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Kövér László
az Országgyűlés elnöke részére Interpelláció

Helyben
Tisztelt Elnök Úr!

Az Alaptörvény 7. cikk (2) bekezdése, valamint az egyes házszabályi rendelkezésekről
szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat 121. § (1) bekezdése alapján, interpellációt
kívánok benyújtani Varga Mihály Pénzügyminisztériumot vezető miniszterhez,

,,Az önkéntes nyugdíjpénztári megtakarításokat is úgy megvédik, ahogyan a 
magánnyugdíj-pénztári befizetéseket? 

címmel.
Tisztelt Miniszter Úr!

Nagyjából 24 óra alatt beszántották a 22 éve működő lakástakarék-pénztári rendszert. A
jövőben ez a megtakarítási forma már nem elérhető. Hiszen tudják, 2018 a családok éve.
A mélyen antidemokratikus eljáráson túl, már csak az volt döbbenetes, hogy
rekordsebességű kivéreztetést azzal indokolták, nehogy még többen szerződést kössenek.
Milyen figyelmesek!

Állítólag a lakástakarékokra szánt források a jövőben többek között a Családi
Otthonteremtési Kedvezmény további bővítésének pénzügyi fedezetét biztosíthatják.
Ebből az következik tehát, hogy a jövőben csak az kaphat állami támogatást
lakásvásárláshoz, aki gyereket is vállal.
Azt mondják, azért kellett ledarálni a rendszert, mert az nem szolgálta eredményesen az
otthonteremtési célokat, miközben a szolgáltatók az állami támogatás egy részén is
extraprofitot realizálnak. Ez alapján több kérdés is felvetődik: Vajon akkor, mikor fogja
azt mondani a kormány, hogy a meglévő szerződéseket sem támogatja tovább? Továbbá,
ha itt az extraprofitról van szó, akkor mi a helyzet CSOK-kal, különösen a 1O+10-es
kombinációval, vajon mekkora extraprofitot realizálnak azzal a hitelintézetek?
Most az a helyzet, hogy új szerződéseket nem lehet kötni, de a meglévőeket sem lehet
már meghosszabbítani (illetve már nem jár utána állami támogatás). Innen egy lépés a
meglévő támogatások visszavétele. Ismerős lenne nem?

Talán már nem is emlékszünk arra, hogy első körben a magánnyugdíj-pénztárakat sem
akarták kinyírni, csak azt mondták, hogy a magánnyugdíj-pénztári tagdíj-befizetés 14



hónapra felfüggesztik, aztán kiderült, hogy teljesen megszűnik a tagdíjfizetés, sőt utána
jött a zsarolás, hogy aki nem lép vissza, annak TB nyugdíja sem lesz. Később a még
megmaradt pénztárak működési terheit is növelték. Még egy politikai nyilatkozatot is
elfogadtak, amiben minden szépet megígértek például, hogy jóváírják az egyéni
számlákon a már befizetett összegeket, aztán beismerték egyéni számla sincsen. Egyéni
befizetések: volt, nincs!
Szóval nem lepődnénk meg, ha a kormány azt mondaná, hogy a . régi lakástakarék
szerződéseket sem támogatja tovább, vagy valahogy lenullázzák az egészet. Mi
garantálja, hogy nem így lesz? Mi biztosítja, hogy a bankok nem fognak kifarolni az
egészből?

Azóta mindenféle hírek jelentek meg az önkéntes pénztárakról is. Nézzük meg kikről és
miről is van szó?! Ma Magyarországon több mint 1,1 millió tagja van az önkéntes
nyugdíjpénztáraknak. 2017-ben az egyéni számlán jóváírt önkéntes nyugdíjpénztári
tagdíjbevételek 101 milliárd forintra rúgtak, ami több mint 10 százalékkal több, mint egy
évvel korábban. A nyugdíjpénztárakteljes kezelt vagyonanagyjából 1 400 milliárd forint,
legnagyobb hányada (közvetlen kitettségen keresztül 58 százaléka) továbbra is magyar
állampapírban található. A tagdíjbevételek nagyobb részét, 59 százalékát az egyéni
befizetések tették ki a munkáltatói hozzájárulással szemben.
De ott vannak még az önkéntes egészség- és önsegélyező pénztárak is. Ezek taglétszáma
is meghaladja egy millió főt. A pénztári szolgáltatások meghaladják az évi 50 milliárd
forintot, aminek a nagyobb része a gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz vételárának
támogatására megy, egy kisebb része egyéb egészsegugyi szolgáltatások
finanszírozására. Már a 2017-es cafeteria módosítás jelentősen betett az egészség- és
önsegélyező pénztáraknak. A magas adóteher miatt a munkáltatói befizetés drasztikusan,
közel felére visszaesett az egy évvel korábbihoz képest.
A jövő évi cafeteria változások miatt teljesen megszűnik a munkáltatók érdekeltsége,
hogy támogassák a dolgozók öngondoskodását, tehát nagy valószínűséggel nem is fogják
megtenni azt.
De térjünk vissza a nyugdíjpénztárakra. Az önkéntes nyugdíjpénztárak- mint azt nevük
is jelzi - a saját elhatározásból indított spórolásra szolgálnak. Láthatjuk, hogy nem kevés
pénzről van szó. Érthető tehát az emberek félelme, hogy a magánnyugdíj-pénztári
befizetések lenyúlása után, a lakástakarék-pénztárak beszántása után a kormány most erre
az 1400 milliárd forintra vetett szemet.

Már elkezdték a szokásos történetet: meg kell védeni a befizetéseket, ezért gondolkodnak
azon - az amúgy nem ördögtől való ötleten -, hogy biztosítani kell a pénztárakat,
hasonlóan a betétbiztosításhoz. Igen ám, de ismerjük, a magánnyugdíj-pénztári
befizetések megvédéséről szóló történetet. Akkor is annyira meg akarták védeni a
befizetéseket, hogy inkább el is vették az egészet, több mint háromezer milliárd forintot,
és jól el is költötték.

Mindezek miatt kérdezem Miniszter Úrtól:
• Tehát mikor teszik rá a kezüket az önkéntes nyugdíjbefizetésekre is?



• Békén hagyja-e az állam az emberek saját akaratukból létrehozott
megtakarításaikat?

• Változtatni akarják-e/fogják-e az önkéntes pénztárakat érintő szabályozást
vagy sem?

• Mi lesz a lakásfelújítások támogatásával, mi lesz a társasházak felújításai
alapjaival?

• A jövőben tényleg csak az kaphat állami támogatást lakásvásárláshoz, aki
gyereket is vállal?

Tisztelettel várom válaszát!

Budapest, 2018. október 24.

Szabó Sándor
országgyűlési képviselő

(MSZP)


