
 

 

 

Észrevételek a bizottsági ajánláshoz 

Az NGTT üdvözli, hogy a Bizottság értékelésében és ajánlásaiban elismeri 
Magyarország egyes erőfeszítéseit az elmúlt év országspecifikus ajánlásainak 
végrehajtása terén, egyben számos konstruktív javaslatot tesz egyes létező problémák 
megoldására a Kormány számára. Az NGTT, mint a magyarországi társadalmi egyeztetés 
legmagasabb szintű fóruma az egyes észrevételekkel kapcsolatban a következőket 
fogalmazza meg: 

1. Az NGTT egyetért a Bizottság azon értékelésével, hogy az állam adósságának szintje 
magas. Ugyanakkor az NGTT értékelése szerint a Kormány intézkedései azt mutatják, 
hogy továbbra is elkötelezett a költségvetési célok tartása, (és) a gazdasági növekedés 
elősegítése, és az adósságszint csökkentése mellett. Magyarország 2014-es 
konvergencia programja szerint az elkövetkezendő években teljesülni fog a középtávú 
költségvetési cél. Megfontolást érdemel, hogy ennek érdekében 2014-től kezdődően a 
Kormány további strukturális kiigazításra készüljön fel, célzott és ezért hatékonyabb 
kiadáscsökkentési lépésekkel. 
Az NGTT rámutat azonban, hogy az elmúlt évek tapasztalatai alapján a Bizottság 
államháztartási hiányra vonatkozó előrejelzései Magyarország tekintetében rendre 
túlzóak voltak és az ajánlások nem számolnak egyes várható többletbevételekkel. Így 
az esetleges strukturális intézkedésekre csak a költségvetési bevételek alakulásától 
függően kerülhet sor. 

Az NGTT egyetért azzal a megállapítással, hogy a középtávú költségvetési keret 
további erősítése és a Költségvetési Tanács feladatkörének kiszélesítése javítaná a 
költségvetési keret egészének hitelességét, átláthatóságát és hatékonyságát. 
 

2. Az NGTT egyetért azzal, hogy a magánszektor adósságszintje magas és ennek 
érdekében intézkedésekre van szükség. Ugyanakkor az NGTT véleménye szerint a 
lakossági és a nem lakossági hitelezést esetében eltérőek az okok és a 
hatásmechanizmusok. 

Az NHP most kisebb eredményt ér el, de ebbe az EU programok indítása miatti 
kivárás is belejátszik, mivel a hitelfelvevők a visszterhes NHP helyett egyelőre az EU 
pályázatok beadását preferálják. 
A lakossági hitelgondok oka alapvetően a banki oldalon keresendő. Mivel a Kormány 
április hónapban a „költségként törleszthető a hitel” intézkedéssel már tett lépéseket, 
ezért az NGTT nem csak a Kormány, hanem a bankok részéről is vár kezdeményezést 
a kétes jelzáloghitelek állományának csökkentése terén. A bankszektornak ezért most 
nagyarányú kamatrés-csökkentéssel kellene a jelzáloghiteleknél előrelépni. 

A vállalati hiteleknél jelentősebb hitelportfólió tisztításra kellene sort keríteni. Ha a 
bankok ilyen kezdeményezéssel lépnek fel, akkor az NGTT javasolja a Kormánynak, 
hogy ehhez nyújtson segítséget.  
Érdemi ajánlás, hogy Magyarország vizsgálja meg és szüntesse meg a portfóliótisztítás 
akadályait, többek között szigorítsa meg az átstrukturált hitelekre vonatkozó 
tartalékképzési szabályokat, szüntesse meg a hitelbiztosítékok tekintetében 
alkalmazott végrehajtás akadályait, valamint fokozza a fizetésképtelenségi eljárások 
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sebességét és eredményességét. Nem szabad ugyanakkor figyelmen kívül hagyni, 
hogy a csak részben önhibájukból bajba került emberek érdekképviseletét a társadalom 
a Kormánytól is várja.   

 
3. Az NGTT fontosnak tartja az igazságos közteherviselést Magyarországon. A Bizottság 

ajánlásával kapcsolatban megjegyzi, hogy értékelése szerint az ágazatspecifikus adók 
átalakítása terén a Kormány már tett intézkedéseket, hiszen a jövedelemtípusú adók 
helyett fogyasztási és forgalmi típusú adók kerültek bevezetésre, amelyeknek kisebb a 
torzító hatása. 

 
4. Az NGTT is fontosnak tartja a munkaerő-piaci visszatérés ösztönzését. Ugyanakkor az 

NGTT javasolja a Kormánynak, hogy ez ne a segélyezési időtartamra vonatkozó 
általános intézkedések, hanem célzott aktív munkaerő-piaci politikák, és célzott adó- 
és járulékkedvezmények ösztönözzék.  
Az NGTT egyetért azzal, hogy a munkahelyvédelmi terv kedvezményei minden 
érintettet elérjenek. Ezért a Bizottság ajánlásával egyetértésben javasolja a 
Kormánynak, hogy foglalkozzon ezek foglalkoztatás-bővítő hatásainak 
megerősítésével.  
Az NGTT egyetért azzal, hogy a közfoglalkoztatási program aktivizálási és későbbi 
elhelyezkedést javító elemeinek megerősítése kiemelt fontosságú. Ugyanakkor túlzott 
a Bizottság elvárása. Az NGTT felhívja a figyelmet arra, hogy a közfoglalkoztatási 
programba bevontak számának növelésével együtt növekszik a munkaerőpiacra 
bekerülők aránya is, tehát mutatkozik eredmény.  

Az NGTT egyetért a mentorálás kiterjesztésével a fiataloknál. 
 

5. Az NGTT üdvözli, hogy a piaci verseny elősegítése, a korrupció és az adminisztrációs 
terhek csökkentése terén a Bizottság az elkezdett úton való továbbhaladást ösztönzi. 
Az NGTT reményét fejezi ki, hogy a javuló üzleti környezet, a növekvő beruházási 
kedv, illetve azt elősegítő korrupcióellenes intézkedések hosszú távú tendenciát 
képviselnek. Az NGTT fontosnak tartja a magasan képzett munkaerővel dolgozó és 
magas hozzáadott értéket jelentő beruházások támogatását. 

 
6. Az NGTT is szükségesnek tartja a hátrányos helyzetűek befogadó, minőségi 

oktatáshoz való hozzáférésének javítását, bár nem érzi megalapozottnak a 
„szegregáció” szó használatát. Szükségesnek tartjuk az inkluzív támogató 
intézkedéseket, így a közoktatásban pl. a romák történetének és kultúrájának az 
oktatását kötelező érvényűen a Nemzeti Alaptantervben, illetve a felsőoktatásban a 
roma szakkollégiumok hálózatát, ezzel is segítve az integrációt. Tekintettel a 
tankötelezettség leszállítására, lényegesnek tartjuk a gyakorlatorientált (duális) képzés 
erősítését valamennyi képzési területen. Így az NGTT üdvözli a Bizottság ajánlását a 
foglalkoztatási hivatal és az oktatási intézmények közötti kapcsolatok erősítésére. 

7. Az energiaárak csökkentése kapcsán az NGTT felhívja a figyelmet arra, hogy az 
elsősorban nem a költség-megtérülést veszélyezteti, hanem a korábbi előnytelen 
szerződések által biztosított irreálisan magas hozamok csökkentését szolgálja. 


