgalmi turisztikai vállalatcsoport, egy nem külföldi 

tulajdonú, járműipari cégcsoport. Feljövőben van minden, ami logisztika, ami 

egészségturizmus, ami sajátosan ötvözi az infokommunikációt, a tudástőkét, a nagy 

egyetemeket. Olyan szakágazatok, amelyek igénylik, hogy az állam adjon jövőképet, mondja 

meg, hogy szerinte ebbe az irányba vagy abba kell fejlődni. Az Új Széchenyi-tervben benne 

vannak ezek a kitörési pontok. Alapul kell venni a francia, a német vagy a finn tervezési 

modellt, de érdemes megnézni az ázsiai modelleket és a brazilokat is.  

-Mellár Tamás kiemel még egy pontot, a februári fordulatot. A Széll Kálmán Terv a korábbi 

adócsökkentő iránytól teljesen eltérő. A hiánycsökkentésre, munkahelyteremtésre állt át. 

Százezreket akarnak visszaterelni a munkaerőpiacra, de hova? Miből lesz 300 ezer új 

munkahely?  

- Munkahely attól lesz, ha néhány feltétel együtt teljesül. Ha van gazdasági növekedés 

Magyarországon, ehhez emelni kell a beruházási rátát. Ezért kell jól fókuszálni az Új 

Széchenyi-terv programjait, és ösztönözni a külföldi befektetőket. A növekedés az egyik 

feltétel.  

- A beruházások bővülésének viszont alapfeltétele a kiszámítható szabályozó környezet… 

- Ez így van. 

- Viszont ezt most nem érzik a befektetők.  

- Akiket válságadó és bankadó sújtott, valóban teljesen korrekt módon azt érzékelik, hogy 

kiszámíthatatlan volt az első év gazdasági környezete. Most már kiszámítható. 2012-ig 

vannak érvényben ezek az adók. 

-…Így. Viszont ha a 2012-től nem lesz európai bankadó, akkor Orbán Viktor szavaival élve 

„el kell gondolkozni azon, hogyan folytatódik ez tovább”. A feltételekről még nem állapodtak 

meg, de marad valamiféle bankadó.  

- Ez a Széll Kálmán-tervben is, a strukturális reformokban is és a konvergenciaprogramban is 

szerepel. Ez kiszámítható, csak nem jó hír a pénzintézetek számára. A válságadókra azt 

mondtuk, kivezetjük azokat. A pénzintézetek esetében ha lesz uniós megoldás, bevezetjük azt. 

Ha nem lesz, fenntartjuk a jelenlegi bankadót a mai mérték felében. 

- Ugyanazokkal a feltételekkel, amelyekkel most létezik? 

- Erről 2012 második felében fogunk tárgyalni. 

- Kalkulál újabb válságadóval?  

- Nem. 

-A reálgazdaság tervezésével kapcsolatban említett pár céget. A Molban most szerzett 

tulajdonrészt a magyar állam. További állami tulajdonszerzés is elképzelhető a reálgazdaság 

tervezésével? 
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- Elvileg elképzelhető, de nem ez a reálgazdaság tervezésének a fő módja. Még a 

koordinációnak sem. A Molnál sem 100 százalékos tulajdonrészt szerzett a magyar állam.  

- A 21 százalék sem kevés. 

- Ha a korábbi kötelező magánnyugdíj-pénztári vagyonban találunk még Mol-részvényeket és 

azokat is hozzátesszük, könnyen lehet, hogy 25 % felett leszünk. Azt látni kell, hogy a magyar 

államnak sem pénze, sem kedve nincs arra, hogy állami tulajdon bővítésével hajtson végre 

gazdasági stratégiákat, vagy tervezze a reálgazdaságot. A vállalatcsoportokat a jövőkép 

motiválja és ha szükséges, az a pénzügyi szabályozó rendszer, ami például a külföldi működő 

tőke bevonását segíti. Kaphatnak fejlesztési támogatást, szakképzéshez hozzájárulást, 

infrastruktúra-fejlesztési programokat indíthatnak, hogy nőjön a versenyelőnyünk.  

- Devizahitelesek mentőcsomagja: kinek az ötlete volt a 180 forinton rögzített svájcifrank-

árfolyam? 

- Volt 150, 160, 180, és 199. Hogy pontosan kinek, mikor melyik ötlete volt, erről 

megoszlanak a vélemények.  

- A Magyar Nemzeti Bank véleményezte a tervet és azt állítja, az árfolyam átmeneti rögzítése 

hamis biztonságérzetet kelt. Ön szerint mekkora terhei lesznek egy átlagos hitelesnek 2015. 

január elseje után?  

- A megegyezés világosan rögzíti, hogy a devizahitelesek védett árfolyamsávot kapnak. 2015. 

január 1-jétől sem lehet több a havi törlesztőrészletük, mint a decemberi, plusz 15 százalék. 

Hamis biztonságérzetről nincs szó. Mindenki pontosan tudja, milyen teher nyomja. 

Könnyebbségről beszélhetünk. Sajnos a magyar jegybank elnézte ezt a felhalmozott 

devizaadósságot. 

- Tárgyaltak az MNB-vel a devizahitelesek megsegítéséről? 

- Nem volt erre szükség. Nem az MNB volt a partnerünk, hanem a Bankszövetség.  

- A jegybank szerint kényes kérdés az árverezési moratórium felszabadítása a bankok 

hitelképessége, hitelezési készsége szempontjából. Szerintük kevés a lakásokból 2-5 %-ot 

értékesíteni.  

- A bankok nem mentek volna bele, ha ez nem jó nekik. Minden külső vélemény abban sántít, 

hogy két fél megállapodott egymással és hárman járnak jól. Legjobban az adós jár, mert 

biztonságba került. Nem tudni, mennyi lesz majd a svájci frank árfolyama 2015-ben, de az 

adósok biztonságban vannak. És jól jártak a bankok, mert feloldottuk a moratóriumot.  

- Miért kellett minden devizahitelesre vonatkoztatni ezt a lehetőséget, miért nem csak azokra, 

akik bajban vannak?  

- Mert minden devizahiteles bajba kerülhet.  

- Így viszont olyanok is választhatják a rögzített árfolyamot, akik most is fizetőképesek, de 

könnyítésre vágynak. Végül valószínűleg magasabb törlesztőrészletet és feltehetően hosszabb 

ideig kell fizetniük. 
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- Ez nem szociálpolitikai kérdés. Ez a gazdaságpolitika hatékonyságát erősítő lépés. A 

devizahitelesek teljes köre, úgy egymillió 250 ezer ember él ma teljes bizonytalanságban. 

Nemcsak az, aki már nem tud fizetni.  

- Mennyit költ erre az állam?  

- Az állam garanciát vállal, a bankok garanciavállalási díjat fizetnek. A költségvetésnek egy 

fillérjébe sem kerül. Ez rendkívül szellemes megoldás és hatékony. Az terheli a költségvetést, 

ha a magyar kormány vállalja, hogy az országban senki sem kerülhet utcára. Hogy mennyibe, 

azt meglátjuk. 

- Nemzeti Eszközkezelő. Erre vannak költségkimutatások? Tavaly még minisztersége 

megkezdése előtt azt mondta, hogy a devizahitelesek megmentésére Nemzeti Eszközkezelőt kell 

felállítani. 

- Így van, be is jelentettük az eszközkezelő létrehozását. 

- Csak annyit tudunk róla, amennyit Orbán Viktor elmondott: Budapesten és a megyei jogú 

városokban a hitel keletkezéskori ingatlanértékének 55, városokban 50, a többi településen 30 

százalékán veszi át az eszközkezelő a lakásokat. Mindig a részletek érdekesek. Milyen keretek 

között működik majd a vagyonkezelő?  

- Valószínűleg az MFB egyik leánytársaságaként működik majd. Eddig arra gondoltunk csak, 

hogy a Nemzeti Eszközkezelő vásárolja meg a bankoktól a bedőlt hitelesek ingatlanjait. Ez 

kiegészült azzal, hogy indul az új közmunkaprogramunk, és ennek keretében miért ne lehetne 

közmunkában olyan kertes, szociális családi házakat építeni, amelyekben elhelyezzük azokat 

az embereket, akiknek bedőltek a hiteleik? És miért ne vásárolhatna az önkormányzat maga a 

saját településén is olyan otthont, amit utána az eszközkezelő működtet? Sokfajta megoldás 

van kialakulóban. 

- Mennyit költenek az eszközkezelésre? 

- Még nem tudjuk pontosan, a jövő évre ötmilliárd forintot irányoztunk elő.  

- Visszatérve beszélgetésünk elejére, azt is mondta Orbán Viktor, hogy „a gazdaságról szóló 

kétharmados törvényt magamra szignáltam”. Hogyhogy nem önre?  

- A miniszterelnök úr mindent a kormány keretében dolgoztat ki és utána dönt. Ugyanaz a 

folyamat, mint eddig.  

- Ön kap feladatot ebben a kétharmados törvényben? 

- Nem tudom, hogy ez jó hír vagy nem, de igen. 

- Elfogadja az ön javaslatait, gondolatait a miniszterelnök úr? 

- Igen, el szokta fogadni. Jók a találati arányaim. 



15 

GYÜRE JÓZSEF: A SIKER ZÁLOGA A KÖZÉPOSZTÁLY – HETI VÁLASZ, 2011. OKTÓBER 27. 

   A jövő év végére el kell jutni oda, hogy a családokat már ne terheljék devizahitelek - 

mondja Matolcsy György. A hosszú hónapok óta először a Heti Válasznak nyilatkozó 

nemzetgazdasági miniszter nem tartja kizártnak új állami bank alapítását és a magyar 

érdekeltségű pénzintézetek feltőkésítését sem.  

- "Ha a magyar gazdaság talpon marad, akkor ebben nagy szerepet fognak játszani a 

pénzintézetek" - mondta a minap a miniszterelnök. Ön szerint is kérdéses, hogy a 

gazdaságunk talpon marad? Vagy inkább arra utalhatott Orbán Viktor, hogy a görögök után 

mi is a célkeresztbe kerülhetünk?  

- Mi már 2010 közepétől, az új kormány hivatalba lépésétől célkeresztben vagyunk. 2011 

augusztusától azonban nem csupán vihar van az eurózónában és a nyugati gazdaságok 

körében, hanem megahurrikán tombol. Az egész unió sebezhető, csak az egyes tagállamok 

más mértékben és máshonnan, de mindegyikük ugyanazokkal a kihívásokkal szembesül: nem 

omlik-e össze a pénzügyi rendszerük, nem fordul-e recesszióba a gazdaságuk, meg tudják-e 

fordítani az államadósság és a költségvetési hiány növekedését, csökken-e a munkanélküliség. 

Ezekben a hónapokban az euró és az unió jövője a tét.  

- Van-e a kabinetnek vészforgatókönyve az EU esetleges széthullására?  

- Sem az unió, sem az eurózóna nem fog szétesni. Az unió és az euró ugyanis Európa egyik 

legnagyobb történelmi vállalkozása. Ha az unió szétesne, Európa háborúba sodródna. Most az 

a tét, hogy ez a történelmi projekt folytatódik-e: lesz-e további bővítése, mélyül-e az 

integráció, s versenyképes marad-e az unió Kelet-Ázsiával és az Egyesült Államokkal 

szemben. Az euróövezet azonban a jelenlegi összetételében működés- képtelen. Nincs helye 

benne az eurózóna néhány tagjának a déli sávból. Az euró, de az unió is politikai elhatározás 

eredményeként jött létre. Nincs mögötte olyan egységes gazdasági és pénzügyi rendszer, mint 

ami az amerikai dollár mögött kialakult. A politikai projektekhez pedig egységes politikai 

döntéshozás kell. Ez viszont nincs meg.  

- Mennyire vagyunk közel a déli veszélyzónához?  

- Az elmúlt két évtizedben a mai euróövezet déli tagállamai dinamizálták Európa gazdaságát. 

Emlékezzünk csak a spanyol és a portugál gazdaság gyors fejlődésére vagy a görög olimpia 

körüli pezsgésre. Ez a korszak történelmileg lezárult. Most a Baltikumtól az Adriáig terjedő 

térség dilemmája - és egyben lehetősége - abban áll, hogy az eurózóna déli sávjának az unión 

belüli szerepét át tudja-e venni versenyképesség, növekedés, innováció és működőtőke-

vonzás tekintetében. Ebben a régióban Lengyelország vagy Szlovákia most erősebb, mint 

Magyarország vagy Románia, de ez változhat. Hazánk a magas államadósság, a jelentős külső 

pénzügyi függés, az egy- millió emberre kiterjedő devizahitel-állomány, a duális gazdaság és 

még más ok miatt a legsebezhetőbb a térségben.  

- Romániát a hitelminősítők egy része a befektetésre nem ajánlott kategóriában tartja, a 

románok = velünk ellentétben - mégsincsenek a világ tíz legkockázatosabb állama között. 

Feltehetően azért, mert Romániának készenlétihitel-megállapodása van a Nemzetközi 

Valutaalappal. Nem javítaná a gazdaságpolitikánk iránti bizalmat és hitelességet, ha nekünk 

is volna ilyen megállapodásunk az IMF-fel?  
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- Jelenleg is együttműködünk az IMF-fel számos területen, de hitelszerződésről nem 

tárgyalunk, és ezt nem is tartanám jó megoldásnak. Magyarország ezt a szakaszt már lezárta. 

A lépést egy ideig talán üdvözölné a pénzpiac, aztán rájönne, hogy az IMF-hez való 

visszatérés a gyengeség jele.  

- Nem tart attól, hogy a hitelminősítők befektetésre nem ajánlott kategóriába sorolják 

Magyarországot?  

- Az egyik hitelminősítőnél reális ennek a veszélye, de akkor sem lesz többletkockázat, ha ez 

bekövetkezik. De akkor sem állna be gyökeres gazdasági fordulat, ha javítanának a 

besorolásunkon. A hitelminősítők eljátszották a becsületüket azzal, hogy a válság előtt sokat 

tévedtek. 

-A kormány szemmel láthatóan tartja magát a kitűzött költségvetési számokhoz. Miért nem 

elegendő ez ahhoz, hogy Magyarország kikerüljön a legkockázatosabb államok csoportjából?  

- Azért, mert négy területen kell igazolnunk, hogy döntő gazdasági fordulatot hajtottunk 

végre. Az első az egyensúly, ahol ezt csökkenő államadóssággal, három százalék alatti 

költségvetési hiánnyal és pozitív folyó fizetési mérleggel kell bizonyítanunk. Ezeket a 

számokat hozzuk. De bizonyítanunk kell azt is, hogy a gazdaság képes a növekedésre. 

Jelenleg ez a leggyengébb pontunk. A gazdaságnak új ösztönzőket kell adni, a meglévők 

ugyanis már kimerültek. A foglalkoztatás terén is bővülést kell felmutatnunk, mert az unióban 

nálunk a legalacsonyabb a foglalkoztatás szintje, és senki nem hiszi, hogy ilyen gyenge 

mutatóval lehet tartós egyensúlyt elérni. A negyedik a politikai stabilitás.  

- Sokan úgy vélik, a gazdaságpolitikai döntések ad hoc jelleggel születnek, s a gazdasággal 

kapcsolatos ötletek Orbán Viktor fejéből pattannak ki, ön pedig ennek csak a végrehajtója.  

- 2010 közepétől Magyarországnak ismét van gazdaságpolitikája, mint ahogy 1998 és 2002 

között is volt. A mostani hasonlít az akkorira: növekedéssel és a foglalkoztatás bővítésével 

tartós egyensúlyt szeretnénk elérni. Nagy előny, hogy az ország miniszterelnökének van 

gazdaságpolitikája, és nem tévesztik meg a liberális eszmék. Sok ötlet pattan ki Orbán Viktor 

és a tanácsadók fejéből, ezek közül többet sikerült már kormányzati döntéssé csiszolnunk.  

- Az elmúlt másfél évben az ország megélte a válságadók bevezetését, a 

magánnyugdíjpénztárak államosítását, a devizahitelek végtörlesztését, s az emberek úgy érzik, 

mintha egy gazdaságpolitikai kísérlet alanyai lennének. Mindenki látja, hogy a 

gazdaságpolitika támadásoknak van kitéve, ön mégsem vállalja a nyílt színi küzdelmet.  

-A korábbi gazdaságpolitika csődöt mondott, ahhoz visszatérni mi biztosan nem fogunk, és 

ezt nem is tanácsolnám senkinek. Az általam képviselt, nem ortodox közgazdasági eszközöket 

is bevető gazdaságpolitika egyszer már történelmileg bevált. A második világháború utáni 

újjáépítés ilyen gazdaságpolitikára épült, de Kelet-Ázsia sikerének is ez az alappillére. Az 

még nem dőlt el, hogy ez Magyarország esetében is sikeres lesz-e. Ezért szavakkal nem, csak 

tettekkel lehet megvívni ezt a gazdaságpolitikai ütközetet.  

- Ezért nem hívták meg a bírálatokat megfogalmazó Mellár Tamást és Chikán Attilát arra a 

tanácskozásra, ahol tizenegy jobboldali közgazdász véleményét kérte ki a kormány?  

- Nem jobb- vagy baloldali kérdés, hogy egy ilyen súlyos válsághelyzetre ki milyen receptet ír 

fel. A tanácskozásra olyanok kaptak meghívást, akiktől kreatív ötleteket várt a miniszterelnök.  



17 

- Hol tartanánk most, ha a Bajnai-Oszkó-féle gazdaságpolitikát vitte volna tovább az Orbán-

kormány?  

- Ugyanolyan válság lenne nálunk is, mint a görögöknél. A leköszönő kormány hét százalék 

körüli államháztartási hiányt hagyott hátra, amit ők csak ortodox eszközökkel kezeltek volna. 

Ezek körébe nem tartozik bank- és krízisadó, nyugdíjpénztári források felhasználása. Kétlem, 

hogy a szocialista kormány a bázisát jelentő, de a költségvetésben évről évre óriási lyukat ütő 

magán-nyugdíjpénztári rendszerhez hozzányúlt volna. A devizahitelek végtörlesztésével sem 

terhelte volna meg a bankrendszert. Miután a szocialisták nem vetettek be volna szokatlan, ám 

igen hatékony eszközöket, a válságkezelés terhét ezért a családokra és a vállalkozásokra 

helyezték volna.  

- Minden egyensúlyjavító intézkedés a lakosságnál landol. Miután a kormány meghirdette a 

devizahitelek kedvezményes árfolyamon történő előtörlesztését és kiváltását, a bankok 

megemelték a forinthitelek kamatait.  

- Egy ilyen sérülékeny és sebezhető gazdaság nem tud jó eszközökkel kilábalni a krízisből. 

Magyarországon ugyanis még most is válság van. Ne tévesszen meg senkit, hogy 2011-ben is 

növekedést mutat a gazdaság: ez csak az exportra termelő járműipari és elektronikai cégeknek 

köszönhető. A magyar tulajdonú gazdaság háromnegyede továbbra is a válsággal küzd, az 

ország pedig 2006-tól 2010 közepéig megszorítási politikát folytatott. Ennek ára van. Mi a 

lakosság és a vállalkozások helyett a bankokat szorítjuk meg és vetünk ki krízisadókat olyan 

vállalatcsoportokra, melyeket ez mégsem dönt recesszióba. De ennek is ára van: a 

bankrendszer lényegében nem hitelez, a működőtőke beáramlása is elbizonytalanodott.  

- Többek szerint ha a végtörlesztést a devizahitelesek 80 százaléka veszi igénybe, akkor 

válaszul a pénzpiacok bedönthetik Magyarországot.  

- Ezt állították akkor is, amikor a nyugdíjpénztárak kerültek terítékre. Minden épelméjű 

gazdasági szereplő, így a vezető bankárok is tudják: ezt a mérgező, idegen testet, mint amit a 

devizahitel-állomány jelent a magyar bankrendszerben, ki kell vetni a gazdaságból. Arról már 

megoszlanak a vélemények, ezt hogyan lehet megtenni. Lépésről lépésre el kell jutni oda, 

hogy nem terhelik devizahitelek a családokat, a vállalkozásokat és az önkormányzatokat. 

Talán 2012 végére a családokat már mentesíteni lehet a devizakölcsönök árfolyamkockázatai 

alól. Ezután indulhat el a vállalkozások forinthitellel történő kiszabadítása a devizaadósság 

csapdájából. Mindezt úgy kell végrehajtanunk, hogy megőrizzük a bankrendszer működését 

és a gazdaság növekedőképességét. Jelenleg egy alternatív finanszírozási rendszer 

kialakításán dolgozunk. 

- Ebbe belefér egy állami lakossági bank is, amit a Hiteltársulás szeretne?  

- Nemcsak állami tulajdonú szakosított pénzintézet alapítása fér bele, hanem a még működő 

állami tulajdonú pénzintézeti kör feltőkésítése is. Kamattámogatott hitelkonstrukciókat is 

bevezethetünk a devizakölcsönök forinthitellel történő kiváltására a kkv-k számára, újból 

beindítjuk az otthonteremtést, és az állami garanciavállalás eszközét is erőteljesebben 

használhatjuk fel. Elképzeléseinkbe belefér az is, hogy a Magyar Nemzeti Bank él a monetáris 

ösztönzés eszköztárával, azaz a jelzáloglevelek és a vállalati kötvények vásárlásával. Erről 

jelenleg is tárgyalunk a jegybankkal.  

- Az is belefér, hogy a 180 forintos árfolyamgátat igénylők esetében a gyűjtőszámlán 

felhalmozódó forinthitelt is el kell majd engedniük a bankoknak? 
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- Eddig három intézkedés történt a devizaadósok megsegítésére. Két esetben a bankokkal 

közösen léptünk, egy esetben a kormány döntött önállóan. Valamiről már kiderült, hogy 

működik: ilyen a végtörlesztés meghirdetése, még ha a bankok ellenállnak és vonakodnak is, 

vagy a kilakoltatási kvótarendszer bevezetése. S valamiről kiderülhet, hogy nem működik. A 

bankokkal kötött árfolyamgát eddig nem váltotta be a reményeket. További intézkedéseket is 

tervezünk a bankokkal együttműködve azért, hogy a közel ötezermilliárd forintos lakossági 

devizahitel-állományból minél többet szeleteljünk le. Ez a torta nem olyan finom, hogy 

egyszerre lehessen megenni.  

- Még mindig úgy gondolja, hogy a 16 százalékos szja-rendszer bevezetése helyett nem lett 

volna jobb a munkára rakódó terheket csökkenteni? Mert miközben a kormány azt mondja, 

hogy nem vezet be megszorításokat, az egykulcsos adó révén a szegényekkel fizetteti meg a 

gazdaságpolitikája árát.  

- Az egykulcsos arányos adó bevezetésének nem ez a célja, hanem hogy rendet teremtsünk az 

adórendszerben, munka- és gyermekvállalást segítő adózást alakítsunk ki. Ennek lehet olyan 

mellékhatása, hogy bővül a fogyasztás vagy igazságosabbá válik az adórendszer, de nem ez a 

lényege. Tudjuk, mi történt volna, ha az új adórendszer nem hagy ötszázmilliárd forintot a 

családoknál. A fogyasztás 3-5 százalékkal zuhant volna, mert a fogyasztói kosár 45 százalékát 

adó élelmiszerek és 20 százalékát jelentő üzemanyagok esetében 15-25 százalékos drágulás 

ment végbe, miközben a svájci frank árfolyama legalább 30 százalékkal emelkedett. 

Ötszázmilliárdból hatszázalékos járulékcsökkentést lehetett volna végrehajtani, ami az üzleti 

szektorban - egy válság idején - most nem hatott volna. Békeidőben valóban az élőmunkát 

terhelő járulékcsökkentés lehet az egyik megoldás, de az semmilyen hatással nem bír a 

családok gyermekvállalási hajlandóságára. A végtörlesztés meghirdetésének sem a 

fogyasztásbővítés a célja, hanem hogy az egymillió középosztálybeli devizahiteles 

visszakapcsolódjon a gazdaság vérkeringésébe. Azt, hogy Magyarország sikeres lesz-e, a 

középosztályhoz tartozó devizahitelesek döntik el, s nem a munkanélküliek. A devizaadósok 

eddig nem látott eszközöket és forrásokat mozgósítanak hitelük kiváltására. Furcsa mód az 

egyéni és a családi utak dinamizálják a gazdaságot. Nem csupán azzal, hogy a devizaadósok 

megmenekülhetnek az árfolyamkockázatoktól, hanem mert lelkileg is kiszabadulhatnak a 

devizahitelek csapdájából. Ezt tartom a legfontosabbnak.  

MATOLCSY GYÖRGY: FORDULÓPONT – HETI VÁLASZ, 2011. NOVEMBER 24. 

Magyarország példátlan sikerrel állította helyre az állam pénzügyi egyensúlyát az elmúlt 18 

hónapban. Sem a 2008-as válság előtt, sem utána nem találunk arra példát a globális 

gazdaságban, ezen belül az unióban és az eurózónában, hogy ilyen rövid idő alatt ilyen 

mértékű pénzügyiegyensúly-javulást ért volna el egy ország, ráadásul megszorítások nélkül. 

Egyetlen időszakhoz hasonlítható ez a gyors siker, az 1945-1947 közötti gyors, háború utáni 

újjáépítéshez: akkor a fizikai világot, most a pénzvilágot építettük újjá. 

A kulcs, hogy mindez nem hagyományos módon történt. Megszorításokkal nem lehetett volna 

sikert elérni ennyi idő alatt, ehhez merész és szokatlan eszközökre volt szükség. Ha a 

családoktól és a legtöbbet foglalkoztató kisvállalkozásoktól vette volna el az állam az 

egyensúlyhoz szükséges pénzt, akkor újból zuhant volna a fogyasztás, ugrásszerűen nőtt volna 

a munkanélküliség és az adózást kikerülő foglalkoztatás, még jobban visszaestek volna a 

beruházások. Ez újabb gazdasági visszaeséshez vezetett volna, tehát eltűnt volna az 

egyensúlyjavulás.  
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2010 közepén hét százalék feletti költségvetési deficittel szembesültünk, miközben az 

érvényben lévő IMF/EU-megállapodás szerint csak 3,8 százalék lehetett a hiány. Beszedtünk 

hát 200 milliárd forint bankadót, 160 milliárd krízisadót, 220 milliárdot takarított meg az 

állam saját kiadásain, és megkezdtük a magánnyugdíjrendszer átalakítását. 2010-ben 4,2 

százalék lett a deficit: ez volt az első siker.  

2011-ben elindítottuk az új Széchenyi-terv fejlesztéseit, a Széll Kármán-terv szerkezeti 

átalakításait, a Magyar Munkaterv foglalkoztatási reformjait, és elkezdtünk átállni az arányos 

adórendszerre. Ezektől várjuk, hogy a rövid távon javulást jelentő lépések helyére hosszú 

távon eredményt hozó új szerkezetek álljanak fel a magyar gazdaságban.  

Az első 18 hónap sikere egyértelmű: már nem zuhan a fogyasztás, már az Európai Unió 

átlagos növekedésével bővül a gazdaság, több tízezerrel nő a foglalkoztatás az üzleti 

szektorban, már egy számjegyű a munkanélküliség, az EU legjobb negyedében van a 

költségvetési deficit, miközben csökken az államadósság, valamint pozitív a külkereskedelmi 

és a fizetési mérleg. 2011-ben többlet lesz a költségvetésben, ami a nyugdíjrendszeri 

átalakítás egyszeri hatását tükrözi, de 2012-ben már "igazi" három százalék alatti 

költségvetési hiányunk lesz: az unióban erre csak hét ország képes, ebben már a legjobb hét 

között vagyunk. 

Az államadósságot tizedével csökkentettük, de a devizában fennálló államadósság közel fele a 

teljes adósságnak, ezért a forint árfolyama nap mint nap változtatja a kimutatott 

államadósságszintet: a csökkenés azonban ettől még tény.  

Az első csatát megnyertük, most azonban fordulóponthoz érkeztünk: a pénzügyi egyensúly 

helyreállítása után helyre kell állítanunk gazdaságunk növekedési képességét. A pénzügyi 

egyensúlyhoz gyorsuló növekedésre, bővülő foglalkoztatásra, csökkenő munkanélküliségre, 

új beruházásokra és erősödő családi vállalkozásokra van szükségünk. Még nem tartunk itt, sőt 

újabb vállalati csődhullám jöhet, stagnálásba fordulhat a gazdaság és jelentősen csökkenhet a 

hitelkínálat.  

Új növekedési tervre van szükségünk, amely kijelöli a növekedésre képes térségeket 

települési mélységben, az ágazatokat termékcsoportbontásban, továbbá megadja a 

növekedésbe bevonható vállalatokat és külpiacokat.  

Az unió a legnagyobb külpiacunk, itt viszont egyre több a kockázat, új és új országok 

kerülnek bajba, az eurózóna nem találja a megoldásokat. Növekedési tervünk akkor lesz 

biztonságban, ha pénzügyi védőhálót vonunk köré, ha a pénz világából már nem érheti 

támadás: ezért tárgyalunk a Valutaalappal és az unióval egy új, biztosítási típusú védőhálóról, 

ami nem növeli az államadósságot, de biztonságot ad az eurózóna kockázatai ellen.  

MATOLCSY GYÖRGY: NEMZETI PONTOK – HETI VÁLASZ, 2012. MÁRCIUS 15. 

Négy fordulat a hat csapás után  

Milyen pontokat követeljünk ma a politikától? Miért kell öles lépéseket tennünk előre? Mikor 

és hogyan érünk célba?  

1848 tavaszán a pesti fiatalok 12 pontban követeltek változást az akkori politikától. Mit lenne 

érdemes követelni ma a politikától és a kormánytól? Szabadságunkat és függetlenségünket 

kivívtuk, bár csak napi küzdelmek árán tudjuk megőrizni e drága értékeket. Már jólétet és 
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boldogságot kívánunk magunknak, családunknak és nemzetünknek e században: ettől 

azonban még távol vagyunk. A jóléthez és a boldogsághoz munkán és növekedésen át vezet 

az út: az első eredmények biztatók, de csak a rajtkőig jutottunk. Mégis, minden hibánk és 

tévedésünk ellenére itt áll előttünk az új világ. E század első évtizedeiben képesek leszünk 

valóra váltani reményeinket: újból van esélyünk egy boldog és jólétben élő európai nemzetté 

válni. Mit kell tennünk? Látnunk kell, hogy száz éven belül hatodszor csap le ránk a 

történelem. Az első világháború és Trianon, az 1929-1933-as válság, a második világháború, 

az ötvenes évek diktatúrája, majd az 1990-es évek első felének nyugati nyitása és 

piacgazdasági átmenete óriási veszteségeket hozott számunkra. Ma éljük át a hatodik nagy 

csapást: a 2002 utáni kormányzás miatt legyengült országot derékba kapta a 2008 utáni 

válság. Egy évtizedünk is rámehet, mire a gazdasági tönkretétel belső és külső veszteségeit 

pótoljuk.  

A jólét, nyomában a boldogság eléréséhez négy nagy területen kell teljes fordulatot elérnünk. 

Először: be kell tömni azokat az óriási lyukakat, ahol valósággal ömlik ki a pénz az országból 

- hol tudjuk, kihez, hol nem.  

Másodszor: le kell venni a vállalkozásokról és az emberekről a béklyókat. Harmadszor: ki kell 

aknáznunk a munka minden lehetőségét. Negyedszer: fel kell tárnunk és használnunk kell az 

összes növekedési forrásunkat.  

Hol ömlik ki a pénz? A külföldre eladott belföldi monopóliumoknál: évi 3000 milliárdunk 

megy ki láthatóan és láthatatlanul. A felesleges bürokrácián: 2000 milliárdunk. Az 

adókikerülésen: ez a másik 2000 milliárd. Az állami pazarláson: legalább 600 milliárd. Az 

államadósságra fizetett túl magas kamaton: legalább 500 milliárd. A magas 

munkanélküliségen: közel 200 milliárd.  

A túlzottan magas valutatartalék tartásán: 100 milliárdunk. Az állami korrupción: ez a másik 

százas.  

Milyen gúzsok kötnek? A tőke, hitel, állami garancia hiánya korlátozza a vállalkozásokat a 

munkahelyek teremtésében. Az erős középosztály hiánya visszafogja a fogyasztást. A belső 

piac szűkössége a beruházásokat. A külső piacra jutás gyengeségei a hazai cégek bővülését. A 

belső monopóliumok akadályozzák új hazai cégek piacra jutását.  

A tudáshiány és a tudástőke torz szerkezete korlátozza az egész üzleti szektort. Az árfolyam 

és az alapkamat mai szintjei. Az infrastruktúra szűk keresztmetszetei a közlekedésben és 

információáramlásban.  

Hol lenne több munka? Jobb képzettséggel minden ágazatban. Minőségi felsőoktatással 

bárhol. Közmunkában egyre több helyen. A 10 fő alatti mikro- és az 50 fő alatti 

kisvállalkozásoknál. A hiányzó 10 ezer erős középvállalatnál. A három - a munkaerőt 

vertikálisan alkalmazó - ágazatban: a turizmusban, a mezőgazdaságban és az építőiparban.  

A "statisztikailag" nem létező vállalkozóknál.  

Honnan jöhetne a növekedés? Az új technológiákból jöhet az új GDP kétharmada.  

A több munkát végzők révén. Az export bővüléséből. Az okos importhelyettesítésből.  

A magasabb hazai hozzáadott értékből. Az erősödő versenyképességből. A több beruházásból. 

Az emelkedő fogyasztásból.  
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Már minden elindult, de még jó sokáig kell öles léptekkel mennünk előre ahhoz, hogy célba 

érjünk.  

Minden hibánk és tévedésünk ellenére itt áll előttünk az új világ.  

MATOLCSY GYÖRGY: VISSZA A MUNKÁHOZ – HETI VÁLASZ, 2012. MÁRCIUS 22. 

A kormány a kamatok mérséklését eredményező okos eszközöket keresi  

Mi Amerika három gyengesége? 

Miért kell okos kormányzás az erős gazdasághoz?  

Hogyan teremthetünk új munkahelyeket?  

Bill Clinton - az Egyesült Államok 42. elnöke, aki sikeresen kormányzott 1992 és 2000 között 

- könyvben ad tanácsot Amerika következő elnökének, melynek lényege: vessenek véget 30 

év kormányzásellenes közhangulatának. Amerika három legnagyobb gondját - magas 

munkanélküliség, széttartó egyenlőtlenségek, gyengülő versenyképesség - csak erős gazdaság 

oldhatja meg, amit csak okos kormányzással lehet megteremteni. Ehhez növekednie kell a 

gazdaságnak, és le kell számolni a mindenható piac illúziójával. Amerika működésének 

középpontjában egy érzés áll: "Nem számít, hol vagy vagy honnan jössz, ha keményen 

dolgozol és tartod magad a szabályokhoz, akkor elérheted álmaidat." Ez az érzés rendült meg 

mára, mert sok millióan nem találnak munkát. A következő elnök legfontosabb feladata ezért 

a munkahelyteremtés. 

Clinton 46 lépést ajánl az amerikai gazdaság fellendítésére, közülük több számunkra is 

ismerős. Mindenekelőtt fel kell számolni a jelzáloghitel-csapdát, mert az amerikai otthonok 

negyede ma kevesebbet ér, mint a rajta lévő hitel, és a családok hiteleinek 75 százaléka 

jelzáloghitel, ami 110 százalékkal haladja meg a szabadon elkölthető jövedelmüket. Egy 

tipikus válság az amerikai gazdaságban egy évig tart, egy pénzügyi válság öt évig. Ezért a mai 

jelzálogválság is gyors megoldást igényel, hogy ne tartson még évekig. Adjon az amerikai 

állam államilag garantált jelzáloghitelt a családoknak, amivel kiváltják banki hiteleiket. 

Ösztönözze a bankokat, hogy hitelezzenek, nem elég jegybanki pénzt adni a 

pénzintézeteknek, annak tovább is kell mennie a cégekhez és a családokhoz. Adjon 160 millió 

munkavállalónak 50 százalékos kedvezményt az élőmunkát terhelő adóból. A nyugdíjalapok 

vegyenek részt a beruházások finanszírozásában. Fejlesszék a geotermikus energiát, a 

biogázüzemeket és a földgázkitermelést. Kapjanak adókedvezményt a hibrid- és az 

elektromos autók stb.  

Mi már megfogadtuk az exelnök több tanácsát. Egymillió devizahitelesnek kínál megoldást a 

kormány és a bankszövetség közötti megállapodás. Nálunk is legalább öt évig tartott volna a 

válság, ha nem találunk megoldást az egymillió devizahiteles gondjaira. Bevontuk a 

nyugdíjalapokat a gazdaság finanszírozásába, mert a korábbi kötelező magánnyugdíjrendszer 

vagyonából a forint-államadósságot csökkentettünk. Tőkét emeltünk az MFB-nél, és ezt 

tervezzük más pénzintézeteknél is. Az egykulcsos adórendszerünkre történő áttérést a 

magánnyugdíjalapok éves befizetéseinek költségvetésbe irányításából finanszírozzuk. 2011-

ben azért lehetett közel ötszázalékos reálkereset-növekedés az 1,7 százalékos GDP-növekedés 

mellett, mert 400 milliárd forinttal több pénzt hagyott a családoknál az adórendszer, ezen 

belül 156 milliárddal több pénzük volt a gyerekeseknek. Ez a pénz a magán-nyugdíjpénztári 

befizetések állami nyugdíjkasszába való átirányításából állt elő. Mivel az állami 
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nyugdíjkassza 2011-ben közel 400 milliárddal több bevétellel rendelkezett, nem kellett más 

adókból pótolni a nyugdíjkassza hiányát.  

A jegybankot is kértük, hogy kövesse az Európai Központi Bankot, azaz adjon több pénzt a 

bankoknak, majd a következő kormány-bankszövetség megállapodással elérjük, hogy a pénz 

a vállalkozásokhoz és a családokhoz menjen. Amerikában zéró körüli a jegybanki alapkamat, 

nálunk még 7 százalék, ezért itthon 10 százalék feletti a banki kamatszint. Így a kormánynak 

keresnie kell a kamatok mérséklését eredményező eszközöket. Ilyen lehet az állami 

garanciavállalás a vállalkozásoknál és kamattámogatás a családoknál. De: növekedni kell!  

Bill Clinton: Back to Work, Why We Need Smart Government For A Strong Economy, 

Hutchinson, London, 2011, www.randomhouse.co.uk 

MATOLCSY GYÖRGY: MILYEN LEGYEN AZ ADÓRENDSZER? – HETI VÁLASZ,  

2012. ÁPRILIS 5. 

Lesz-e pénzügyi forgalmi adó? 

Mit mutat az adók története?  

Mi a kapcsolat a növekedés és az adózás között?  

Mik a progresszív adózás veszélyei?  

Szerzőnk kitűnő könyvet írt az Egyesült Államok adórendszeréről. Száz évvel ezelőtt a 

kisméretű amerikai államot csak vámok és az alkoholra, dohányra kivetett jövedéki adók 

finanszírozták. Még 1940-ben is csak az amerikaiak 3 százaléka fizetett személyi 

jövedelemadót (szja), és ebben az évben fizettek először nyugdíjjárulékot. A világháború 

meghozta a magas progresszív adókat és a nagy államot. Ez Ronald Reagan adóforradalmáig 

fennmaradt. Ezt követően csökkentek a jövedelmi adók, de nincs áfa, ezért elégtelenek az 

állam adóbevételei.  

Bruce Bartlett szerint le kell számolni néhány adóillúzióval. Nem igaz, hogy minden 

adóemelés rossz és minden adócsökkentés jó. Ha az adócsökkentések révén nő a költségvetési 

deficit, akkor nő az államadósság. Az sem igaz, hogy a minél kisebb állam jó a gazdaságnak: 

az dönt, hogy az állam mire költ és hogyan. Az sem áll, hogy minél kisebb az adóterhelés, 

annál gyorsabb a növekedés: magas adóterheléssel is nőttek gyorsan, alacsonnyal is lassan 

gazdaságok. A döntő az adók összetétele, belső szerkezete és az adókivetés köre. Az is illúzió, 

hogy az adócsökkentések "kifizetik magukat". Reagan nagy adócsökkentéseinek harmada jött 

csak vissza többlet adóbevételből a költségvetésbe.  

Szerzőnk szerint az szja csak kétféle lehet: arányos és progresszív. Előbbi fair, egyszerű, jobb 

a növekedésnek, de erős politikai elhatározás kell a bevezetéshez. Utóbbival az a baj, hogy 

visszafogja a teljesítményt, és ha egyszer letérünk az arányosságról, nincs megállás. A 

progresszív adózás kezdettől vitatott, mert végül a vagyon elkobzásához vezet. Ezt Marx be is 

vallotta: "Az erősen progresszív személyi jövedelemadó az egyik kulcsfontosságú lépés a 

kommunizmus felé."  

Magyarországon csendes adóforradalom zajlik. Megtettük az első lépéseket, hogy itthon 

legyen az Európai Unió, sőt a globális gazdaság egyik leghatékonyabb adórendszere. Új 

alapelvekre építjük döntéseinket. Ezek: egyszerűség, időbeli stabilitás, fokozatosan csökkenő 

adócentralizáció, az adózók körének szélesítése, a jövedelmi adók csökkentése és a 

fogyasztási-forgalmi adók növelése, az adózás "zöldítése", az arányosság érvényesítése a 
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jövedelmi adóknál, a szociális szempont érvényesítése a forgalmi adóknál és a foglalkoztatás 

ösztönzése a járulékoknál. Haladunk a jövedelmek alacsony és arányos adóterhelése felé: 

2013-tól már valóban egykulcsos lesz az arányos jövedelemadó. Lépéseket tettünk egy 

széthúzott áfarendszer felé. Jobb volna öt kulcs - 5, 15, 20, 25, 30 százalékkal -, de az unió 

még nem engedi. Megyünk azonban egy ötkulcsos, élőmunkát terhelő adózás felé, ami 

elismeri a magyar munkaerő kínálati és keresleti egyenlőtlenségeit. A 100 százalékos 

általános kulcs mellett van már 50 százalékos (közszférából kilépők esetén 1 évre, kétszer 4 

órás női munka esetén) és 0 kulcsunk (rehabilitációs kártyával rendelkezők és startmunkások), 

de még szükségünk lesz egy 75 és egy 25 százalékos kulcsra is. A központi vagyonadót sokan 

kérik, de ez nem jó ötlet, mert csak igazságtalan lehet: ami látható, az adóztatható, ami nem, 

az nem adózik. Az önkormányzatok differenciált ingatlanadóztatása a kisebb rossz: erre 

megyünk, de ennek is van kockázata.  

A pénzügyi rendszerben nincs forgalmi adó, miközben az adózás súlypontját áthelyezzük a 

forgalomra és fogyasztásra: be kell vezetnünk a pénzügyi forgalmi adót. A kisvállalkozások 

körében nincs még egyszerű adóztatás: bevezetjük a 30 főig egyszerűbb vállalkozói adót. Az 

elmaradt térségekben még nincs differenciált adózás: jön a szabad vállalkozási zónák kedvező 

adózása. Nincs igazságos adórendszer, de lehet hatékony az adózás.  

Bruce Bartlett: The Benefit and the Burden, Tax Reform, Why we need it and what it will take, 

Simon and Schuster, 2012, SimonandSchuster.com  

GYÜRE JÓZSEF: "VISSZAFORDULTUNK A GÖRÖG ÚTRÓL" – HETI VÁLASZ 2012. MÁJUS 24. 

Véglegessé vált a pénzügyi stabilizáció - Tulajdont vagy szabályozást? 

A gyermekes családok érdekében megváltoztatná a lakástámogatás rendszerét és felemelné a 

szocpolt Matolcsy György. A nemzetgazdasági miniszter szerint a pénzügyi tranzakciós illeték 

nemhogy nem méltatlan sarc, de XXI. századi taktikai atomfegyver. 

- Az elmúlt két évben szétverte a hazai üzleti életet, megsarcolta a befektetőket és kísérleti 

tereppé züllesztette a magyar gazdaságot - az ellenzéki lapok szerint így néz ki az ön eddigi 

teljesítménye. Mit szól az értékeléshez?  

- Utoljára akkor olvastam ilyen sajtótermékeket, amikor ellenzéki képviselő voltam, ezen a jó 

szokásomon a következő években sem szeretnék változtatni. Kormányzásunk legnagyobb 

eredményének azt tartom, hogy Magyarországot sikerült visszafordítani a görög útról. Az 

ellenzéki lapok talán már elfelejtették, hogy két éve rosszabb helyzetben voltunk, mint a 

görögök: makrogazdasági mutatóink éppolyan tragikusak voltak, csak bennünket nem óvott 

az eurózóna védőhálója. A válság legfontosabb tanulsága, hogy sokat veszítettek mindazok az 

országok, ahol nem sikerült megőrizni a politikai stabilitást. Az európai adósságválság 

közepette a szilárd állam és kormány az egyetlen biztosíték arra, hogy egy ország gazdasága 

működőképes maradjon. Ettől a kormány még követhet el hibákat és szalaszthat el 

lehetőségeket, de politikai stabilitás nélkül semmi esélye nem volna arra, hogy megtalálja 

azokat a kreatív, nem hagyományos eszközöket, amelyek bevetésével tompíthatja a krízis 

hatásait.  

- Látva a görögök helyzetét, még mindig úgy gondolja, hogy sem az eurózóna, sem az unió 

nem fog széthullani?  
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- A közös európai pénz nem fog eltűnni, csak az euróövezet összetétele fog változni. A déli 

országok legkésőbb 2020-ra elhagyhatják az eurózónát. Az Európai Unió ugyanis az euró 

felől, az euró pedig a négy déli tagállam felől sebezhető. Az EU három óriási hibát követett el. 

Az egyik, hogy olyan országokat vett fel az övezetbe, amelyek nem voltak érettek a közös 

pénz átvételére, és nem voltak fejlettek gazdaságilag ahhoz, hogy a németekkel, a 

hollandokkal vagy a finnekkel versenyezzenek. A másik hiba, hogy az euró bevezetésével 

egyidejűleg nem építették ki azokat a védelmi mechanizmusokat, amelyek válság esetén 

ütésállóvá tették volna az európai fizetőeszközt. Az eurózóna ugyanis a konjunktúrára épült. 

A harmadik hiba, hogy az euró elbizakodottan és nagyképűen hívta ki maga ellen a dollárt 

mint világvalutát.  

- Amerika legnagyobb vagyonnal rendelkező bankháza, a JP Morgan viszont kétmilliárd 

dolláros veszteséget halmozott fel, s a Lehman Brothers bukásához hasonlóan ez akár újabb 

válsághullámot indíthat el.  

- Európában a válság akár még 1520 évig is elhúzódhat, mert nehéz lesz megoldást találni az 

eurózóna helyzetére. Egy biztos: 2008 után azok az országok lettek a krízis legnagyobb 

vesztesei, amelyek felszámolták az iparukat, s azok nyertek, amelyek megőrizték és 

fejlesztették. Európában egyértelmű a német és a skandináv gazdaság ipari ereje; az 

euróövezet déli sávjának veresége azért következett be, mert nem volt képes lépést tartani az 

újraiparosítás terén Kelet-Ázsiával, illetve Németországgal. A válság utáni korszak központi 

szereplői már nem a pénzintézetek, a tőzsdék, a befektetési alapok lesznek, mert az új 

rendszer a reálgazdaságra, a termelésre, a kreatív iparra fog épülni.  

- Hazánk mennyire készült fel az új korszakra?  

- Gazdaságtörténeti bravúrnak tartom, ahogy a kormánynak sikerült kizárólag belső 

forrásokból konszolidálnia az állam pénzügyeit. Olyan kiadási és bevételi szerkezetet 

alakítottunk ki a költségvetésben, amellyel véglegessé vált a pénzügyi stabilizáció, s hosszú 

távon fenntartható a 3 százalék alatti államháztartási hiány. A válság dacára mérsékeltük az 

állam adósságát, szorítottuk le a költségvetés hiányát, és sikerült a foglalkoztatáson is javítani 

- miközben Európában történelmi csúcsra emelkedett a munkanélküliek száma. Magyarország 

az elmúlt két évben 360 új jogszabállyal, 30 kétharmados törvény megalkotásával és egy új 

alkotmánnyal versenyképes jogi keretet teremtett a gazdaság számára. Azonban még mindig 

tart a valós gazdaságra történő átállás arról a korábbi buborékgazdaságról, amit a bankok 

fújtak az ingatlanpiacon 2003 és 2008 között a devizahitelekkel. A külföldi bankok csak az 

elmúlt öt negyedévben 1400 milliárd forintot vontak ki hazánkból.  

- Az ország stabilizációjához mennyiben járulhat hozzá a Nemzetközi Valutaalappal tervezett 

megállapodás? Korábban még úgy nyilatkozott, hogy az IMF-hez való visszatérés a 

gyengeség jele.  

- Valóban szükségünk van pénzügyi védőhálóra, amiben az IMF-EU-megállapodásnak 

kulcsszerepe lehet. De önmagában ez nem elég. Magyarország iránt változatlan a pénzpiacok 

bizalma, amit az is jól tükröz, hogy el tudjuk adni az állampapírjainkat, még ha drágábban is, 

mint szeretnénk. Az állam pénzpiacokról történő finanszírozása mellett viszont fel kell 

építenünk egy keleti pénzügyi finanszírozási rendszert is. E háromból jöhet létre a magyar 

gazdaság számára fontos pénzügyi védőháló.  
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- Az IMF új vezérigazgatója szerint a megszorító politika az európai országok számára 

inkább hátrányos, mint előnyös. Christine Lagarde kijelentése mennyiben ad alapot arra, 

hogy a januárban remélthez képest más típusú megállapodást köthetünk az IMF-fel?  

- Christine Lagarde és jómagam hangoztattuk rendre, hogy a növekedés és a 

munkahelyteremtés legalább olyan fontos, mint az államadósságok csökkentése vagy a 

költségvetési hiányok leszorítása. Örülök, hogy ez a nézet az IMF álláspontjává vált. Már 

csak azért is, mert láthatjuk, milyen lefelé tartó spirált indítottak el Portugáliában, Görög-, 

Spanyol- és Olaszországban a deficit lefaragására összpontosító, a növekedés és a 

foglalkoztatás szempontjait figyelmen kívül hagyó, a válságra hibás választ adó fiskális 

politikák. Ha mi is ezen az úton indultunk volna el - de jó, hogy nem így tettünk! -, akkor 

201011-ben nálunk is súlyos recesszió köszöntött volna be, s nem tudtuk volna megőrizni a 

politikai stabilitást. Ehelyett ezt az időt arra használhattuk fel, hogy szerkezeti reformokat 

indítsunk el, melyek révén képesek leszünk jövőre már jelentős, két és négy százalék közötti 

gazdasági növekedéssel stabilizálni az országot.  

- Ehhez képest idén az első negyedévben a gazdaság nemhogy nőtt volna, de 1,5 százalékkal 

visszaesett.  

- Erre számítottam, tekintve, hogy még mindig nem ért véget az állam pénzügyi 

konszolidációja. Az első félévben még kellemetlen növekedési adataink lesznek.  

- Egész Európa arra keresi a választ, miként lehetne beindítani a gazdaság hagyományos 

motorjait. Ezek közül hazánk esetében az egyik legaggasztóbb az építőipar mélyrepülése. 

Milyen kitörési lehetőségeket lát ezen a területen?  

- Az egyiket az ingatlanok energiahatékonyságát javító felújítási programok jelenthetnék, 

ezért több százmilliárd forintos nagyságrendben szeretnénk olyan hitelprogramokat bevezetni, 

amelyek egy-egy középület, családi ház, panellakás vagy lakótömb felújítása esetén már a 

havi energiaszámla megtakarításából is finanszírozhatók. Az új lakásépítések terén pedig meg 

kell találnunk azokat a réseket, ahol még mutatkozik némi kereslet. A gyermekes családok 

például szeretnének építkezni, de nem kapnak hitelt. A bevezetett, de nem működő szocpol 

helyére ezért olyan finanszírozási rendszert kell állítanunk, amely az előtakarékosságra és az 

új családi kedvezményekre alapozva, bankhitel nélkül is elégséges forrást biztosít új lakás 

megvételéhez vagy építéséhez. Át kell alakítanunk és nagyságrendileg is fel kell emelnünk a 

családok otthonteremtési támogatását.  

- A devizahitelesek védelmét szolgáló árfolyamgát azonban nem népszerű, hiába reklámozza a 

kormány.  

- Majd nézzük meg az eredményt az év vége felé. A tavalyi végtörlesztés is nyögvenyelősen 

indult, végül viszont nagy sikerrel zárult. Az árfolyamgát konstrukciója jó, a programban 

mintegy 450-500 ezer résztvevővel számolunk.  

- A parlament a telefonadót a távközlési szolgáltatók tiltakozása dacára elfogadta, az új 

pénzügyi tranzakciós illetékről viszont még folynak az egyeztetések a Magyar 

Bankszövetséggel. Elképzelhető, hogy a telefonadóhoz hasonlóan az illetéknek is lesz felső 

plafonja?  

- A kormány elé olyan javaslatot terjesztettem, amiben szerepelt a felső korlát. A kabinet 

azonban máshogy döntött. A pénzügyi tranzakciós illetéknek minden részeleme változhat 



26 

még, az adófilozófiánk viszont nem. Eltökélt szándékunk, hogy a költségvetés bevételi 

oldalán forgalmi-fogyasztási adók segítségével megteremtsük a forrásokat az élőmunkát 

terhelő járulékok jelentős csökkentéséhez. A pénzügyi tranzakciós illeték olyan taktikai 

atomfegyver a XXI. században, amely lehetővé teszi, hogy a foglalkoztatás terén felvegyük a 

versenyt az ázsiai országokkal. Ahhoz ugyanis, hogy a foglalkoztatást növelni tudjuk, az 

élőmunka terheit kell mérsékelni.  

- Az üzleti szféra kénytelen lenyelni az újabb sarcokat, de sérelmezi, hogy ezeket a kormány ad 

hoc módon vezeti be. Hogyan járuljanak hozzá a gazdaság növekedéséhez, ha az új adók 

miatt szinte félévente újra kell írniuk az üzleti terveiket?  

- A válságadóval sújtott szektorokban természetes, hogy vannak dühös hangok. De van egy 

másik üzleti csoport is, amely kifejezetten elégedett a magyar gazdaságpolitikával. Ezt 

mutatja, hogy fenntartják a korábbi beruházási döntéseiket, sőt újabbakat is terveznek például 

az autóiparban, a vegyiparban, a turizmusban vagy a beszállítói körben. Ők is 

megfogalmaznak kritikákat, hogy az elmúlt két évben túlságosan is gyors volt a törvénykezés, 

és néha nehezen volt követhető az adóváltozás. Hozzáteszik ugyanakkor, hogy mindez nem 

érinti őket rosszul: jó nekik a 10 százalékos társasági adó, az arányos egykulcsos adórendszer, 

az új munka törvénykönyve. A legrosszabb helyzetben a mikro- és kisvállalkozások vannak: a 

bankok mindenfajta hitelkapcsolatot először náluk mondanak fel, s nem a multinacionális 

cégeknél. Ha pedig nem jutnak hitelhez, akkor kevés esélyük van arra, hogy uniós 

forrásokhoz jussanak. A következő két évben ezért szeretnénk megerősíteni őket az 

adórendszeren és egy alternatív állami pénzügyi finanszírozáson keresztül. 

MUNKÁT MINÉL TÖBB PÁLYAKEZDŐNEK – KORMANY.HU, 2012. JÚNIUS 1. 

Annak ellenére, hogy két év alatt összességében 80 ezerrel nőtt a foglalkoztatottak száma 

Magyarországon, számos munkaerő-piaci szegmensben további célzott intézkedések 

szükségesek az EU átlag eléréséhez.  

Tipikusan ilyen réteg – az 50 év felettiek, a képzetlenek, a gyesről, gyedről visszatérők mellett 

– a pályakezdőké, amely magas munkanélküliségi rátája az egész Európai Uniót komoly 

kihívás elé állítja. (Az EU-ban jelenleg több mint 5 millió a fiatal munkanélküliek száma, 

egymillióval több, mint 2008-ban.) Magyarországon a 14-25 éves korosztály 

munkanélküliségi rátája 27%-os, az EU 8 tagországában még ennél is rosszabb a helyzet. 

Ebben a korosztályban hazánkban 200 ezren dolgoznak, míg több mint 70 ezren 

munkanélküliek. Ez jellemzően két okra, a megfelelő képzettség és munkatapasztalat hiányára 

vezethető vissza.  

Érzékelve a problémákat, a kormány határozott lépéseket tett: átalakította a szakképzés 

rendszerét, járulékkedvezményekkel segíti a foglalkoztatást (Start-kártyák), fiatalok 

vállalkozóvá válását segítő programot hirdetett, amit rövidesen gyakornoki program követ 

majd. Ez utóbbi a középfokú szakképzettséggel rendelkező munkanélküli fiatalok 

munkatapasztalat szerzését szolgálja majd. 

Annak érdekében azonban, hogy minél több pályakezdő álláshoz, és így munkatapasztalathoz 

jusson, további lépések is szükségesek. A július 1-jén hatályba lépő új Munka Törvénykönyve 

lehetőséget biztosít a kormánynak, hogy differenciált minimálbért állapítson meg. A 27 EU-

tagállamból 20 ország alkalmaz minimálbért, közülük 11 tagállamban van életkor szerinti 

differenciálás, így Csehországban, Szlovákiában és Lengyelországban is. Ahol bevezették, 

érezhetően javult a pályakezdők foglalkoztatási aránya.  
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Az életkor szerint differenciált minimálbér bevezetését számos egyeztetés fogja megelőzni. 

Az intézkedés bevezethető úgy, hogy az ne járjon az idősebb munkavállalók leépítésével. 

Fontos ugyanakkor megjegyezni, hogy minimálbért jellemzően a feldolgozóiparban, 

mezőgazdaságban, összeszerelő üzemekben foglalkoztatott alacsony képzettségű munkaerő 

kap, az intézkedés tehát nem érinti a jól kvalifikált, diplomás, nyelveket beszélő fiatalokat. 

Jelenleg a pályakezdők mindössze tizedét foglalkoztatják minimálbéren. (Nemzetgazdasági 

Minisztérium) 

MATOLCSY A CNN-NEK: A MAGYAR GAZDASÁG JÖVŐRE ERŐS NÖVEKEDÉST FOG MUTATNI – 

MTI, 2012. JÚNIUS 8. 

    Washington, 2012. június 8., péntek (MTI) - A magyar gazdaság az átmenet állapotát éli, 

de jövőre már erős növekedést fog mutatni - jelentette ki Matolcsy György nemzetgazdasági 

miniszter a CNN-nek nyilatkozva. 

    A Richard Quest által készített interjú csütörtökön került fel az amerikai hírtelevízió 

internetes oldalára.  

    Matolcsy György elmondta, hogy Magyarország az államháztartási hiány leszorítása 

érdekében "számos nem konvencionális gazdaságpolitikai intézkedést hozott meg". 

Emlékeztetett, hogy elkészült a magyar konvergenciaprogram, amelyet jóváhagyott az 

Európai Bizottság, és hangsúlyozta, hogy Magyarország pénzügyi helyzete rendezett.  

    "A válságnak vége" - mondta a tárcavezető. 

    A riporter felvetésére, hogy a magyar gazdaság több mint egy százaléknyit zsugorodott az 

első negyedévben, ami a legrosszabb mutató az unióban, Matolcsy emlékeztetett arra, hogy 

viszont a tavalyi év utolsó negyede az egyik legjobb volt az EU-ban. 

    "Ez egy átmeneti időszak a magyar gazdaság számára. A jövő évben, hadd mondjam így: 

erős gazdasági növekedési mutatóval fogunk rendelkezni. Ez az év egy kicsit rizikós, ebben 

igaza van" - mondta Matolcsy György. 

    A kérdésre, hogy miért nincs igazuk a magyar gazdasági vezetés bírálóinak, a miniszter 

elismerte, hogy a kormány számos kritikát kap a nem konvencionális intézkedések miatt, de, 

mint mondta, "ez a jövő". Megfogalmazása szerint "rá voltunk kényszerítve arra, hogy 

innovatívak és kreatívak legyünk". 

    A CNN riportere, Richard Quest úgy vélekedett, hogy a magyar kormány "túlságosan 

innovatív és túlságosan kreatív", és hogy sok közgazdász szerint a magyar gazdaság rossz 

úton halad. 

    Matolcsy válaszában ismételten hangsúlyozta, hogy a kormánynak "nem konvencionális, 

sőt, nem ortodox eszközök felhasználásával" sikerült megvalósítania egy sikeres 

konszolidációs programot. "De az egész európai gazdaság növekedésre, munkahelyteremtésre 

és kreativitásra fog törekedni. Nagy szükség van a kreativitásra az Európai Unióban" - tette 

hozzá. 

    A kérdésre, hogy szerinte súlyosan tévednek-e azok, akik szerint Magyarország gazdasági 

katasztrófa felé halad, Matolcsy György kijelentette: "Teljes mértékben. Ez képtelenség. Ez 

képtelenség. A magyar tündérmese, avagy a magyar példa egy éven belül sikeres lesz." 
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    Quest felhozta, hogy a növekedés üteme lassú, a munkanélküliségi ráta magas, és hogy a 

deficitet csak "füst és tükrök" segítségével lehetett csökkenteni, és hogy az egykulcsos adó 

csökkentette az adóbevételeket. 

    A nemzetgazdasági miniszter erre úgy érvelt, hogy "az éremnek két oldala van", és 

rámutatott, hogy a magyar államadósság szintje csökken, az államháztartási hiány 

fenntartható, és jóval a GDP 3 százaléka alatt van. A gazdaságban, amely átmeneti 

szakaszban van a növekedés felé, új munkahelyek jönnek létre. 

    A CNN riportere szerint Magyarországnak meg kell hátrálnia a központi bank kérdésében, 

és ezt minél hamarabb teszi meg, "annál előbb száll le mindenki önökről". 

    Matolcsy kijelentette, hogy a magyar központi bank száz százalékig független". Quest 

közbevetésére, hogy "mások ebben nem értenek önnel egyet", a nemzetgazdasági miniszter 

azt hangsúlyozta, hogy az MNB "lényegében független a kormánytól, és minden olyan 

törvényt, amely szükséges ahhoz, hogy ezt mindenki számára abszolút bizonyossá tegye, a 

parlament elé kerül, és június végéig el fogják fogadni". 

    Matolcsy György arra a kérdésre, hogy miben látja a magyar gazdaság jövőbeni erejét az 

Európai Unión belül, kijelentette: az erőt Közép-Európa egészében látja. 

    "Mi következünk. Mi leszünk az új központ a világgazdasági közösség számára. Az 

euróövezet déli övezetét a közép-európai régióval váltjuk fel." 

    A miniszter szerint a közép-európai térség nagyon erőssé válik, mert ez lesz "a következő 

felemelkedő régió "Európai és Ázsia, Európa és az Egyesült Államok között, és 

Magyarország ennek a szívében található". 

http://edition.cnn.com/video/#/video/business/2012/06/07/marketplace-europe-matolcsy-

hungary-economy.cnn?iref=allsearch 

MATOLCSY NÖVEKEDÉST ÉS MUNKAHELYTEREMTÉST ERŐSÍTŐ PROGRAMOT TERJESZT A 

KORMÁNY ELÉ – MTI, 2012. JÚNIUS 22.  

     Luxembourg, 2012. június 22., péntek (MTI) - Növekedést és munkahelyteremtést erősítő 

programot terjeszt a kormány elé a következő hetekben Matolcsy György. 

      A nemzetgazdasági miniszter ezt pénteken Luxembourgban jelentette be, az európai uniós 

tagországok pénzügyminiszteri találkozójáról tartott sajtótájékoztatóján. 

      "Magyarország ebben az évben stagnál. Olyan gazdaságban kell folytatnunk a pénzügyi 

konszolidációt, most már nemcsak az államnál, hanem a vállalkozásoknál, és tovább, a 

családoknál, ahol nincs növekedés. Ezzel nem tudunk együtt élni" - fogalmazott. 

      "Azt kérem a kormánytól, hogy a következő hetekben adjon zöld jelzést egy olyan 

programnak, amely épít a Széll Kálmán Tervre, és épít arra, hogy az Európai Unió ma 

elismerte a sikeres költségvetési konszolidációnkat" - fejtette ki Matolcsy György. 

      A nemzetgazdasági miniszter egyelőre nem árulta el a program részleteit. Mint mondta, 

ezeket először a kormánnyal szeretné ismertetni. 

http://edition.cnn.com/video/%23/video/business/2012/06/07/marketplace-europe-matolcsy-hungary-economy.cnn?iref=allsearch
http://edition.cnn.com/video/%23/video/business/2012/06/07/marketplace-europe-matolcsy-hungary-economy.cnn?iref=allsearch
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      A program céljairól a miniszter közölte: a kis- és középvállalatoknál kell elsősorban 

megerősíteni a foglalkoztatást, "ott kell segíteni, hogy tudjon fölvenni még egy embert a kicsi 

és még kettőt a közepes vállalkozás". Az is egyértelmű szerinte, hogy a 25 év alatti, illetve az 

55 év feletti korosztálynál segíteni kell a foglalkoztatást. Továbbá - tette hozzá - azoknál a 

munkavállalói csoportoknál kell továbbá csökkenteni az élőmunka-terheket, ahol 

Magyarországon sokkal alacsonyabb a foglalkoztatási szint, mint az unióban.  

     Matolcsy György leszögezte: meg kell találni azokat az eszközöket és forrásokat is, 

amelyekkel egy ilyen program működtethető. 

      Kiemelte: nagyon sok tanácsot kapott erre vonatkozóan az elmúlt hetekben külföldi 

kollégáitól is, hiszen a munkahelyteremtést erősítő gondolkodás az unió minden 

tagországában napirenden van. 

      Matolcsy György úgy értékelte: szép siker a kohéziós pénzek felfüggesztéséről korábban 

hozott uniós döntés pénteki visszavonása, de "innen jön a neheze, növekedésre, új 

munkahelyekre van szükség és a meglévő munkahelyek megőrzésére, mert mindenki 

növekedési kockázatról beszél, és mindenkinek igaza van".  

     Jelezte azt is, hogy az uniónak nincs növekedési modellje a 2008 utáni válságszakaszban. 

      Újságírói kérdésre válaszolva sajtótájékoztatóján a magyar miniszter szólt arról is, hogy 

az eurózóna jövőjére vonatkozó egyik javaslat szerint a lehető leggyorsabban előre kell menni 

a fiskális unió felé, mert e nélkül a monetáris unió nem működhet. 

      Mint közölte, Luxembourgban a mostani ülés előtt találkozót tartottak az eurózónán kívüli 

EU-tagállamok miniszterei, és közösen arra biztatták a zónát, hogy menjen előre a saját 

maguk választotta integráció útján. 

      Magyarország is támogatja, hogy az euróövezet "tegye rendbe a szénáját", hiszen 

Magyarország számára is nagy kockázat, ha az övezet válsága elhúzódik - fejtette ki. 

      Matolcsy György szerint Magyarországra is mindenképpen hat, hogyan halad az 

euróövezet egy bankunió felé. Ezzel együtt egy fiskális unió felé tett lépéshez, kötelező 

érvénnyel Magyarország egyelőre nem kíván csatlakozni - szögezte le, hozzátéve, hogy a 

csatlakozás lehetősége a későbbiekben is nyitva marad. 

KÜLPIACI ÉRTEKEZLET - MATOLCSY: KELETI NYITÁS ÉS NYUGATI MEGTARTÁS A CÉL  

– MTI, 2012. JÚLIUS 2.  

     Budapest, 2012. július 2., hétfő (MTI) - A nemzetgazdasági miniszter szerint a keleti 

nyitásra és a nyugati külkereskedelmi kapcsolatok megtartására, lehetőség szerinti bővítésére 

kell koncentrálni a következő években.  

     Matolcsy György a hétfőn Budapesten rendezett Külpiaci Értekezleten kijelentette, hogy a 

keleti és nyugati külkereskedelmi kapcsolatok kiegyensúlyozása olyan történelmi esély, 

amelyet a válság nyitott meg. 

      A külgazdasági politika ilyen irányú átrendezésére Matolcsy György szerint annak 

érdekében van szükség, hogy 2025-2030-ra Magyarország meg tudja kétszerezni, vagyis 

mintegy 200 milliárd euróra tudja növelni bruttó hazai termékét (GDP). A miniszter 
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megfogalmazása szerint ennek eléréséhez évi 5-6 százalékos növekedési ütem elegendő. "Ez 

ma a képzelet játékának tűnik" - mondta Matolcsy György a külképviseletek gazdasági 

szakemberei előtt, de kiemelte, hogy mindent meg kell tenni ezért a célért, amelynek elérése 

nem is lehetetlen. Példaként említette a szomszédos Ausztriát, amelynek éves bruttó hazai 

terméke (GDP) 290 milliárd euróra rúg. 

     A GDP megkétszerezéséhez Matolcsy György szavai szerint további államadósság-

csökkentésre, emellett olyan munka alapú gazdaságra van szükség, amely nem a pénzügyi 

szolgáltatásokat, hanem az ipart és a termelést helyezi előtérbe. Hozzáfűzte: 2008 után egy 

olyan új korszakban vagyunk, ahol az nyer, aki gyorsan átáll megtakarítás és beruházás alapú 

gazdaságra. Kifejtette, hogy ebben az új korszakban már nincs egységes gazdaság: a magyar 

gazdaság egyrészt betagozódott a globális gazdaságba, a régiós integrációban jelenlévő 

gazdaságba, harmadrészt pedig Magyarországon kialakult egy helyi, sokszor közmunkára 

épülő gazdaság is.  

    Matolcsy György kiemelte: Magyarországnak szövetségi csoportokat, hálókat kell 

kialakítania, és gazdasági, politikai, pénzügyi, külgazdasági tekintetben egyensúlyt kell 

teremtenie nyugat és kelet, illetve az Európai Unión belüli és kívüli gazdasági 

kapcsolatokban. 

     Ehhez új gazdaságpolitikára van szükség, amelynek megalapozásához a kormány immár 

helyreállította a magyar állam pénzügyeit, az államháztartás egészségessé vált; ez alapozza 

meg a növekedést és a foglalkoztatás bővítését - jelezte Matolcsy György. A gazdasági 

miniszter szólt arról is, hogy Magyarország a közmunka terén szép eredményeket ért el, 

ugyanakkor mostantól az üzleti szektor munkahelybővítésére kell koncentrálni. A keleti nyitás 

keretében Magyarország "exportoffenzívát" indít a többi között Kelet-Európa, Közép-Ázsia, 

Korea, Indonézia, India, Közel-Kelet és Afrika felé, mert ezekről a területekről tud 

többletpiacokra és így növekedésre szert tenni - ismertette a miniszter, hozzáfűzve, hogy 

ehhez - legfőképpen a munkaerőköltségek, és az adórendszer területén - növelni kell az ország 

versenyképességét. 

     A miniszter szerint a keleti nyitás során "kis résekben kell nagyra nőni", vagyis azt kell 

megnézni, hol vannak azok a minőségi szolgáltatások, termékek, amelyek exportjából a 

magyar gazdaság nagyot tud nőni. 

     Matolcsy György szólt arról is, hogy a nyugati piacok megtartására, és lehetőség szerinti 

bővítésére is koncentrálni kell, emellett, mivel a Kárpát-medence és Közép-Európa "a mi 

igazi közeli családunk", ide is kell összpontosítani, főként mert a kis- és közepes 

vállalkozásoknak is itt vannak nagyobb lehetőségei. 

     A miniszter közölte azt is, hogy a kormány a jövőben 15-20 globális cégcsoporttal szeretne 

stratégiai megállapodásokat kötni; ezekben lefektetnék a hosszú távú együttműködés alapjait.  

BIZTOSÍTOTT A MUNKAHELYTEREMTŐ AKCIÓTERV FORRÁSA – KORMANY.HU,  

2012. JÚLIUS 11.  

A Munkahelyvédelmi Akciótervnek köszönhetően 300 milliárd forinttal csökkennek a 

munkavállalók és a kisvállalatok adóterhei. Figyelembe véve, hogy az arányos, egykulcsos 

adórendszer 500 milliárd forintot hagy az adózóknál, a családoknál, valamint, hogy mintegy 

150 milliárd forinttal csökkent a kisvállalatok nyereségét terhelő adó, ezzel a most bejelentett 
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újabb 300 milliárd forintos tehercsökkenéssel összesen mintegy 1000 milliárd forinttal 

csökken a munkát terhelő adóteher.  

A Munkahelyteremtő Akciótervtől  a Kormány elsősorban azt várja, hogy megvédi a jelenlegi 

munkahelyeket, de az érdekképviseleti szervezetek, a velük folytatott megbeszéléseken 

hangsúlyozták a programnak köszönhetően erősödhet a munkahelyteremtés is.  

Ilyen mértékű, közel 1000 milliárd forintot kitevő munkavállalók és kisvállalatok 

adóterheinek könnyítését segítő intézkedés nem volt az elmúlt ciklusokban, ezért a Kormány 

joggal várja el, hogy a nagyságrendileg kisebb adót az érintettek befizetik. A 

Munkahelyteremtő Akcióterv forrásának biztosítása érdekében számolunk azzal, hogy a NAV 

- ahogyan az elmúlt év végén 40 milliárd forint többletbevételt teljesített – mintegy 2 hónap 

alatt, úgy idén is programot indít az adóbeszedés hatékonyságának növelésére. Ez pedig 

hozzájárul ahhoz, hogy a programhoz szükséges 300 milliárd forint teljes mértékben 

rendelkezésre álljon  a költségvetésben. (Nemzetgazdasági Minisztérium) 

MATOLCSY: A KORMÁNY INTÉZKEDÉSEI JAVÍTOTTÁK A KKV-SZEKTOR HELYZETÉT – MTI, 

2012. AUGUSZTUS 3. 

     Budapest, 2012. augusztus 3., péntek (MTI) - A világgazdasági válság 2009-es mélypontja 

után a kormány intézkedéseinek következtében javult a kis- és középvállalkozások (kkv) 

helyzete: 2010-ben már emelkedett a gazdálkodó szervezetek száma, és a tőlük származó 

adóbevétel 2010-ről 2011-re 8 százalékkal nőtt - olvasható abban a kkv-szektor helyzetéről 

szóló jelentésben, amely péntek este került fel a Parlament honlapjára, és amelyet Matolcsy 

György nemzetgazdasági miniszter jegyez.1 

       A kormánynak törvényi kötelezettsége kétévente beszámolót készíteni a kkv-szektorról és 

az Országgyűlés elé terjeszteni. A mostani jelentés a 2009-es és 2010-es évet mutatja be. 

      Ebben Matolcsy György azt írta, az időszak a gazdasági és pénzügyi válság 

súlyosbodásával jellemezhető, a 2008-ban kezdődött válság hatása már 2009-ben érzékelhető 

volt: jelentősen visszaesett mind a külső, mind a belső kereslet, a GDP csökkent. Ebben a 

helyzetben a jelentés szerint a vállalkozások joggal várhatták el a kormányzati intézkedéseket, 

de azokra csak 2010 tavaszán, a kormányváltás után került sor.  

     Két akcióterv részeként a kormány csökkentette a társasági adót, bevezette a 16 százalékos 

családi adót, eltörölt tíz kisadót, a kkv-knak előnyös uniós pályázati rendszert alakított ki. 

Bevezette a Széchenyi Pihenő Kártyát, egyszerűsítette a végelszámolást és csökkentette a 

vállalkozások adminisztrációs terheit. 

      Matolcsy György kiemelte: az intézkedések hatására a 2010-es, több mint 7 százalékos 

költségvetési hiány az év végére 4,2 százalékra csökkent, a GDP 1,4 százalékkal nőtt 2011 

negyedik negyedévében. A további hatásokat sorolva a miniszter azt írta, jelentősen nőtt a 

működő gazdálkodó szervezetek száma, ennek motorja valószínűleg a kkv-szektor volt, a 

cégmegszűnések száma pedig 2009 második negyedévtől a cégalapításokéhoz közelít. 

                                                 
1
 A jelentés teljes szövege J/8112 számon a parlament honlapján olvasható: 

http://www.parlament.hu/irom39/08112/08112.pdf   

http://www.parlament.hu/irom39/08112/08112.pdf
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      A foglalkoztatás terén 2011 negyedik egyedévében 3 millió 851 ezer fő volt a 

foglalkoztatottak száma, 46 ezer fővel, 1,2 százalékkal több mint az előző év azonos 

időszakában. Az öt vagy ennél több főt foglalkoztató vállalkozásoknál 2011 január-

októberben 1 millió 853 ezren dolgoztak, 29 ezer fővel (1,6 százalékkal) többen, mint 2010 

azonos időszakában. 

      Az adóbevételekről Matolcsy György azt írta, a pénzforgalmi adatok alapján az összes 

gazdálkodó szervezettől származó adóbevétel 2010-ről 2011-re 8 százalékkal növekedett, ami 

461,2 milliárd forint többletbevételt eredményezett a költségvetésben. Megjegyezte, hogy 

ennek 10,1 százaléka származik a szektorális különadókból, a többlet legnagyobb részét a TB 

járulékbevétel 30 százalékos emelkedése okozta. A társasági adó (tao) kulcsának 19-ról 10 

százalékra csökkentése a kkv-k széles körét érintette, a 2011-es pénzforgalmi adatok az 

adóbevételek csökkenését vagy stagnálását mutatják, ugyanakkor a nagyvállalatok tao 

befizetései 30 milliárd forinttal emelkedtek. 

      A hitelezéssel kapcsolatban a miniszter azt írta, hogy a szektor hitelezése 2008-óta 

folyamatosan mérséklődik, a külkereskedelmet viszont pozitívan érintették az intézkedések, 

mivel 2011-ben 10 százalékkal nőtt az export. A kivitel volumene 10,2, a behozatalé 6,9 

százalékkal haladta meg az előző évi szintet, így a külkereskedelmi mérleg 1930 milliárdos 

aktívumot mutatott. 

      Matolcsy György kitért a 2012-es adatokra is: az idei év első hat hónapjában az előzetes 

adatok szerint külkereskedelmi mérleg 832 milliárd forint aktívumot mutatott, ez az egyenleg 

44 milliárd forintos romlását jelenti az előző év hasonló időszakához képest. 

      A kkv-szektorról elmondható, hogy a 2010-es előzetes adatok szerint az üzleti szférában 

foglalkoztatottak 74,1 százalékának biztosítottak munkát, a bruttó hozzáadott értéknek pedig 

több mint a felét állították elő, az exportból való részesedésük 26,4 százalék. Magyarországon 

682 ezer vállalkozás működik, amelynek 99,9 százaléka kis- és középvállalkozás. 

WEKERLE TERV – KORMANY.HU, 2012. AUGUSZTUS 27.  

A magyar gazdaság Kárpát-medencei léptékű növekedési stratégiája 

A Wekerle Terv egy olyan időszakban kerül kidolgozásra, amikor a globális politikai és 

gazdasági hangsúlyeltolódások miatt az Európai Unió, ezen belül a nemrég csatlakozott 

közép-európai térség új kihívásokkal néz szembe. Az Uniót jellemző számos feszültség közül 

a legfontosabb az egyensúlytalanság, amely az elmúlt évtizedben a centrum országok és a 

periféria között kialakult, ezért a sikeres további integráció érdekében tartós és a periféria 

integrálódását lehetővé tevő megoldásokat kell találni a kialakult feszültségekre. A 

fokozatosan globalizálódó világgazdasági térben a regionális szintű jelenségek 

felértékelődnek, a pénzügyi válság, kiemelten az eurózóna válsága rámutatott, hogy a 

versenyképesség megőrzésének útja a szorosabb gazdasági integráció és koordináció. Ezt 

példázza a fejlett nyugat- és észak-európai országok példája is, amelyek valójában akkor 

tudtak felmutatni rendkívüli és tartós fejlődést, miután sikerült előrelépniük a gazdasági 

integráció útján. (Nemzetgazdasági Minisztérium) 

A Wekerle Terv szövege itt olvasható. 

http://www.kormany.hu/download/1/45/a0000/Wekerle%20Terv.pdf
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A KORMÁNYVÁLTÁS ÓTA A LEGDINAMIKUSABB NÖVEKEDÉST MUTATTA A 

FOGLALKOZTATOTTSÁG – KORMANY.HU, 2012. AUGUSZTUS 28.  

A 2012. május-júliusi időszakban tovább folytatódott, és a kormányváltás óta nem látott 

mértékűre gyorsult a foglalkoztatottak számának 24 hónapja tartó emelkedése az előző év 

azonos időszakához viszonyítva - áll a KSH legfrissebb közleményében.  

A 15-74 év közötti foglalkoztatottak létszáma 2010 óta nem tapasztalt mértékben, csaknem 76 

ezer fővel emelkedett az egy évvel ezelőtti 3 millió 832 ezerről 3 millió 908 ezer főre, így a 

foglalkoztatási ráta 51 százalékra nőtt, amely hosszú évek óta a legmagasabb szint. A 15-64 

éveseket tekintve a foglalkoztatottak száma az egy évvel ezelőtti 3 millió 800 ezerről 3 millió 

870 ezerre, csaknem 70 ezer fővel bővült, 57,6 százalékra – négy és fél éves csúcspontra - 

emelve a foglalkoztatási rátát. 

A KSH legfrissebb munkaerő-piaci statisztikája alapján a 2012. május-júliusi időszakban 

immáron 24. alkalommal emelkedett a foglalkoztatottak száma éves összehasonlításban. A 

15-74 korcsoportban eddig nem tapasztalt ütemben, 2 százalékkal bővült a foglalkoztatottak 

száma (év/év), így e korcsoport foglalkoztatási rátája az előző év azonos időszakában mért 

49,9 százalékról 51 százalékra, vagyis több mint 1 százalékponttal emelkedett. A 15-64 éves 

korosztályban szintén dinamikus, 1,8 százalékos létszámbővülés volt megfigyelhető éves 

viszonylatban. 

 

Forrás: KSH 

A foglalkoztatás nemek szerinti alakulását tekintve, a 15-64 év közötti férfiak foglalkoztatási 

rátája az előző év azonos időszakához képest 1,2 százalékponttal, 62,8 százalékra nőtt, míg a 

nők rátája 2 százalékpontos növekedést mutat (52,7%). A 15–64 éves férfi népességből 2 

millió 68 ezren voltak foglalkoztatottak, 14 ezerrel többen, mint 2011 azonos időszakában, 

míg a nők esetében a foglalkoztatottak száma 56 ezer fővel 1 millió 803 ezer főre bővült. 

Korcsoportos bontásban a legdinamikusabb növekedést a 25-54 éves korosztály 

foglalkoztatási rátája mutatta, amely 1,9 százalékponttal 75,2 százalékra bővült. Az 55-64 
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éves korosztályban szintén jelentős, 1,5 százalékpontos javulás volt megfigyelhető a mutató 

értékében (37,6%). 

A nemrégiben meghirdetett Munkahelyteremtő Akcióterv biztosítja, hogy a magyar gazdaság 

képes legyen fenntartani azokat a pozitív munkaerő-piaci tendenciákat, amelyek a 

kedvezőtlen külpiaci környezet negatív hatásai ellenére a kormányváltás óta folyamatosan 

érvényesülnek. Ráadásul az intézkedés sorozat pont azokat a korcsoportokat érinti, ahol a 

legnagyobb problémák vannak a foglalkoztatás terén. (Nemzetgazdasági Minisztérium) 
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ÍRÁSBELI KÉRDÉSEKRE ADOTT MINISZTERI VÁLASZOK 

VÁLASZ AZ „ÉRTELMES MUNKA, TISZTESSÉGES BÉR KONTRA ÖSSZESZERELŐ ÜZEMEK 

ORSZÁGA?” CÍMŰ ÍRÁSBELI KÉRDÉSRE (K/6385) – AZ ORSZÁGGYŰLÉS HONLAPJA, 2012. 

MÁRCIUS 29. 

(Kérdés: A Házszabály 91. § (1) bekezdése alapján kérdést kívánok benyújtani a 

nemzetgazdasági miniszterhez, mint a tárgyban illetékes minisztérium vezetőjéhez „Értelmes 

munka, tisztességes bér kontra összeszerelő üzemek országa?” címmel. 

A benyújtott kérdésemre a választ írásban várom. 

 

Tisztelt Miniszter Úr! 

A KSH által február végén nyilvánosságra hozott statisztikák alapján megállapítható, hogy 

tavaly november és idén januári időszakba 3 millió 816 ezer fő volt a foglalkoztatottak 

létszáma, 40 ezer fővel több, mint egy évvel korábban. Viszont nyolchavi mélypontra csökkent 

a foglalkoztatás, és kilenc hónapja nem látott csúcsra nőtt a munkanélküliek aránya. 

Szakértők szerint a következő hónapokban a foglalkoztatás tovább mérséklődhet szezonális 

hatások, illetve nagyobb elbocsátások (Malév, Nokia, közszféra, Budapest Airport) miatt. 

 

Nem kérjük számon az egyik legjelentősebb választási ígéretüket – a tíz év alatt 1 millió 

munkahely létrehozására vonatkozót —, ugyanis tudjuk, ennek teljesítéséről már lemondtak. 

Bár az is elképzelhető, hogy e téren eredményekről is be tudnak számolni. Hiszen viszonylag 

friss hír, hogy a németországi központú Rehau több mint hatvanmillió eurós beruházással 26 

ezer négyzetméternél is nagyobb üzemet épít a Győri Ipari Parkban, közvetlenül az Audi-gyár 

közelében. Itt az autóipar számára gyártanak majd alkatrészeket, és 2013 kezdi meg a 

működést, akár 200 új munkahelyet is teremtve. 

 

Természetesen örülnünk kell minden munkahelynek, azonban tartsuk szem előtt, hogy a The 

Economist brit szaklap által hazánkról már több mint egy évtizede készített jelentés úgy 

fogalmazott: „Magyarország az EU-s cégek részegységgyártó és összeszerelő üzemeinek 

olcsó termelőhelye". Ez azóta sem változott. Sőt mondjuk ki: Magyarországon a 

rendszerváltás óta iparágak, szakmák, tevékenységek sokasága tűnt el, vagy sorvadt 

minimális méretűre. Gondoljunk csak a cukorgyártásra, a csokoládégyártásra, a 

konzerviparra, a mezőgazdasági gépgyártásra és még sorolhatnánk. Kijelenthetjük, hogy ma 

már alig van magyar ipar és magyar szolgáltatás. 

 

Tisztelt Miniszter Úr! 

Átgondolták már azon lényeges vonatkozásokat, hogyha az emberek a multiknál keresik a 

bérüket, és multiknál meg kínai boltokban költik el, akkor lényegében visszakézből megy ki az 

országból a pénz? Mérlegelte a kormány a radikális béremelés lehetőségét? Ugyanis ez 

célravezetőbb volna, azonban jelenleg az ellenkezőjét látni : leépítik a jóléti államot, és olyan 

munkaerőpiacra akarják szorítani a társadalmat, ahol nincs munka . 

 

Átgondolták már azon lényeges vonatkozásokat, hogyha az emberek a multiknál keresik a 

bérüket, és multiknál meg kínai boltokban költik el, akkor lényegében visszakézből megy ki az 

országból a pénz? 

 

Mérlegelte a kormány a radikális béremelés lehetőségét?  
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Ugyanis ez célravezetőbb volna, azonban jelenleg az ellenkezőjét látni: leépítik a jóléti 

államot, és olyan munkaerőpiacra akarják szorítani a társadalmat, ahol nincs munka. 

Várom megtisztelő válaszát! 

Budapest, 2012. március 14. Sneider Tamás, Jobbik) 

Tisztelt Képviselő Úr!  

A munkaerőpiac értékelésénél a foglalkoztatás alakulása az egyik legfontosabb mutató, ami 

18. hónapja folyamatos növekedést jelez a korábbi 36 hónapig tartó csökkenéssel szemben. A 

KSH szerint 2011. november és 2012. január időszakában folytatódtak az eddigi kedvező 

munkaerő-piaci tendenciák. A 15-74 éves korosztályhoz tartozó foglalkoztatottak száma több 

mint 40 ezer fővel 3 816 ezer főre emelkedett az egy évvel korábbi szinthez képest. A 

növekedés üteme 1,1 %-os volt. A két évvel korábbi szinthez képest 66 ezer fő volt a 

növekedés mértéke. A foglalkoztatási ráta a 15-64 éves korosztályban 0,7 százalékponttal 

56%-ra emelkedett. 

A munkanélküliek száma 475 ezer fő volt ebben az időszakban, ami stagnálásnak felelt meg . 

A foglalkoztatás bővülése és a munkanélküliség stagnálása azt jelzi, hogy változatlanul nőtt a 

munkavállalási korú népesség aktivitása a munkaerőpiacon. 

A Képviselő úr által jelzett mutatók torzítanak, nehezen értelmezhetők, hiszen a nyolc-, illetve 

kilenchónapos adatok összehasonlítása szükségszerűen nem veheti figyelembe a 

foglalkoztatásban jelentkező szezonalitást. A korrekt, és a való s helyzetet tükröző 

összehasonlításra az előző év, vagy évek azonos időszakának adatait használjuk, mivel ezek 

tükrözik az objektív helyzetet. 

A Győri Ipari Parkba a beruházók révén csúcstechnológia és modern vállalatirányítási, 

üzemszervezési módszerek érkeztek. A vállalkozások közül kiemelkedik az Audi, ahol 

napjainkban már több mint 7000 ember t foglalkoztatnak. A cég 2010-et követően 2100 fős 

létszámbővítést hajtott, illetve hajt végre. Az Audi munkaerőigénye jól képzett mérnökökre és 

magasan kvalifikált szakmunkásokra irányul. 

2011-ben megnyílt a vállalkozás Oktatóközpontja, amely lehetővé teszi többek között az 

elektronikai műszerész, automatizálási technikus és mechatronikus képzést. Információink 

megegyeznek a Rehau beruházásával kapcsolatban, és helyénvalónak tartom, hogy 

eredményként értékeli a 200 új munkahely létrehozását. 

A munkaerőpiacon megfigyelhető tendenciák szerint ellenkező előjelű folyamat zajlik, mint 

10 ével ezelőtt. Jelenleg ugyanis egyre magasabb termelési értéket, szakmakultúrát képviselő 

cégek jelentkeznek, illetve telepszenek meg hazánkban. Ezt tapasztalhatjuk például az Elcoteq 

– Huawei cégek váltása során, vagy a kevésbé kvalifikáltabb tevékenységet Ázsiába telepítő 

Nokia esetében, amikor a magasabb szintű munkakultúrát képviselő tevékenység itt marad, 

illetve a Mercedes kecskeméti gyárának létrehozásával. Ezt bizonyítják továbbá a Bosch, a 

Suzuki, vagy az Opel fejlesztései is. 

Ezt a folyamatot a Kormány támogatáspolitikája mellett az egykulcsos adórendszer 

bevezetésével is elősegíti. Az egykulcsos adó a közepes és magasabb kereseti sávokban már 

2011-ben is jótékony hatást fejtett ki a munkavállalói hajlandóságra, és tapasztalható, hogy a 

foglalkoztatók bővülő álláshelyeket kínáltak ezekben a foglalkozatási kategóriákban. Ez a 

gazdaság és a foglalkoztatás szempontjából egyaránt kedvező, hiszen hosszabb távon a 

gazdaságban a magasabb hozzáadott értéket biztosító tevékenységek kerülnek előtérbe. 
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Nyilvánvaló, hogy az egykulcsos, arányos adórendszer a munkavállalást ösztönzi, nő a 

többletmunka jutalma, jelentősen csökken a túlóra-kifizetéseket, prémiumokat, másodállásból 

szerzett jövedelmeket terhelő elvonás. A tervezettnél 60 milliárd forinttal több személyi 

jövedelemadó és járulék folyt be tavaly, a bérek és a versenyszféra foglalkoztatottsága nőtt, 

vagyis az új, arányos adórendszer jól tervezhető, stabil. 

A radikális béremelési javaslatával kapcsolatosan fontosnak tartom kiemelni, hogy az 

adórendszer átalakítása következtében az elmúlt évben nemzetgazdasági szinten 4,9%-os 

reálkereset-emelkedés következett be. Ezen belül a 3 és többgyermekes családoknál 18,7%-

os, a két gyermeket nevelőknél 11,6%-os és az egy gyermeket nevelőknél 4,1%-os 

reálkereset-növekedés jelentkezett. Kétségtelen ugyanakkor, hogy az arányos adórendszer a 

fokozatosság elve alapján csak 2012. év végére tud kiteljesedni. A Kormány ezért kiemelt 

figyelmet fordít arra, hogy az adóváltozások következtében 2012-ben a munkavállalók nettó 

keresete ne csökkenjen és azokban az esetekben, ahol szükséges, összességében mintegy 188 

milliárd forint összeget fordít bérkompenzációra. A multinacionális cégek által megvalósított 

fejlesztések, létrehozott munkahelyek — főként, amennyiben azok a magasabb munkakultúrát 

követelő szegmensben jönnek létre — tehát jótékony hatással vannak a hazai foglalkoztatási 

mutatókra, a létrehozott új termelő kapacitások bővítik a gazdaság termelési potenciálját, 

volumenét, az itt kifizetett bérek növelik a belföldi keresletet, az áfabefizetések és béradók 

pedig az állami költségvetés bevételeit. 

Budapest, 2012. március 29. 

Üdvözlettel Dr. Matolcsy György 

VÁLASZ A „HÁNY ÁLLANDÓ MUNKAHELYET TEREMTETT EDDIG A KORMÁNY, LESZÁMÍTVA 

A KÖZMUNKAPROGRAMBAN ÉHBÉRÉRT FOGLALKOZTATOTT SZEMÉLYEKET?” CÍMŰ 

ÍRÁSBELI KÉRDÉSRE (K/6836) – AZ ORSZÁGGYŰLÉS HONLAPJA, 2012. MÁJUS 3. 

(Kérdés: A Házszabály 91. § (1) bekezdése alapján írásbeli választ igénylő kérdést kívánok 

intézni a nemzetgazdasági miniszterhez, mint a tárgyban illetékes minisztérium vezetőjéhez 

„Hány állandó munkahelyet teremtett eddig a kormány, leszámítva a közmunkaprogramban 

éhbérért foglalkoztatott személyeket? ”címmel. 

Tisztelt Miniszter Úr! 

A kormány hatalomra kerülése után 1 millió új munkahelyet ígért, mely álom mára 

szertefoszlott. Az állami szférában drasztikus leépítések történtek, elbocsátottak mindenkit, aki 

nem fért bele a kormány által kikalkulált dolgozói keretszámokba. A versenyszférát szintén 

nem kerülhette el az elbocsátási hullám. A megemelt minimálbér, bárvalójában semmivel sem 

jelent magasabb fizetést az ebből élő honfitársainknak, hatalmas terhet jelent a 

munkáltatóknak, elsősorban azoknak a magyar kis — és közepes vállalkozásoknak, akiket 

önök semmilyen mértékben nem támogatnak, pedig még mindig a kkv szektor alkotja a 

magyar gazdaság gerincét, hiszen a magyar munkavállalók kétharmadát foglalkoztatják. 

Velük ellentétben önök továbbra is a külföldi multicégeket támogatják, több millió adóforintot 

juttatva egyetlen „rabszolga - munkahely” megteremtésére. 

A Start közmunkaprogram is csak akadozva működik, a megélhetéshez kevés, megalázó 

47.000 forintos fizetéssel pedig csupán a katasztrofális statisztikai mutatók kozmetikázhatóak. 

Tisztelt Miniszter Úr! 
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Korábbi, K/6562-es irományszámon jegyzett, „Mennyi többletbevétel származott 2012 első 

negyedévében a 27%-ra emelt áfából?” címet viselő írásbeli kérdésemre adott válaszában ezt 

írja: „a növekedésbarát adópolitika irányvonala a munkahelyteremtés ösztönzése, a 

vállalkozások terheinek csökkentése és a kis- és középvállalkozások versenyképességének 

növelése köré összpontosul.” 

Mindezek ellenére folyamatosan hallom azokat a panaszokat, melyek a családi, valamint kis 

— é s közepes vállalkozások csődjéről, az elbocsátásokról, a leépítésekről szólnak. Kérdezem 

ezért a Tisztelt Miniszter urat, hogy hány állandó munkahelyet teremtett eddig a kormány, 

leszámítva a közmunkaprogramban éhbérért foglalkoztatott személyeket. Mennyibe került 

mindez az adófizetőknek, továbbá hány magyar kis — és közepes vállalkozás szűnt meg 2010 

és 2012 között? Várom megtisztelő válaszát! Budapest, 2012. április 18. Ferenczi Gábor, 

Jobbik) 

Tisztelt Képviselő Úr! 

A Kormány nem 2012 áprilisáig, hanem annál lényegesen hosszabb távon jelölte meg 

foglalkoztatási célkitűzését, ezért teljesen megalapozatlan szűk két év után mérleget vonni és 

olyan sommás megállapítást tenni, hogy „az álom mára szertefoszlott”. Kiváltképpen azért, 

mert a foglalkoztatási mutatók 2010 második felétől folyamatos javulást jeleznek. Elindult 

tehát egy olyan kedvező irányú folyamat a magyar gazdaságban, amely egyelőre lassú ütemű, 

de stabil munkahelyteremtést eredményezett. Az előttünk álló időszak feladata, hogy ezt a 

trendet fenntartsuk, és a gazdaság növekedésének ütemét a rendelkezésre álló kormányzati 

eszközökkel lehetőség szerint gyorsítsuk. 

A Kormány gazdaságfejlesztő és növekedésösztönző intézkedéseinek eredményeként, 

nemcsak az addigi romló foglalkoztatási trend fordult meg, hanem egy intenzívebb 

vállalkozásalapítási tendencia is megfigyelhet ő. 2010. május és 2011.december között 6,4%-

kal nőtt a működő gazdálkodó szervezetek száma, míg az ezt megelőző másfél évben csupán 

2,6%-os volt a növekedés üteme. 

Ez nyilvánvalóan azt jelenti, hogy az újonnan létrehozott gazdasági szervezetek száma 

meghaladta a megszűnőkét, de erre vonatkozóan még nem állnak rendelkezésre végleges 

statisztikai adatok. Egyoldalú és teljesen félrevezető csak az elbocsátások és a vállalkozás-

megszűnések alapján véleményt nyilvánítani. A reális helyzetértékeléshez a gazdasági és 

munkaerő-piaci folyamatok egészét kell figyelemmel kísérni. 

Ezzel kapcsolatban szeretném kiemelni, hogy több mint fél éve már egy magasabb bázis-

értékhez képest n ő a foglalkoztatottak száma Magyarországon, miközben az Európai Unió 

átlagában stagnálás, több tagállamában pedig foglalkoztatás - csökkenés figyelhető meg. A 

kormányváltás óta a 2011. december és 2012 . február közötti időszakban következett be az 

eddigi legnagyobb mértékű foglalkoztatás bővülés, amikor 51 ezerrel emelkedett a 

munkaviszonyban állók száma az egy évvel korábbi szinthez képest.  

A Kormány a közfoglalkoztatáson keresztül csak átmeneti munkalehetőséget biztosít azokban 

a térségekben élő hátrányos helyzet ű munkavállalók számára, akiket a versenyszféra jelenleg 

nem tud foglalkoztatni. A munkahelyek dönt ő hányadát a vállalkozások hozzák létre, amihez 

a Nemzetgazdasági Minisztérium pályázat i formában közvetlen támogatást nyújt. A 

munkahelyteremtő beruházások támogatási keretösszegét a Kormány a 2010. évi 2 milliárd 

Forintról 10 milliárd Forintra emelte 2012-ben. Ezzel előzetes számítások szerint több, mint 5 
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ezer munkahely jön létre a hazai kis- és középvállalkozói szektorban, miközben a 

támogatással mintegy 10 ezer álláshely is meg őrzésre kerül. 

Szeretném képviselő úr figyelmét felhívni arra az ellentmondásra, amit kérdésében 

megfogalmaz. Egyik oldalról kifogásolja, hogy a megemelt minimálbér hatalma s terhet jelent 

a munkáltatóknak, amit egyébként a Kormány egy többlépcsős kompenzációs 

mechanizmussal ellensúlyoz, a másik oldalon viszont magasabb béreket követel a 

közfoglalkoztatásban résztvevők számára. 

Tisztelt Képviselő Úr! 

Nyilvánvalóan Ön is tudja, hogy a minimálbér intézménye nem azt jelenti, hogy a bérezésben 

ne lehetne a nagyobb munkateljesítményt elismerni, hanem csak azt, hogy annál kisebb bért 

fizetni nem lehet. Ez érvényes a köz- és versenyszférára egyaránt. Azonban azokat a 

munkavállalókat, akiknek a termelékenysége nem éri e l ezt a minimális szintet, a 

vállalkozások nem fogják tartósan alkalmazni. Béreket növelni csak úgy lehet, ha az együtt jár 

a munkateljesítmények emelkedésével. A minimálbér emelése ezt a követelményt is maga 

után vonja, ami elengedhetetlen az ország versenyképességének javításához. A megemelt 

minimálbérhez történ ő alkalmazkodást pedig éppen a már említett többlépcsős 

bérkompenzációs rendszer segíti, aminek egyes elemei 2013-ban is fennmaradnak. 

Budapest, 2012. május 3. 

Üdvözlettel: Dr. Matolcsy György 

VÁLASZ A „HOGYAN AKARJÁK ITT TARTANI A PÁLYAKEZDŐKET?” CÍMMEL BENYÚJTOTT 

ÍRÁSBELI KÉRDÉSRE (K/7020) – AZ ORSZÁGGYŰLÉS HONLAPJA, 2012. MÁJUS 25. 

(Kérdés: Az Alaptörvény 7. cikk (2) bekezdése alapján, figyelemmel az Országgyűlésről szóló 

2012. évi XXXVI. törvény 42. (8) bekezdésére, valamint az egyes házszabályi rendelkezésekről 

szóló 46/1994 . (IX 30.) OGY határozat 91. §- ára kérdést kívánok benyújtani Dr. Matolcsy 

György nemzetgazdasági miniszter úrhoz: „Hogyan akarják itt tartani a pályakezdőket?” 

címmel. 

Tisztelt Miniszter Úr! 

Az előző ciklusban a Szociális és Munkaügyi Minisztérium a pályakezdő fiatalok 

elhelyezkedését is elősegítő támogatást indított el START-program néven. A program 

lehetőséget biztosít a pályakezdőknek a munkaerő-piacon nélkülözhetetlen munkatapasztalat 

megszerzésére, a munkáltatóknak, pedig a fiatalok foglalkoztatásához kötődő 

járulékkedvezmény érvényesítésére. 

Ma azonban egyre nagyobb gondot okoz a fiatalok körében a munkanélküliség. 

Magyarországon a működő vállalkozások számához képest nagyon kevés a nyereségesen 

működő középvállalkozás van. Egy kis cégnek kizárólag a hazai piacon fejlődnie nagyon 

nehéz. Ma attól kell tartani, úgy nő fel egy generáció jelentős része, hogy nem lesz élménye a 

munka világáról. 

Egy, a napokban megjelent interjú szerint ezen segíthet, ha egyre több fiatal próbál meg saját 

vállalkozást indítani. Ez azt jelenti, hogy nem munkát keresnek, hanem maguknak é s 

másoknak munkahelyeket teremtenek. Igen ám, de hogyan? 
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A fiatalokat nálunk például a Széchenyi-kártya segítheti, de csak akkor, ha már egy lezárt 

évvel rendelkezik. Emellett igénybe veheti az uniós pénzekből finanszírozott támogatással 

kombinált mikrohitelt. Üres zsebbel, tapasztalat nélkül azonban itt is nehéz dolga lesz. 

A gond az, hogy egy fiatal ma tartósan veti meg a lábát egy másik országban, és nem itthon 

kamatoztatja tudását. Szervezetek alakultak arra, hogy segítsék azokat a fiatalokat, akik már a 

felsőfokú képzéseket is külföldön kívánják megszerezni. Hiába a kormány minden igyekezete, 

hogy a friss diplomásokat itt tartsa Magyarországon, évről-évre egyre többen mennek el. Az 

elvándorlás azért is rosszul érinti hazánkat, mert éppen a legjobban képzett, nyelveket beszélő 

fiatalok mennek el. 

Egyes elemzések szerint fontos olyan környezet megteremtése, amelyben becsülete van a 

vállalkozónak. Ehhez arra is szükség van, hogy egy cég ne a feketegazdaságban működjön, 

ami a mai helyzetben sokszor elképzelhetetlen. 

Egy - a fiataloknak szánt propaganda anyagban olvasható -, hogy arra buzdítják őket, már az 

egyetemi évek alatt kezdjenek el vállalkozni. Igen ám, de ilyen gazdasági környezetben 

hogyan? 

Éppen ezért kérdezem Tisztelt Miniszter Urat! 

• Hogyan akarják itt tartani a fiatal pályakezdőket? 

• Milyen adókedvezményekkel kívánják támogatni a fiatal pályakezdő munkavállalókat? 

Budapest, 2012. május 10. Tóth Csaba MSZP) 

Tisztelt Képviselő Úr! 

A Kormány egyik határozott célkitűzése a pályakezdő fiatalok elhelyezkedésének támogatása. 

A gazdasági válság és ennek nyomán a munkaerő-kereslet visszaesése rontotta a 

munkaerőpiacra belépni szándékozó fiatalok elhelyezkedési esélyeit. 

A pályakezdő fiatalok ezért egész Európában a válság által egyik leginkább érintett csoport, 

akikre kiemelt figyelmet kell fordítani. 

Az ifjúsági munkanélküliség Magyarországon is, hasonlóan az Európai Unió többi 

tagországában tapasztaltakhoz, az egyik legfontosabb társadalmi és gazdasági kihívás. A 15-

24 év közöttiek munkanélkülisége 2011-ben az EU 27 tagállamának átlagában 21,3% volt, 

Magyarországon pedig elérte a 26,1%-ot. Különösen magas — több mint 40%-os — a 

munkanélküliség az alacsony végzettségű fiatalok körében. 

Az elhelyezkedési nehézségek mögött legtöbbször a munkatapasztalat és a munkaerő-piaci 

szempontból nélkülözhetetlen készségek, kompetenciák hiánya, a munkáltatói igényeknek 

nem megfelel ő képzettségi struktúra, valamint az egyes térségekben tapasztalható gyenge 

munkaerő-kereslet áll. 

A probléma kezelése komplex megközelítést, szakpolitikákon átívelő megoldásokat igényel. 

A Kormány ezzel összefüggésben több eszközzel, illetve az intézményi és szabályozási 

rendszer átalakításával is segíti a fiatalok elhelyezkedését . 2011 végén elfogadásra került a 

Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja (az Új Nemzedék Jövőjéért Program), amelyben 

hangsúlyos elem a fiatalok munkaerő-piaci helyzetének javítása. 
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Ezt tükrözi többek között az a szándék is, hogy aktív munkaerő-piaci eszközeink, képzési 

programjaink egyik kiemelt célcsoportjává tettük a pályakezdőket, közülük is elsősorban az 

alacsony iskolai végzettségű, illetve szakképzetlen fiatalokat. 

Az elmúlt egy évben több mint 10 ezer 25 év alatti, valamint pályakezdő fiatal álláskereső 

került bevonásra ezekbe a programokba, akik tartós elhelyezkedési esélyeik növelése 

érdekében nyílt munkaerőpiacra való beilleszkedésüket elősegítő személyre szabott, komplex 

munkaerő-piaci szolgáltatásokban, támogatásokban részesültek. Emellett a munkaügyi 

központok a pályakezdő fiatalok munkatapasztalat szerzésének elősegítéséhez bértámogatást 

is nyújtanak. 

A fiatalok munkaerő-piaci integrációját segítendő, az Új Széchenyi Terv keretében kidolgozás 

alatt állnak további új programok a fiatalok vállalkozóvá válásának elősegítése, illetve az 

oktatásból a foglalkoztatásba való átmenet megkönnyítése érdekében. 

A 18-35 év közötti fiatalok vállalkozóvá válását elősegítő, meghirdetés előtt álló pályázat 

egyrészt a vállalkozói tudás, vállalkozói készségek (alapvető jogi, pénzügyi, gazdálkodási 

ismeretek, marketing, stb.) megszerzését, fejlesztését, az üzleti tervek elkészítését fogja 

segíteni ; másrészt a vállalkozás elindításához a fiatal vállalkozók induló költségeinek 

fedezésére maximum 3 millió Ft összegű , vissza nem térítendő támogatást biztosít majd. A 

forrás olyan tevékenységekre lesz fordítható többek között, mint a cégalapítás (utólagos 

visszatérítéssel), a kötelez ő engedélyek beszerzése, eszközbeszerzés, a piacra jutás 

támogatása (pl . marketing, piaci megjelenés vásárokon), információtechnológiai fejlesztések, 

képzéseken való részvétel, tanácsadás igénybe vétele (pl. vállalati stratégiai tanácsadás), 

anyagbeszerzés, könyvelés, munkavállalók foglalkoztatása. A pénzbeli támogatáson túl a 

fiatal vállalkozók mentorálcásban fognak részesülni a vállalkozás indítását követő 6 hónapban 

a vállalkozás fenntarthatóságának segítése érdekében. A pályázat első szakasza várhatóan 

2012. május-június során kerül meghirdetésre, a fiatalok a második szakaszban 

előreláthatólag 2012 őszétől nyújthatnak be pályázatot. 

A közeljövő tervei között szerepel a fiatalok munkaerő-piaci helyzetének javítását szolgáló 

civil foglalkoztatási programok támogatása is. Az előkészítés alatt levő program célja civil 

szervezetek foglalkoztatási programjainak támogatása, amelyek a fiatalok, elsősorban a 

hátrányos helyzetű pályakezdők tartós munkaerő-piaci beilleszkedését szolgálják. 

A Kormány tervezi továbbá egy új gyakornoki program indítását is, amelynek lényege az 

iskolai rendszerű képzésben szerzett első szakképesítés hasznosulásának elősegítése, a 

tanulószerződés keretében tanult pályakezdők korai munkahelyi tapasztalathoz segítése, ezzel 

a későbbi foglalkoztathatóságuk növelése, valamint a vállalkozások foglalkoztatotti 

létszámának növelése. A program célja a duális szakképzés erősítése, a tanulószerződést kötő 

tanulók és vállalkozások támogatása, valamint közvetett cél a duális képzésben részt vevő 

vállalkozások számának növelése is. 

A közép- és hosszabb távú intézkedések közül kiemelendő, hogy folyamatban van az oktatási 

rendszer modernizálása és ennek részeként a szakképzési rendszer fejlesztése, 

gyakorlatorientálttá alakítása is annak érdekében, hogy az oktatásból kikerülő fiatalok 

rendelkezzenek a munkaerő-piaci igényeknek megfelelő készségekkel, kompetenciákkal és 

munkatapasztalattal. 2011 végén módosításra került a szakképzésről szóló (2011. évi 

CLXXXVII.) törvény és a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének 

támogatásáról szóló (2011. évi CLV) törvény. 
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A változtatások célja, hogy a képzési szerkezet, a szakirányok és a létszámok vonatkozásában 

is igazodjon a gazdaság igényeihez, versenyképesebb tudást tudjon nyújtani a fiataloknak, az 

intézményrendszer hatékonyabban, átláthatóbba n működjön. A szakképzési törvény növeli a 

duális rendszerben a gyakorlati képzésbe n résztvevő gazdasági szereplők, valamint a 

gazdasági kamara felelősségét, általánossá teszi a gyakorlati képzés szakért ők általi 

ellenőrzését, minőségének javítását, továbbá a komplex szakmai és törvényességi ellen őrzési 

rendszert. 

Mindezen intézkedések a felsőoktatás modernizációjával együtt hozzájárulna k ahhoz, hogy 

az oktatásból kikerülő fiatalok rendelkezzenek a munkaerőpiacon szükséges készségekkel és 

kompetenciákkal, illetve gyakorlati tapasztalattal. 

Ami az adókedvezményekre vonatkozó kérdését illeti, a Kormány gazdaságpolitikájának 

egyik legfontosabb célja a hazai kis- és középvállalkozások „helyzetbe” hozása, illetve olyan 

kedvező gazdasági környezet kialakítása, amely elősegíti új vállalkozások alakulását és a 

meglévők fejlődését. Ennek érdekében a Kormány már megalakulása után – 2010-ben – 500 

millió Ft-os adóalapig 10%-r a csökkentette a vállalkozásokat terhel ő adó mértékét nemcsak 

a társasági ad ó alanyainál, hanem az egyéni vállalkozóknál is. Egyidejűleg megszűntek az 

alacsony adókulcs alkalmazásához fűződő feltételek is, vagyis a kis- és közepes méretű 

vállalkozások számára egyértelműen csökkent a fizetendő adó mértéke. Az alacsony 

adómértéknek fontos szerepe van abban, hogy Magyarország visszaszerezze korábbi jó hírét 

és a legkedvezőbb adózási környezetet biztosítsa a kelet-közép-európai térségben. Ez pedig 

vonzó, itthon maradásra biztató és vállalkozásra késztető környezetet fog biztosítani a fiatalok 

számára is. 

Az életkortól függő adókedvezmény adórendszerbe való beépítését nem tartom indokoltnak, 

az alacsony adómérték és a jövőben még tovább egyszerűsödő, a jelenleginél átláthatóbb 

szabályokat tartalmazó adórendszer, megfelelő hátteret jelenthet a vállalkozás indításában 

lehetőséget látó fiataloknak és idősebbeknek egyaránt. 

Egy tanulmányait befejező fiatal számára a vállalkozás megindítása természetesen nem az 

egyedüli érvényesülési lehet őség, bár sokan szeretnének minél előbb a „maguk uraivá” válni. 

A személyi jövedelemadó-rendszerben már végrehajtott és a közeljövőben teljessé váló 

változások az alkalmazottként dolgozók számára is olya n feltételeket teremtenek, amelyek 

többletteljesítményre ösztönöznek, hiszen az arányos, egykulcsos adó nem von el aránytalanul 

többet a nagyobb erőfeszítéssel, munkával elért magasabb jövedelemből. 

A szakmai tapasztalat megszerzését, a karrier elindítását a Kormány az adórendszer 

eszközeivel is segíti. A pályakezdők alkalmazására ösztönzik a munkáltatókat azok a 

szabályok, amelyek az általuk fizetendő szociális hozzájárulási adó csökkentését teszik 

lehetővé, ha a fiatal START kártyára jogosult. Az adóhivataltól kapott statisztikai adatok 

alapján elmondható, hogy a program iránti érdeklődés folyamatos: 

2011 végén mintegy 35 ezer pályakezdő foglalkoztatását támogatta a START program. 

Emellett 2012. január 1-jétől elindult a START Bónusz konstrukció, amelynek keretében a 

legalább 3 hónapja folyamatosan nyilvántartott álláskeresők foglalkoztatása esetén a 

munkáltatók a foglalkoztatás első évében 27 százalékpontos szociális hozzájárulási adó-

kedvezményben részesülhetnek. 

Ez azt jelenti, hogy többek között a 3 hónapja álláskeresőként regisztrált fiatalok 

foglalkoztatása esetén is mentesülnek az első évben a munkáltatók a szociális hozzájárulási 
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adó megfizetése alól. A kedvezményt a minimálbér másfélszeresének megfelelő összeghatárig 

lehet érvényesíteni. 

Meg kell említeni továbbá, hogy meghatározott feltételek fennállása esetén bizonyos,a 

fiataloknak adott juttatások mentesülnek a személyi jövedelemadó- és járulékfizetési 

kötelezettség alól. Így például kedvező adózási szabályok vonatkozna k a szakképzésben részt 

vevőknek a szakmai gyakorlat időtartamára, a nappal i tagozatos hallgatóknak a gyakorlati 

képzés idejére kifizetett juttatásra, valamint az ösztöndíjas foglalkoztatottnak az ösztöndíjas 

foglalkoztatási jogviszonyból származó ösztöndíjára. 

Remélem, ez az összefoglaló meggyőzte Képviselő Urat arról, hogy a Kormány elkötelezett a 

fiatalok munkaerő-piaci helyzetének javítása, a pályakezdők magyarországi 

foglalkoztatásának támogatása iránt. 

Budapest, 2012. május 25. 

Üdvözlettel: Dr. Matolcsy György 

VÁLASZ A „NINCS ÚJ A NAP ALATT!” CÍMMEL BENYÚJTOTT ÍRÁSBELI KÉRDÉSRE (K/7919) – 

AZ ORSZÁGGYŰLÉS HONLAPJA, 2012. JÚLIUS 19. 

(Kérdés: Az Alaptörvény 7. cikk (2) bekezdése alapján, figyelemmel az Országgyűlésről szóló 

2012.évi XXXVI. törvény 42. § (8) bekezdésére, valamint az egyes házszabályi 

rendelkezésekről szóló 46/1994 . (IX 30.) OGY határozat 91. §-ára kérdést kívánok benyújtani 

Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter úrhoz, mint a gazdaságpolitikáért felelős 

miniszterhez „Nincs új a nap alatt! ”címmel. 

Tisztelt Miniszter Úr! 

Talán megtalálták a minisztériumban a régi szocialista kormány papírjait és dokumentumait, 

mert számos olyan intézkedést vezetnek be, ami az előző szocialista kormány idején a 

gyakorlatban meglévő intézkedés volt. Július 2-án a miniszterelnök által bejelentett tízpontos 

munkahelyvédelmi csomag első öt pontja nem számít újdonságnak, hiszen a szocialisták által 

már felfedezett elemeke tartalmazza. Lényegében a korábbi Start-kártyás kedvezményeket 

variálta át és terjesztette ki a kormány. A magyar kormány ezek szerint felismerte azt, hogy 

ebbe az irányba kell elindulni, és ezeket az intézkedéseket kell erősíteni. 

A miniszterelnök szerint "soha nem látott mértékű szociális adócsökkentést eredményez" az 

intézkedéscsomag. Mindez 300 milliárd forintos költségvetési kiadással jár majd, a szükséges 

forrást pedig majd a tranzakciós illeték végső formája teremti meg. 

A bejelentés szerint az első öt pont azon kiemelt csoportok elhelyezkedésének segítésére 

irányul, melyek a munkaerő-piaci pozíciója hátrányosnak tekinthető. 

Mindez azt jelenti, hogy bruttó 100 ezer forintig: 

1. A 25 év alatti munkavállalók esetében felére csökkent a munkáltatói járulék. 

2. Az 55 év feletti munkavállalók esetében szintén felére csökken a munkáltatói járulék. 

3. A 25 és 54 év közötti szakképzetlen munkavállalók (FEOR 9-es csoportba tartozók, a listát 

itt érheti el) esetében szintén 50 százalékkal csökkenti a járulékot a kormány. 
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4. A tartósan munkanélküliek esetében 100 százalékos csökkentést tervez a kormány az első 

két évben, viszont a harmadiktól sem kell kellene a teljes járulékot fizetni, csak annak a felét. 

5. A gyedről és gyesről visszatérő munkavállalók után az első két évben ugyancsak nem 

kellene járulékot fizetni, a harmadik évtől pedig szintén csak a felét. 

A kormány nem tett mást, csak az egykulcsos adó mellé egy többkulcsos járulékrendszert 

társított, a bejelentett intézkedésekkel az amúgy már életben lévő és elérhető 

járulékkedvezményeket szélesebb körre terjesztette ki. Ezek után kérdéses lesz, hogy valójában 

milyen mértékben járulhat majd hozzá a foglalkoztatás bővüléséhez. 

Éppen ezért kérdezem Tisztelt Miniszter Urat! 

• Hogyan fogja a munkahelyteremtést ösztönözni a kis- és középvállalkozások számára? 

• Mennyiben különbözik az Önök által elképzelt javaslatok a korábbi Start kártya által 

nyújtott lehetőségekhez képes? 

Budapest, 2012. július 4. Tóth Csaba MSZP) 

Tisztelt Képviselő Úr! 

Mielőtt rátérnék konkrét kérdésének megválaszolására, engedje meg, hogy felhívjam néhány 

dologra a figyelmét. Az adó- és járulékrendszerben végbemenő változásokat sohasem 

érdemes külön-külön intézkedésekre lebontva tekinteni, hanem mindig egységesen az 

adóreformokra jellemző teljes folyamat keretein belül kell vizsgálni. 

A kormány adórendszerben megvalósított reformlépései 2010-től fokozatosan az adórendszer 

átalakításának azon irányvonalába illeszkedik, amelyek az adórendszerben az élőmunkára 

rakodó terhek csökkentését és a fogyasztási - forgalmi típusú adók adóterhelésben történő 

nagyobb mértékű térnyerését valósítja meg. 

2010-ben a Kormány ígéretet tett a gazdaságpolitika olyan irányú átalakítására, amely egy 

növekedésbarát adópolitika kidolgozását, a munkahelyteremtés ösztönzését, a vállalkozások 

terheinek csökkentését és a kis- és középvállalkozások versenyképességének növelését 

valósítja meg . Azonban 2010-ben az előző kormánytól megörökölt, sohasem látott mértékű 

államadósság nem tette lehetővé a reformok azonnali, teljes mértéke megvalósítását, mivel a 

költségvetés 2010-es és 2011-es konszolidációjára és a költségvetési deficit szinten tartására 

folyamatosan tekintettel kellett lenni. A Kormánynak így először meg kellett teremtenie a 

feltételeket az élőmunka adózásban történő megbecsülésére és a vállalkozások terheinek 

csökkentésére . 

Ennek érdekében volt szükség az adórendszerben a gazdasági növekedést kevésbé 

befolyásoló adók (fogyasztási és forgalmi adók) átalakítására, valamint a jelentős 

extraprofittal rendelkező gazdasági szektorok különadók formájában történő megadóztatására. 

Tisztelt Képviselő Úr! 

Konkrét kérdéseire az alábbi választ adom: 

A kormánypártok és a Kormány tíz tehercsökkentő, a munka világát érintő intézkedést 

tartalmazó csomagot dolgozott ki, amelynek első 5 pontja 5 kiemelt foglalkoztatási 
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szempontból nehéz helyzetben lévő foglalkoztatási csoport számára helyezi biztonságba a 

munkahelyeket és teremti meg a munkába állás lehetőségét. 

Ennek keretében a munkáltatók a foglalkoztatottak után a szociális hozzájárulási adóból és a 

szakképzési hozzájárulásból 100 ezer forintos bruttó bérig több éven keresztül 

adókedvezményt vehetnek igénybe. A program további 5 pontja a vállalkozások adó- és az 

adminisztrációs terheinek csökkentését és a devizaárfolyam-veszteségek miatt nehéz 

helyzetbe került vállalkozások terheinek csökkentését valósítja meg. 

A Kormány hivatalba lépésekor felismerte és hangsúlyozta, hogy az ország saját lábra történő 

állításához elengedhetetlen a gazdaság élénkítése, a családok támogatása és a foglalkoztatás 

növelése . A foglalkoztatás ösztönzésében, a szürke - és feketefoglalkoztatás 

visszaszorításában fontos szerepet játszott az egykulcsos, adóoptimalizálásra nem ösztönző, 

arányos személyijövedelemadó-rendszer megteremtése. A korábbi szja-rendszer 

mindamellett, hogy a többletmunkát büntette, megteremtette a lehetőséget, hogy 

adóoptimalizálás által legális jövedelem esetén is adófizetési kötelezettség ne keletkezzen. 

Az új, 10 pontból álló munkahelyvédelmi intézkedés legfőbb célja munkahelyteremtés 

ösztönzése és a foglalkoztatás bővítése. A munkahelyteremtést a Kormány elsősorban a 

vállalkozások számára a legális foglalkoztatást elősegítő kedvező feltételek megteremtésével 

kívánja ösztönözni. Ennek érdekében jelentős bővülés valósul meg 2013-tól az igénybe 

vehető munkáltatói adókedvezményeket illetően. Amíg korábban a kedvezmények szűk 100 

ezer fő esetén biztosítottak kedvezményt, addig a Kormány által kidolgozott 

munkahelyösztönző intézkedésekből millió fő számára fognak kedvezményeket biztosítani és 

megteremtik a foglalkoztatási csoportok számára stabil lábakon álló, biztos jövőt. 

A Kormány eddigi foglalkoztatás ösztönző eredményei a legfrissebb foglalkoztatási 

statisztikákban is látszanak: a 15-74 év közötti népesség esetén a foglalkoztatás az elmúlt egy 

évben 63 ezerrel bővült. 

Az aktív korú (15-64 év) népesség esetén a foglalkoztatási ráta 56,7%-ra emelkedett. A 2013. 

évi költségvetés továbbra is biztosítani fogja, hogy a magyar gazdaság fenntartsa azokat a 

pozitív munkaerő-piaci tendenciákat, amelyek a kedvezőtlen külpiaci környezet negatív 

hatásai ellenére a kormányváltás óta folyamatosan érvényesülnek. 

Mindezen túl a stratégiailag kiemelt nemzetgazdasági ágazatok ösztönzése, pl. az Új 

Széchenyi Terv pályázatai, elsősorban azoknak az ágazatoknak a fejlődését támogatják, 

amelyek a gazdaság lehetséges kitörési pontjaiként fontos szerepet játszanak a munkaerő-

kereslet és a foglalkoztatás élénkítésében, s szintén a munkahelyteremtést kívánják 

elősegíteni. 

Az egyes foglalkoztatási csoportokban korábban, ahogy ezt ön is írta, a Start program esetén 

igénybe vehetőek voltak járulékkedvezmények, azonban ezek esetében a fennálló szűkítő 

feltételek jelentősen csökkentették az igénybe vevők számát. Fontos kiemelni, hogy a 

munkahelyvédelmi csomag nemcsak az újonnan belépő munkavállalók esetén biztosít 

kedvezményeket, hanem a jelenlegi foglalkoztatottakra is . A meghirdetett tízpontos 

munkahelyvédelmi akcióterv fókuszáltan, példátlan adócsökkentéssel a leginkább 

kiszolgáltatott helyzetű munkavállalói csoportok helyzetén kíván javítani, amelyek egyaránt 

ösztönözhetik a jelenleg foglalkoztatottak megtartását, valamint az új munkavállalók 

felvételét . 
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A foglalkoztatás logikájából természetesen az következik, hogy az 55 év felettieknél a 

munkahelyek megtartása a fontosabb, míg a 25 év alattiaknál elsősorban új munkahelyek 

teremtését segítheti az akcióterv. 

A Start-kártyák keretében jelenleg új munkavállalók esetén a Start és a Start Bónusz kártyák 

munkáltatói kedvezményei vehet ők igénybe. A korábban meglévő Start Plusz és Extra 

programok az EU-s források megszűnésével 2011. december 31-én szűntek meg. A Start 

kártya esetében támogatásra kerülnek a pályakezdő fiatalok, akik után a munkáltató szociális 

hozzájárulásiadé-kedvezményt vehet igénybe az első két évben. Fontos azonban kiemelni, 

hogy a Start programban a pályakezdők esetén az adminisztrációs terhek és a szűkítő 

feltételek miatt 30-40 ezer munkavállaló után tudják igénybe venni a kedvezményt a 

munkáltatók. A Kormány 10 pontos munkahelyvédelmi csomagjában szereplő javaslat 

azonban 200 ezer fiatal foglalkoztatását támogatja és könnyíti meg a munkaerőpiacon történő 

elhelyezkedést. 

2012. január 1-jétől a megszűnő Start programok helyett a Start Bónusz program került 

bevezetésre, amelynek keretében a legalább 3 hónapja folyamatosan nyilvántartott 

álláskeresők illetve a GYES/GYED/GYET/ápolási díj igénybevételét követően (vagy GYES 

mellett) a munkaerőpiacra visszatérők foglalkoztatása esetén a munkáltatók szociális 

hozzájárulásiadó-kedvezményben részesülhetnek. 

Ez a kedvezmény azonban csak egy évig volt igénybe vehet ő és a GYES-ről visszatérők 

esetében csak a más munkahelyre vonatkozott. Ezzel szemben a Kormány munkahelyvédelmi 

programja egy három évig igénybe vehető szociális hozzájárulásiadó- és szakképzési 

hozzájárulási kedvezményt kínál minden munkahely esetén. 

Jelenleg 55 év feletti munkavállalók után foglalkoztatási kedvezmény nem vehető igénybe. A 

Kormány csomagjának ezen pontja 500 ezer fő számára biztosít kedvezőbb munkavállalási 

lehetőséget. 

A Kormány az alacsony képzettség ű munkavállalók foglalkoztatásának ösztönzését rendkívül 

fontosnak tartja, és már korábban döntött a FEOR 9-es főcsoportba tartozó munkavállalók 

után a munkáltatók által igénybe vehető szociális hozzájárulásiadó- kedvezmény 2013 . évi 

bevezetéséről. A korábban tervezett szociális hozzájárulásiadó-kedvezmény mértéke 9% lett 

volna. A Kormány a rendkívül fontos alacsony képzettségű foglalkoztatási csoportot 

képviselő munkavállalók utáni kedvezmény mértékét növeli. 

Mindezen túl a gazdasági növekedés beindításának egyik fontos feltétele, hogy a 

vállalkozásokat az adókörnyezet ne korlátozza. A megfelelő adózási környezet való s 

ösztönzést jelent a működőképes kisvállalkozói szektornak a gazdasági növekedés 

beindulásakor, és a meghirdetett kedvezmények segítenek abban is, hogy a vállalkozások 

túléljék a jelenlegi válságos időszakot. 

A kis- és középvállalkozások terheinek csökkentését célozza a kisadózók tételes adója és a 

kisvállalatok adója. A kisvállalkozások foglalkoztatásban betöltött szerepe jelentős, 

összességében több, mint 800 ezer munkavállalót foglalkoztatnak. 

A Kormány célja, hogy a kisvállalatok munkaerő-piaci szerepét megerősítse és egy 

foglalkoztatás ösztönző, választható adózási módot nyújtson számukra, amely nem bünteti a 

munkavállalók számának növekedését. A munkahelyteremtés ösztönzését célozzák meg a fent 
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bemutatott foglalkoztatási csoportokat érintő adókedvezmények is, amelyek az érvényben 

lévő jelenlegi kedvezmények mellett lépnek életbe. 

A tervek szerint a kisvállalati adót a vállalat nyereségének és a foglalkoztatottak 

bérköltségének összege után szükséges fizetni. A Kormány lehetővé kívánja tenni, hogy az új 

adónemnek köszönhetően egy új alkalmazott felvétele esetén a munkáltató terhei 

változatlanok maradjanak, ami ösztönzi a kisvállalkozások munkahelyteremtését. A jelenleg 

érvényben lévő szabályozás a bérköltség növekedésének köszönhetően növelte a munkáltató 

terheit, mivel összességében hiába csökkentette ugyan a társasági adó alapját, növelte azonban 

a – nagyobb mértékű – szociális hozzájárulási adó nagyságát. 

Tisztelt Képviselő Úr! 

A Kormány az egyedülálló munkahelyvédelmi akciótervtől a foglalkoztatás 1-2%-os 

bővülését várja, azaz több tízezer új munkahely létrejöttével számol. 

Magyarországon korábban ilyen mérték ű járulékcsökkentés még nem valósult meg. Az 

akcióterv – elnevezéséből kővetkezően is – a munkahelyek védelmét tűzi ki elsődleges célul 

azzal a nem titkolt szándékkal, hogy kedvezőbb piaci feltétele k esetén, a beruházások és a 

gazdasági növekedés beindításával párhuzamosan az intézkedések érzékelhető módon 

javíthatják a foglalkoztatási mutatókat. 

Budapest, 2012. július 18. 

Üdvözlettel: Dr Matolcsy György 

VÁLASZ A „MI LAPUL MÉG A MINISZTER ÚR FIÓKJÁBAN” CÍMMEL BENYÚJTOTT ÍRÁSBELI 

KÉRDÉSRE (K/8083) – AZ ORSZÁGGYŰLÉS HONLAPJA, 2012. AUGUSZTUS 7. 

 (Kérdés: Magyarország Alaptörvénye 7. cikk (2) bekezdése, az Országgyűlésről szóló 2012. 

évi XXXVI. törvény 42. § (8) bekezdése és az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 

46/1994. (IX .30.) OGY határozat 91. § (1) bekezdése alapján írásbeli választ igénylő kérdést 

kívánunk benyújtani „Mi lapul még a Miniszter úr fiókjában?” címmel Dr. Matolcsy György 

nemzetgazdasági miniszterhez . 

Tisztelt Miniszter Úr! 

Orbán Viktor miniszterelnök úr július 6-án az MR1-Kossuth rádió 180 perc című műsorában 

a következő kijelentést tette: "Nem akarok senkit sem ijesztgetni, de Matolcsy György 

nemzetgazdasági miniszternek az asztalfiókjában jó néhány terv lapul még." 

Az elmúlt két év inkompetens és kiszámíthatatlan gazdaságpolitikája miatt, különös tekintette l 

a cunamiszerűen áradó újabb és újabb adóötletekre, igen jó okunk van feltételezni, hogy 

Miniszterelnök úr kijelentése, miszerint senkit sem akar megijeszteni éppen a kijelentésben 

lévő szándékkal ellentétes hatás gyakorolt. Az Orbán-kormány elhíresült unortodox 

kapkodása és dilettantizmusa mára olyan mértékű bizalomvesztést generált, amely 

bizalmatlanság csakis egyféleképpen nyilvánulhat meg e kijelentés kapcsán, nevezetesen a 

választópolgárok félve kérdezik egymástól és önmaguktól, hogy vajon milyen tervek lehetnek 

a fiók mélyén ezek után? Miniszter úr, valószínűleg egyetértünk abban, hogy nem kívánatos és 

nem szerencsés az az állapot, amelyben a választópolgárok félve gondolnak a felelős kormány 

egy felel ős tagjának íróasztalfiókjára, jobb az ilyen helyzetekben tisztán látni! 
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Mivel a választópolgárok nem kérdezhetnek Miniszter úrtól, ugyanakkor a parlamenti 

képviselőnek lehetőségük van erre, ezért hát ez úton várjuk Miniszter úr válaszát a következő 

kérdésre: 

Milyen tervek rejtőznek Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter fiókjában? 

Tisztelettel várom válaszát! Vágó Gábor, LMP Budapest, 2012. július 23.) 

Tisztelt Képviselő Úr! 

Kérdésében Orbán Viktor miniszterelnök úr július 6-án Kossuth Rádióban tett kijelentésére 

hivatkozik, mely így hangzik : »Nem akarok senkit sem ijesztgetni, de Matolcsy György 

nemzetgazdasági miniszternek az asztalfiókjában jó néhány terv lapul még. " 

A 2010-ben a választóktól kétharmados bizalmat nyert Nemzeti Ügyek Kormányának célja a 

nemzet közös ügyeinek, így az állampolgárok és az ország szolgálata, mely magában foglalja 

a megszorítások elutasítását, az államháztartás konszolidációját, a romba döntött magyar 

gazdaság talpra állítását, valamint a középosztály megerősítését és a növekedés elősegítését. 

A Kormány e célok mentén kezdte meg működését és folytatja az ország vezetését. 

Célkitűzéseink elérését segítették a Kormányzat eddigi, már napvilágot látott tervei és 

stratégiái, így azok eredményei már világosan láthatóak . Megalkottuk a Széll Kálmán Tervet, 

melyek a megszorítások helyett reformokat, szerkezeti átalakításokat hordoz, valamint a 

Magyar Növekedési Tervet, amely a stabilitásra alapozva irányt mutat az ország gazdasági 

növekedéséhez. Emellett példaként említem az igen sikeres Baby Boom stratégiai vitairatot és 

az ezzel szorosan összefügg ő egykulcsos, arányos (családbarát) adórendszer bevezetését. Az 

eredmények ez esetben is világosan láthatóak, ugyanis nőtt a gyermekvállalási kedv, valamint 

komoly elmozdulást hozott a munkaközpontú adórendszer irányába, melynek hatása a 

foglalkoztatottsági adatok javulásában is tetten érhető. 

A helyes gazdaságpolitikának köszönhetően az elmúlt két és fél évet a stabilitás megteremtése 

jellemezte, melyet az alábbi konkrétumok igazolnak : az államadósság szintje csökken 

(hazánk példamutató e tekintetben az EU-ban), a költségvetés kontroll alatt áll, továbbá a 

Kormány 2011-et követően 2012-ben és 2013-ban is tartani tudja a 3 százalék alatti 

hiányszintet, melyet az Európai Bizottság is elismer, így a túlzott deficiteljárástól nem kell 

tartani. A felelős fiskális politika előtérbe kerülése következtében 2010-ben 4,2 százalékra 

csökkent a GDP arányos deficit, majd 2011-ben az EU-ban egyedülálló, 4,3 százalékos GDP 

arányos többletet ért el hazánk. 

Az előre nem tervezett egyszeri tételek nélkül a 2,94 százalékos GDP arányos hiány helyett 

2,43 százalékra teljesült a deficit. 2012-ben, jelenleg már az Európai Bizottság által is 

elfogadott, 2,5 százalékos GDP arányos hiány várható. 

A KSH legfrissebb munkaerő-piaci statisztikája alapján a 2012. március-májusi időszakban 

immáron 22 . alkalommal emelkedett a foglalkoztatottak száma éves összehasonlításban, 

mely szintén az új gazdaságpolitikai iránynak köszönhető. 

A 15-74 korcsoportban egy éve nem látott ütemben, 1,7 százalékkal bővült a foglalkoztatottak 

száma (év/év), így e korcsoport foglalkoztatási rátája az előző év azonos időszakában mért 

49,3 százalékról 50,2 százalékra emelkedett. A 15-64 éves korosztályban szintén dinamikus, 

1,5 százalékos létszámbővülés volt megfigyelhető éves viszonylatban. 
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A rögzített árfolyamon történő végtörlesztés hatására 2012. február végéig az előző év 

szeptember végi hitelállományhoz képest mintegy negyedével csökkent a háztartások jelzálog 

alapú devizakitettsége, amely 170 ezer családnak jelentett komoly segítséget. 

A devizában eladósodott családok számára ezen kívül a rögzített árfolyamú törlesztési 

lehetőség (árfolyamgát), illetve a referencia alapú kamatozásra történ ő áttérés is segítséget 

jelent . 

A Nemzeti Ügyek Kormánya által elképzelt és véghezvitt tervek eredményei alátámasztják a 

helyes irányvételt, melyet a Kormányzat továbbra is folytatni kíván. Ezek garanciát jelentenek 

a növekedésre, továbbá nélkülözhetetlen elemei Magyarország sikerességének. 

Ha azonban csak az elmúlt, tavaszi, nyári hónapokat vesszük figyelembe, láthatjuk, a 

Kormány ebben az időszakban is jelentős terveket tett és tesz le az asztalra, folytatva az eddig 

megkezdett helyes irányt: 

• A „Következő lépés, Széll Kálmán Terv 2 .0” programmal áprilisban a Kormány folytatta a 

Széll Kálmán Terv strukturális reformjait, eleget téve az EU Tanács ajánlásainak, így hazánk 

8 év után először kerülhet ki a túlzott deficit eljárás alól. A Széli Kálmán Terv 2.0 magában 

foglalja Magyarország 2012. évi nemzeti Reform Programját is, mely azokat a célokat mutatja 

be, amelyek az Európa 2020 stratégia céljainak teljesítésére irányulnak úgy, mint a 

foglalkoztatás, kutatás+fejlesztés és innováció, klímapolitika, energiahatékonyság, oktatás és 

társadalmi felzárkóztatás. 

• Bejelentettük a munkahelyvédelmi akciótervet, amely következtében 300 milliárd forinttal 

esnek vissza a munkavállalók és kisvállalatok adóterhei. Az újonnan bejelentett akcióterv védi 

a jelenlegi munkahelyeket, illetve erősíti a munkahelyteremtést azon korosztályokban, ahol a 

legnagyobb problémák vannak a foglalkoztatásban. 

• A kisvállalkozói adó koncepcionálisan új irányt jelent a jövedelemadózás rendszerében, 

melynek adókulcsa a jelenleginél kedvezőbb, keretrendszere rugalmasabb, így javítja a 

növekedésre képes kisvállalatok versenyképességét. 

• A Nemzeti Foglalkoztatási Alapnak köszönhetően egyszerűbbé és hatékonyabbá válik a 

hazánkban beruházó vállalatok munkaerő-szükségletének kielégítését szolgáló támogatási 

rendszer. A kérelmezők 50 és 500 fő közötti munkahelyteremtést eredményező beruházás 

esetén legfeljebb 1 millió euró, 500 főt meghaladó munkahelyteremtést eredményező 

beruházás esetén legfeljebb 2 millió euró összegben kaphatnak képzési támogatást. A 

jogszabály a kormányprogramnak megfelelően képzési támogatásokkal segíti a 

tanulószerződés alapján oktató vállalatok tanmű hely-fejlesztési törekvéseit, így erősíti a hazai 

duálisszakképzés rendszerét. 

• Létrehoztuk az "Első munkahely garancia" programot, melynek célcsoportja a fiatal 

álláskeresők, ezen belül a pályakezdők - kiemelten a szakképzetlenek és a tartósan 

munkanélküliek. 

• A Kormány által meghirdetett bérkompenzációs támogatásnak köszönhetően több mint 124 

ezer munkavállaló béremelésére, valamint több mint 146 ezer munkavállaló munkahelyének 

megtartására nyílik lehetőség. 

A felsorolt intézkedések egyértelműen a bizalmat erősítik az állampolgárokban és ez bizalmat 

ad kormányzati irány továbbviteléhez is, illetve feljogosít az eddig megtettl épéseink 
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folytatására egy olyan erős Magyarország érdekében, amelyet a növekedés,a stabilitás és a 

magas foglalkoztatottsági ráta jellemez . 

Budapest, 2012. augusztus 7. 

Üdvözlettel: Dr. Matolcsy György 

VÁLASZ A „A FELNŐTTKÉPZÉSI TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSA ELŐTT MILYEN TÁRSADALMI 

EGYEZTETÉST TERVEZNEK?” CÍMMEL BENYÚJTOTT ÍRÁSBELI KÉRDÉSRE (K/8093) – AZ 

ORSZÁGGYŰLÉS HONLAPJA, 2012. AUGUSZTUS 8. 

(Kérdés: Az egyes Házszabályi rendelkezésekről szóló 46/1994 (IX.30) országgyűlési 

határozat 91 . §.alapján bejelentem, hogy írásbeli kérdést kívánok benyújtani Dr. Matolcsy 

György nemzetgazdasági miniszterhez. „A felnőttképzési törvény módosítása előtt milyen 

társadalmi egyeztetést terveznek? ” címmel. 

Tisztelt Miniszter Úr! 

Az eddigi törvénymódosítások előtt mindig felvetődött: milyen hatástanulmányok, 

háttérszámítások, elemzések, milyen előkészítő anyagok készültek? Kérem számomra ezeknek 

az előzetes elküldését. 

Előre is köszönöm. 

Várom megtisztelő válaszát. 

Budapest, 2012. július 23. Dr. Sós Tamás MSZP) 

Tisztelt Képviselő Úr! 

A felnőttképzési törvény módosításával kapcsolatban széleskörű társadalmi egyeztetést 

tervezünk a kormány-előterjesztés közigazgatási egyeztetését közvetlenül megelőzően, 

illetőleg annak időtartama alatt. Az egyeztetésbe be kívánjuk vonni a jogszabály alapján 

véleményezésre jogosult szervezeteket (Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési 

Tanács/NSZFT), valamint az érintett gazdasági és társadalmi szereplőket. Az NSZFT-ben 

tagsággal nem rendelkező szakmai, érdekképviseleti szervezetek megküldött javaslatait is 

figyelembe kívánjuk venni a kormány-előterjesztés elkészítése során. 

A törvénymódosítást megelőzően — a hatályos jogi szabályozásban foglaltaknak megfelelően 

— jelenleg készülnek előkészítő anyagok, amelyeket nem áll módunkban megküldeni önnek. 

Budapest, 2012. augusztus 8. Üdvözlettel: Dr. Matolcsy György 


