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Kövér László
az Országgyűlés elnöke részére

Írásbeli kérdés

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Az Alaptörvény 7 . cikk (2) bekezdése alapján, figyelemmel az Országgy ű lésről szóló 2012.
évi XXXVI. törvény 42 . § (8) bekezdésére, valamint az egyes házszabályi rendelkezésekr ől
szóló 10/2014 . (II . 24.) OGY határozat 124 . § (1) bekezdésére, kérdést kívánok benyújtani
a Kormány tagjainak feladat- és hatáskörér ől szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90 . *
2. pontja szerinti feladatkörében eljáró Varga Mihály Nemzetgazdasági Minisztériumot
vezető miniszterhez ,

„Az meg van, hogy az állam 2826 milliárd forinttal tartozik a vol t
nyugdfjpénztártagoknak? „

címmel . A választ írásban kérem .

Tisztelt Miniszter Úr !

A magánnyugdíjpénztárakat még a második Orbán-kormány idején Lehetetlenítették el, 201 0
és 2014 között, alapvetően azzal a fenyegetéssel, hogy aki nem lép vissza a tisztán -állami
rendszerbe, annak nem számítanak majd be a nyugdíjszerző évekbe a hátralévő évek. Azzal
próbálták meg növelni az intézkedés elfogadottságát, hogy a pénzeket majd az állami egyéni
számlákon tartják nyilván, az addig a pénztárakban felgyülemlett hozamot pedig egyenese n
az átlépők bankszámláira utalják át.
Mindezek hatására mintegy 2,8 millió pénztártag döntött úgy, hogy az államhoz viszi át
közel 3 ezer milliárd forintnyi megtakarítását . Emlékezetes, hogy nekik nem kellett erről
nyilatkozatot tenniük, arra csak a pénztárakban maradókat kötelezte a jogszabály . Mára négy
magánpénztár maradt, kevesebb mint 61 ezer taggal és 220-230 milliárd forintos vagyonnal .
Nem sokáig kellett várni, hogy kiderüljön, az állami nyugdíjrendszerben nem lelni nyomát
a hatalmas összegnek, mert azt alapvet ően adósságcsökkentésre fordították . A
nyugdíjrendszeren belül még annyi sem történt meg, hogy a másra költött pénzt legaláb b
névlegesen az egyénekhez kapcsolódó számlákon megjelenítsék, mint egy kés őbbi
kötelezettséget az állam részéről.



A Magyar Nemzeti Banknak az államháztartás pénzügyi vagyonáról szóló jelentése azonba n
a mai napig feltünteti ezt a kötelezettséget . A legutóbbi, múlt pénteken publikált adato k
alapján, az idén szeptember 30. állapot szerint az államháztartásnak 2826,1 milliár d
forint kötelezettsége van, amely a nyugdíjpénztári átlépések miatti tartozásokból ered .

Mindezek miatt kérdezem Miniszter Úrtól :
• Azért tartja nyilván a jegybanki statisztika ezt az adatot, mert majd egyszer az

érintettek jogot formálhatnak a pénztári befizetéseikre?
• Ezzel ismeri el az állam, hogy tartozása áll fenn az állampolgárokkal szemben?
• Ha előző kérdéseimre nem a válasz, akkor miért szerepel a Magyar Nemzet i

Bank államháztartás pénzügyi vagyona és vagyonváltozás összetevői cím ű
kiadványában a Kötelezettségek/Egyéb tartozások/ebb ő l: nyugdíjpénztári
átlépések miatti tartozás cím ű soron 2826 milliárd forint?

Várom megtisztelő válaszát !

Budapest, 2017 . november 22 .

orózs Laj
országgyű lési képviselő

(MSZP)
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