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(Az ülés kezdetének időpontja: 17 óra 36 perc)

Az ülés megnyitása

GÚR NÁNDOR (MSZP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Kézcsókom,
szép napot kívánok, szervusztok! Üdvözlöm a képviselőtársainkat. Javaslom, hogy kezdjük el
a bizottsági ülésünket. Köszöntöm a kormány képviselőit is.

A mai bizottsági ülésünk keretei között az elektronikus formában kiküldött
meghívóban tárgyalandó napirendi pontok tárgyalására teszek javaslatot. De mielőtt ezt
megtenném, a határozatképesség megállapítására kerülne sor.

A határozatképesség megállapítása

A jelenléti ív szerint megállapítható, hogy határozatképesek vagyunk. A
helyettesítésekről adok számot: Kontur Pál képviselőtársunkat dr. Czira Szabolcs képviselő

úr, Nagy István képviselőtársunkat Varga József alelnök úr, Spaller Endre képviselőtársunkat
pedig Kara Ákos alelnök úr helyettesíti. Ezzel gyakorlatilag a határozatképességünk adott.
Kaufer Virág pedig, az LMP képviselője még az azonnali kérdés keretei között vár a válaszra,
azt követően csatlakozik a munkánkhoz.

A napirend elfogadása

A határozatképesség megállapítását követően azt javaslom a képviselőtársaimnak –
ahogy az előbb említettem, a napirendi pontok elfogadására teszek javaslatot –, hogy azt
fogadjuk el. Három napirendi pont tárgyalását jeleztük. Azt gondolom, hogy a jelzéssel együtt
vagy annak ellenére a két első napirendi pontot, az egyebeken kívüli napirendi pontokat egybe
is lehet vonni, hiszen összefüggnek, ha ezzel az alelnök urak és a képviselőtársaim
egyetértenek. (A bizottság tagjai bólintanak.) Úgy látom, nagy tiltakozás nincs a dolog ellen,
akkor az 1. és a 2. napirendi pontot egy keretben tudjuk tárgyalni, hiszen ugyanazt a témakört
érintik, és az egyebek között utána a második napirendi pontként szót tudunk váltani.

A tárgyalási időkeret vonatkozásában az a javaslatom, hogy – ránézek az órára –
maximum egy órát, de lehet, hogy ennyi időt sem kell felhasználni, töltsünk a bizottsági ülés
keretei között, egyszerűen abból a megfontolásból, hogy 3/4 7-7 között fog folytatódni a
parlamentnek a határozathozatali ülésszaka, tehát gyakorlatilag 3/4 7-nél tovább nem
ülhetünk, mert akkor nem tudunk a szavazásokon részt venni. Ha ezzel egyetértenek a
képviselőtársaim, akkor nagyjából ezt az időkeretet töltetnénk el, természetesen a szokásunk
alapján aszerint haladva, hogy nagyjából ellenzék, kormánypárt, az időtartam felhasználása
mellett. (Kontur Pál megérkezik a bizottság ülésére.) Üdvözlöm Kontur Pál
képviselőtársamat, már őt sem kell helyettesíteni. Tehát a teljes időtartam felhasználása
mellett felváltva, egymást követően, először nyilván az ellenzéki oldal megszólalása mellett
történik a bizottság munkája.

A magánnyugdíj-pénztári befizetésekhez kapcsolódó törvénymódosításokról szóló

törvényjavaslat (T/1378. szám) (Általános vita)

A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény

módosításáról szóló törvényjavaslat (T/1379. szám) (Általános vita)

Az 1. napirendi pontunk ilyeténképpen nem más, mint a magánnyugdíj-pénztári
befizetéshez kapcsolódó törvénymódosításokról szóló T/1378-as, és egyben a Magyar
Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló törvény, ez a T/1379. szám alatt futó, általános
vitára való alkalmasságának a megállapítása.
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A Nemzetgazdasági Minisztérium részéről az én ismereteim szerint Náfrán Roland
megbízott helyettes államtitkár és Borissza Gyula főosztályvezető-helyettes urak vesznek
részt. Azt kérem, hogy a kormány álláspontját majd ők rögzítsék.

Mielőtt ezt megteszik, azt kérdezem a képviselőtársaimtól, hogy azzal egyetértenek-e,
hogy a vitában a kérdések, észrevételek egy körben hangozzanak el. (A bizottság tagjai
bólintanak.) Ebben is egyetértés mutatkozik. Köszönöm szépen. Akkor eszerint végezzük a
munkánkat.

Helyettes államtitkár úr, megadom a szót. Parancsoljon!

Az előterjesztő szóbeli kiegészítése

NÁTRÁN ROLAND helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium):
Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Elnézést kérek először is a pár
perces késésért. Köszönöm szépen a türelmet és a megértést.

Ha megengedik, pár szóban összefoglalnám a javasolt jogszabály-módosítás tartalmát,
ennek a konzekvenciáit, és pár mondatban előzetesen a javaslat indokait, és aztán persze
szívesen állok rendelkezésre a kérdések megválaszolására.

A két törvényjavaslat értelemszerűen összefügg egymással. A magánnyugdíj-pénztári
befizetésekhez kapcsolódó törvénymódosításokról szóló javaslat három jogszabály
módosítását tartalmazza, a társadalombiztosítási ellátásról és a magánnyugdíjra jogosultakról,
valamint a szolgáltatások fedezetéről szóló jogszabály, illetve törvény, az egyszerűsített
közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény, és az egyszerűsített foglalkoztatási törvény
módosítása szerepel ebben az előterjesztésben. Ez a három jogszabály mindegyike ugyanazt
tartalmazza, koherensen természetesen a költségvetési törvény módosításával, azaz a
magánnyugdíj-pénztári befizetéseknek a magánnyugdíjpénztárakba történő átutalásának az
ideiglenes felfüggesztéséről rendelkeznek ezek a javasolt jogszabályok.

A jelenlegi állapot szerint a munkavállalói nyugdíjjárulékok mértéke 9,5 százalék,
amelyből a magánnyugdíj-pénztári tagok 8 százalékot a magánnyugdíjpénztárukhoz fizetnek
be, míg a fennmaradó 1,5 százalékot a társadalombiztosítási alrendszerbe, az államháztartás
társadalombiztosítási alrendszerébe, a nyugdíjbiztosítási alapba fizetik be. Ezen a helyzeten
javasol változtatni ideiglenesen az előterjesztés, hiszen így 2011. december 31-éig a
9,5 százalékos munkavállalói nyugdíj-hozzájárulás teljes egészében a társadalombiztosítási
alapba, a nyugdíjalapba kerül befizetésre mint nyugdíjjárulék.

A korábbi szabály, amelytől ideiglenesen eltérnénk a javaslat szerint, azt
eredményezte, hogy havonta átlagosan mintegy 30 milliárd forintos bevételkiesés jelentkezett
a nyugdíjbiztosítási alapban, amely bevételkiesést a költségvetési törvény rendelkezése szerint
a központi költségvetés egészített ki, illetve pótolt. Ez tehát havonta mintegy 30 milliárd
forintos központi költségvetési kiadást jelentett a nyugdíjbiztosítási alap számára. A javasolt
módosítással, illetve az előterjesztés alapján tehát erre a központi költségvetési transzferre
ebben az átmeneti időszakban nem lenne szükség, mégpedig azért, mert a magánnyugdíj-
pénztári tagdíjak a társadalombiztosítási alap, a nyugdíjbiztosítási alap bevételét képeznék.

Fontos hangsúlyozni, hogy ilyen módon a nyugdíjbefizetések, a nyugdíjjárulékok
felhasználása a jelenlegi nyugdíjasok kifizetéseire, tehát a jelenlegi nyugdíjak fedezetére
kerülne felhasználásra, tehát egyensúlyba kerül a nyugdíjbiztosítási alap a tekintetben, hogy a
nyugdíjbiztosítási hozzájárulások teljes egészében a nyugdíjkiadások fedezetére kerülnek
felhasználásra, míg a központi költségvetés egyéb forrásai nem kerülnek transzferálásra a
nyugdíjalap részére. A költségvetési hatása tehát a javaslatnak 2010-ben mintegy 60 milliárd
forint, 2011-ben mintegy 360-370 milliárd forint lesz várhatóan.
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Nyilvánvalóan nem titkolt módon a döntés mögött elsősorban költségvetési okok
állnak, 2010-ben és 2011-ben is szüksége van a nyugdíjbiztosítási alapnak ezekre a
bevételekre, amelyek tehát korábban a magánnyugdíj-pénztári számlákra érkeztek.

A magánnyugdíjpénztár-tagok számára mindenképpen fontos hangsúlyozni, hogy a
nyugdíjjogosultságuk természetesen ebben az időszakban megmarad, sőt, a
nyugdíjjogosultságuk a társadalombiztosítási, tehát az állami első pillérből fog teljesülni, azaz
az első pillérbe történő befizetésük az első pillérből való jogosultságot keletkeztet
természetszerűleg.

Ezt gondoltam röviden összefoglalni a javaslatról és annak a hátteréről, az indokairól.
Várom a képviselő urak, hölgyek kérdéseit. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen, helyettes államtitkár úr. Kérdezem a képviselőtársaimat,
kinek van kérdése, észrevétele. (Jelzésre:) A Jobbik részéről láttam először Szilviát, utána
Kiss Péter kezét láttam, majd Zsolt következik. (Egyed Zsolt: Én nem jelentkeztem.)
Bocsánatot kérek, akkor nem tudom, mit láttam. A kormányoldalról jelen pillanatban nem
látok szólni szándékozót, de menet közben nyilván lesz, csak azt kérem, hogy azért jelezzék,
hogy a felváltva történő hozzászólást tudjam biztosítani.

Szilvia, parancsolj!

Kérdések, észrevételek

BERTHA SZILVIA (Jobbik): Legelőször egy észrevételem lenne, hogy ez szép, hogy
szóban megnyugtatják a magánnyugdíjpénztár-tagokat, hogy a kifizetés majd az állami
kasszából lesz, de hogy ez hol van szabályozva. Ezt nyilván azért kellene törvényi vagy
rendeleti formában szabályozni.

A másik kérdésem, hogy megmarad-e az egyéni számlavezetés – ugye, erre sincs
szabályozás –, illetve tulajdonképpen a majdani kifizetési oldalról semmit nem tudunk, és
nyilván ennek magánnyugdíj-pénztári vonatkozása is van, mert az is egy szabály és rendszer
szerint működik, amit most így felrúgnak.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, a kormányoldal részéről van-e. (Nincs
jelentkező.) Nem látok jelentkezőt.

Kiss Péter képviselő úr, parancsoljon!

KISS PÉTER (MSZP): Én is csak röviden tennék megjegyzést. Először is azt
szeretném az asztalra tenni, hogy most, mint ahogy a bevezetés is korrekt volt ebből a
szempontból, nem a magánnyugdíj-pénztári rendszerről folytatunk e törvény kapcsán vitát.
Megjegyzem, személyes megjegyzésem, erről valóban lehetne vitát folytatni, hogy milyen a
hatékonysága és mennyit ér. Most arról folytatunk vitát, hogy egy egyszerű pénzügyi
beavatkozással kivont 400 milliárd forint hogyan nem okoz zavart majd a későbbiekben a
nyugdíjrendszerben.

Az a baj, erre Szilvia utalt, hogy nem tudjuk, hogy a kiesett pénz visszapótlása
megtörténik-e, ha igen, hogyan történik meg, és e nélkül szinte lehetetlenség megítélni ennek
a törvénynek az igazi hatását. Mondhatnám, ha durvábban akarnék fogalmazni, hogy ennek
ismerete hiányában nem szabad tárgyalni törvényt, hiszen e nélkül arra a kérdésre, hogyan
járnak a nyugdíjasok és a magánnyugdíj-pénztári tagok és a leendő nyugdíjasok, nem tudunk
válaszolni. E nélkül csak azt látjuk, hogy a pénzt, a magánnyugdíjpénztár egyéni
folyószámláira szánt egyéni befizetések 400 milliárdját kivonjuk a nyugdíjrendszerből, és
miközben a társadalombiztosításba befizetjük, aközben a társadalombiztosításba nem fizetjük
be a korábbi költségvetési hozzájárulást, azaz a nyugdíjrendszer egészében ebben az
időszakban 400 milliárd forinttal kevesebb pénz lesz, miközben a nyugdíjrendszerrel szemben
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támasztott elvárást, tehát a felhasználók jogos várakozását nem változtattuk meg. Ez így nincs
rendben.

Nem örülnék annak sem, ha most azt mondanánk, hogy 400 milliárddal csökkentjük a
nyugdíjvárakozásokat, és ezért emeljünk korhatárt, mondjuk, korlátlan módon, vagy szűkítsük
a nyugdíjba mehetők körét más szabályokkal. (Közbeszólás.) Tudom, ezért mondtam, van
megvitatni való a nyugdíjrendszert illetően. Nem könnyű a dolog. De azt azért szeretném
jelezni, hogy a magánnyugdíj-pénztári rendszer kritikája semmilyen módon arra a dilemmára
nem ad választ, hogy az a 400 milliárd hiányzik ezen döntés után a nyugdíjrendszerből. Nem
ad választ.

A magánnyugdíjrendszer átalakításának szándéka abból a kritikából adódóan, amit
önök mondanak, akár még lehetséges is, ez választ adhat az ott lévő 3000 milliárdra és az ott
lévő embereknek a későbbi nyugdíjellátására, de akkor is később választ kell találni arra, hogy
mi van a 400 milliárddal. Ezt tudom, a parlamentben és kommunikációban el lehet fedni erős
kommunikációval, tudom, ismerem ezt a világot, de ha az embereknek akarunk korrekt
választ adni, akkor erre választ kell mondani, és ennek el fog jönni az ideje.

A magánnyugdíj-pénztári tagok számára az, hogy ők az első pillérből megkapják a
teljesítést, őszintén szólva, a dallamát illetően legalább rendjén való, de hozzáteszem rögtön,
hogy az egyik egy felosztó-kirovó rendszer, a másik pedig egy megtakarításra és
tőkefelhalmozásra épülő rendszer, amely ráadásul örökölhető, és alig összevethető ez a dolog.
Ez akkor vethető össze, ha az történne, mint amit ötletként a mai egyik hozzászóló mondott el
a parlamentben, aki azt mondta, hogy lehetne akár az állami társadalombiztosítási
nyugdíjrendszer keretén belül is olyan elágazás, amely az egyéni folyószámlák, az egyéni
teljesítmények tételesen és személyre azonosított elismerését jelenti. Vannak ilyen rendszerek,
ismerjük a pontrendszerest és más rendszereket is, de ez most nincs az asztalon. Erről nem
született döntés, és egy ilyen rendszerre való átállás a felkészülési időt is figyelembe véve
alkotmányosan sok évet jelent.

Ha valamit, például a megelőző időszak korhatáremeléséhez jogosan kritikát el
lehetett mondani, akkor az azon túl, hogy persze ott feszíti az emberi viszonyokat, az éppen a
bevezetésre való felkészülési idővel volt, azt gondolom, joggal kritizálható. Egy olyan nagy
átállás, amelyik meg akarná oldani a számlakövetést, az egyéni teljesítménykövetést, tehát a
rendszerét a társadalombiztosításon belül, az bizony nem tud olyan gyorsan történni, hogy
választ adjon arra az egyszeri pénzkivétre, ami 14 hónapos. Ezek a szakmai problémák, és
nyilván ezen a szerdai parlamenti ülésen majd részletesen fogunk ezzel foglalkozni, de azért
mondom, hogy erről a döntésről akkor lehetne korrekt vitát lefolytatni, ha mellette lenne
mindaz a konzekvencia, amiről próbáltam beszélni, és mindazok a kérdések, egyfajta válasz,
amiről próbáltam szólni.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, hogy bárkinek van-e kérdése, észrevétele,
mielőtt válaszadásra megadnám a szót. (Nincs jelentkező.) Nem látok ilyet. Akkor még
néhány gondolatban én szeretnék kérdést, észrevételt, véleményt megfogalmazni, nagyon
röviden.

Igazából a dilemmákat, azokat a kérdéseket szeretném felvetni, és azokra szeretnék
választ kapni, amelyek szerintem sokak fejében, nem csak a politika színpadán lévő emberek
fejében fogalmazódnak meg. Van egy ad hoc – nem tudom máshogy nevezni – jellegű döntés,
ami egyik napról a másik napra gyakorlatilag hosszú évek, évtizedes nagyságrendű
időtartamú folyamatokat ír felül, és azt mondja, hogy máról hónapra 14 hónap időszakára
időszakos jelleggel gyakorlatilag felfüggesztem, megszüntetem a magánnyugdíjpénztárba
utalandó pénzek utalását. Ez egy óriási bizonytalanságot helyez kilátásba, tudatosan vagy
tudatlanul, nem tudom, de egy óriási bizonytalanságot helyez kilátásba, vagy éppen egy óriási
tudatossággal párosul. Azt gondolom, hogy akkor is, amikor évtizedes nagyságrend, időtartam
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vonatkozásában működött egy magánnyugdíj-biztosítási rendszer, és ad hoc, mint említettem,
beavatkozások történtek, akkor tisztán kell látni a források tekintetében a felfüggesztés utáni
időszak mikéntjét is. A visszapótlás időszaka alatt elszenvedett hozamveszteség és sok
minden egyéb más kérdések tekintetében mi a viszony az indulás pozícióiban? Nem 14 hónap
múlva, most, az indulás pozícióiban. Tehát tiszta viszonyok szükségeltetnek megítélésem
szerint. A kormánynak a törvénytervezet benyújtásakor e tekintetben mi az álláspontja, mi a
viszonya a dolgokhoz?

A másik oldalról, ha átrendeződik, és át kívánják rendezni ezt a történetet, akkor az
állami rendszer keretei között az a fajta egyéni számlavezetési mód, ami gyakorlatilag a
magánnyugdíj-biztosító keretei között létezik, és méltányolja, támogatja a befizetésekhez
illesztetten a hozamvesztés lehetőségét, az mennyire, hogyan és miképpen valósul meg egy
önök által elképzelt rendszer keretei között?

Igazából a Kiss Péter által feltett kérdéseket nem akarom megismételni, csak
megerősíteni, hogy azokban a kérdésekben is egyértelmű válaszokat szeretnénk kapni. Nem
akarom túlragozni a történetet. Helyettes államtitkár úr, ezekre a kérdésekre szeretnénk
választ kapni, hogy egy kicsit mélyebben lássuk a kormányzati elképzeléseket, mert a másfél
oldalas törvénytervezetből fakadóan megint mélyebb hatástanulmányok, elemzések nélkül
kerül a parlament elé, képtelenek vagyunk leszűrni azt, amit lehet, hogy önök tudnak, de
akkor szeretnénk mi is tudni.

A képviselőtársaimat kérdezem még egyszer, hogy valaki akar-e kérdezni, észrevételt
mondani. (Nincs jelentkező.) Nem látok ilyet.

Megadom a szót a helyettes államtitkár úrnak. Parancsoljon!

Az előterjesztő reflexiói

NÁTRÁN ROLAND helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium):
Köszönöm szépen, elnök úr. Kétségtelen, hogy az elhangzottak alapján tágabb kontextusban
is érdemes lenne vizsgálni ezt a kérdést. Ez a tágabb kontextus, ahogy a képviselő úr is
említette, a nyugdíjrendszer egészére vonatkozó kontextus. Tehát ez a tágabb összefüggés az
a keret, aminek a keretében tágabban tudnánk megvitatni ezt a kérdést.

Miután a javaslat nem érinti a nyugdíjrendszer struktúráját, szerkezetét, a most
előttünk lévő javaslat, én egy másik tágabb kontextusra hívnám fel a figyelmet, ez pedig az
államháztartási kontextus, illetve az államnak, a kormánynak a jelen nyugdíjasaival szemben
fennálló kötelezettsége. Azaz az egyik fontos dolog, amit érdemes rögzítenünk, hogy világos
és nyilvánvaló a kormány számára, hogy az egyéni számlás rendszerben a magánnyugdíj-
pénztári rendszerben lévő tagok esetében felelősséget visel az állam az ő saját jövőbeli
nyugdíjukért, és itt az állam felelősségének a korlátozásáról van szó azzal, hogy egyéni
számlán nyilvántartjuk a tagi befizetéseket. Ezzel párhuzamosan, vagy ezt megelőzően
viszont az államnak felelőssége van a mostani nyugdíjak kifizetésére, a mostani nyugdíjasok
megszolgált járulékának kifizetésére.

Az egyik fontos argumentum tehát, amit a miniszterelnök úr is említett, és én is fel
szeretném rá hívni a figyelmet, hogy amikor figyelembe vesszük a mostani munkavállalók
érdekeit a jövőbeli nyugdíjukra vonatkozóan, akkor mindenképpen érdemes e mellé állítani a
mostani nyugdíjasok érdekeit ahhoz, hogy megkapják a már megérdemelt, és a korábbi
munkájukkal megszolgált nyugdíjukat. Ez az első kontextus, amelyre felhívnám a figyelmet,
hogy a nyugdíjak megőrzése, a mostani nyugdíjasok nyugdíjának megőrzése fontos szempont
volt az előterjesztés megfogalmazásakor. Nyilvánvalóan ezt abban a kontextusban kell érteni,
hogy a kormány vállalata, hogy tartja az idei éves hiánycélját, illetve vállalta, hogy a jövő évi
hiánycélt 3 százalékon belül teljesíti. Az államháztartási hiányról beszélek természetesen.
Tehát ez az a kontextus, amelynek a kereteiben értelmezhető ez a lépés. És még egyszer,
abban a tágabb kontextusban, ami a nyugdíjrendszer egészét érinti, valóban a javaslat nem
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fogalmaz meg sem kérdéseket, sem válaszokat, mindössze az ideiglenes felfüggesztésről tesz
javaslatot.

A képviselő asszony által feltett kérdésre válaszolva, magát az állami rendszerben, az
állami pillérben való nyugdíjjogosultságot nem szükséges kimondanunk, ez magából abból
fakad, hogy a mostani munkavállalók a nyugdíjjárulékuknak egy részét – korábban
1,5 százalékpontot, most 9,5 százalékpontot – az első pillérbe, az állami nyugdíjalapba fizetik
be. Tehát ez a jogosultság, a nyugdíjjogosultság ebből következik.

Rátérnék a feltett kérdések másik nagy volumenére. Ez a képviselő asszony által
megfogalmazottak szerint úgy hangzott, hogy hol van szabályozva a kifizetéseknek a
mikéntje, Kiss Péter képviselő úr és az elnök úr pedig abban a kontextusban tette fel ezt a
kérdést, hogy milyen módon fogja kompenzálni az állam az egyéni számlás rendszerben lévő

tagoknak az így kiseső mintegy 400-420 milliárd forintját. Ezzel kapcsolatban nagyon fontos
hangsúlyozni azt, hogy nincs olyan alap, nincs olyan benchmark, amihez képest a
kompenzációt meg tudnánk határozni, ugyanis 2013-at követően a mai magyar
jogrendszerben nincs olyan szabály, ami meghatározná a kétpilléres, illetve hárompilléres
rendszerből történő kifizetést. Tehát akkor, amikor a javaslat megfogalmazódott, az annak
tudatában történt, hogy 2013-at követően a kétpilléres, illetve a hárompilléres rendszerből
nyugdíjba vonulók most sem, jelenleg sem tudják, hogy milyen szabályok alapján, milyen
feltételek szerint fognak hozzájutni a nyugdíjukhoz. Ez tehát, megint csak visszatérően, a
nyugdíjrendszer egészét érintő kérdés, és ezért nehéz a kompenzáció mértékéről és
mikéntjéről beszélni, mert nem tudjuk, hogy mihez képest kellene kompenzálni az egyéni
számlás rendszerben, a magánnyugdíj-pénztári rendszerben lévő tagoknak a jövőbeli
járulékát, a nyugdíjas járulékát.

Amit érdemes megemlíteni a kompenzációval kapcsolatban, az az, hogy ennek
többféle, de legalább kétféle nagy módja képzelhető el. A kompenzáció egyik módja
nyilvánvalóan úgy lehetséges, ha az ideiglenes időszak lejártát követően, tehát 2011.
december 31-ét követően a magánnyugdíj-pénztári rendszerbe átirányított nyugdíjjárulék
nagyobb mértékű lesz, mint 8 százalék, egészen addig, ameddig vissza nem pótolja ez a
nagyobb mértékű befizetés a 14 hónap alatti kiesést. Ez az egyik módja a kompenzációnak,
egyik elképzelt módja. A másik lehetséges módja a kompenzációnak az, hogy a nyugdíjba
vonuláskor az állami pillér nagyobb arányban vállal járulékfizetést a nyugdíjasnak, mint az a
korábbi állapot szerint feltételezhető volt. Éppen ez az az ok, ami miatt a kompenzáció
módjáról és mikéntjéről a javasolt jogszabály-módosítás nem tesz említést, azaz nincs
szabályozva jelenleg a benchmark, tehát nem tudjuk, még egyszer, hogy 2013-tól milyen
módon kapják a magánnyugdíj-pénztári rendszerben lévő tagok a nyugdíjjárulékokat, tehát
nem tudja megfogalmazni a szabály, a javasolt módosítás azt az alternatívát, ami ehhez képest
bizonyos kompenzációt jelent a magánnyugdíj-pénztári tagok számára.

Ezzel kapcsolatban tehát az elhangzottak szerint az egyik fontos pont az, hogy a
nyugdíjasok, a nyugdíjba vonulók, a jelenlegi munkavállalókat is beleértve, tehát a mostani
nyugdíjasok és a jövőbeli nyugdíjasok nem szenvedhetnek hátrányt a nyugdíjjárulékot
illetően, amely ígéretet és állítást nehéz számon kérni, vagy érvelni mellette vagy ellene,
ugyanis, még egyszer, nincs benchmark. Tehát, amire fel szeretném hívni a figyelmet, és ami
hangsúlyos, az az, hogy a mostani munkavállalók, ugyanúgy, ahogy a korábbi munkavállalók,
most nyugdíjasok, jogosultságot szereznek a nyugdíjukra, annak az aránya fog változni, hogy
a magánnyugdíj-pénztári pillérből és az állami pillérből mekkora járulékot fognak kapni.

Ez az a két nagy vonulat talán, ami elhangzott a kommentek és a kérdések
megfogalmazása során. Azt remélem, hogy elfogadható volt a válasz.

A részletesebb kérdések kapcsán: Kiss Péter képviselő úr említette, hogy egy egyszeri
pénzügyi beavatkozással mintegy kiemelünk a nyugdíjrendszerből 400 milliárd forintot. Ezzel
kapcsolatban megint csak arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy nem emeljük ki a
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nyugdíjrendszerből, a most nyugdíjban lévő nyugdíjasok nyugdíjjárulékának kifizetésére
használja fel a nyugdíjbiztosítási alap az így érkező bevételeket.

A másik észrevétel, illetve komment az elnök úr részéről az állami rendszer reformjára
vonatkozik, azaz a mostani felosztó-kirovó rendszer helyett akár egy egyéni számlás,, akár
egy tőkefedezeti rendszer létrehozását említette az elnök úr. Ez természetesen nyitva álló
kérdés és nyilvánvaló alternatíva, de ennek a mostani jogszabály-módosítási javaslatnak nem
tárgya, ezért nincs ezzel kapcsolatban kialakult végleges kormányzati álláspont.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Gyakorlatilag egy rövid összegzést tudunk tenni. Én azt
hiszem, hogy abban azért közös az álláspontunk, hogy sok kétely van, hiszen az előterjesztő
önmaga sem tud fix pontokat minden tekintetben az asztalra tenni. Nagy a bizonytalansága
ennek a történetnek. Gyakorlatilag úgy futunk neki a törvénytervezet majdani napokban
történő elfogadásának adott esetben, hogy nem látjuk a fix pontokat. Ezt én nem tartom
helyesnek, nem tartom jónak, de ez nyilván az aktuális kormány alapvető felelőssége, hogy
hogyan és miképpen gondolkodik e tekintetben.

A másik egy mondatos visszaigazolás az, hogy a legnagyobb baj a kételyek
tekintetében nem az, hogy struktúrák, nyugdíjbiztosító társaságok kerülnek veszélyeztetett
helyzetbe, hanem adott esetben az, hogy nincs meg a biztosítéka annak, hogy az ő kereteik
között lévő alanyok, az emberek hogyan és miképpen jutnak hozzá az általuk vagy utánuk
befizetett járulékokhoz, kompenzálásban, és azoknak a megtermelhető hozadékához egy 14
hónapos kiesést követően.

Magyarul, nem túlragozva, azt gondolom, hogy a törvénytervezet nagyon sok
bizonytalanságot hordoz magában, sok buktatót hordoz magában, talán sok csapdát is, aknát is
rejt. De még egyszer, a kormányzat… (Jelzésre:) Akkor nem mondom tovább, egy mondatot
sem, mert látom a képviselőtársamat, hogy kíván szólni. Parancsoljon!

További kérdések, észrevételek

SZEDLÁK ATTILA (Fidesz): Tisztelt Elnök Úr! Úgy gondolom, a törvénytervezet
lehet, hogy sok bizonytalanságot tartalmaz, de én hibásnak tartom azt a megközelítést, amikor
csak arról beszélünk, hogy a magánnyugdíjpénztárak befizetési problémakörével próbáljuk
megmagyarázni a nyugdíjrendszer átalakítását is netalántán. Ezt csak azért mondom, hogy
nem jó megközelítés, hiszen hibás döntés az, ha csak erről beszélünk, mert mindannyian
tudjuk, hogy a nyugdíjrendszer tényleges átalakítása, tényleges biztosítása abból ered, hogy
minimum egymillió munkahely hiányzik, minimum egymillió gyermek hiányzik a
rendszerből. Azért mondom ezt, mert nem elég csak így megközelíteni, hanem nagyon fontos
a gazdaságpolitika mellett a családpolitika is. Lehet, hogy most úgy érezzük, hogy hiányzik ez
a befizetés, ami most 2011. december 11-ig fog fennállni, de ahogy hallottuk a kormány
részéről a választ, ez vissza lesz fizetve, vissza lesz adva azoknak, akiktől úgymond nem lesz
befizetve a magánnyugdíjpénztárak felé.

Megmondom őszintén, én abban a korban vagyok, hogy engem köteleztek arra, hogy
márpedig magánnyugdíjpénztárba lépjek be. Nem tudom, hogy az a hatalmas hiány, amit egy
éves szintre levetítve néznék, amit önök mondanak, hogy a kamatoktól elesnek, az a fél
százalék talán, kivétel akkor, amikor lehet, hogy nem is volt plusz kamat rá, hanem inkább
veszítettünk is. Azt kérdezem, hogy az hibás döntés-e, ha azt mondja a kormány, hogy az
adott befizetett összeget végül is meg fogják kapni. Nem hiszem, hogy hibás döntés.

Még egyszer csak szeretném elmondani, nem biztos, hogy csak ezt az egyetlen
vonulatot kell néznünk, hogy akkor mi fog történni. Igenis van egy hiánycélunk, amit
teljesíteni kell, azt pedig csakis egy jó gazdaságpolitika, egy jó családpolitika révén lehet
majd hosszú távon biztosítani, és ez az egyetlen egy célja ennek a törvénytervezetnek.
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Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen, Szedlák képviselőtársam. Nem akartam vitát gerjeszteni,
de ha a bizottság keretei között vita alakul ki, akkor viszont gátat sem kívánok szabni annak.
Azért befejezném a gondolatomat, és Kiss Péternek adom meg a szót.

Nem fogok belemenni egymillió munkahelybe, amint ön említette, nem fogok
belemenni a populációs folyamatokba, a népszaporulat kérdéskörébe, azért nem fogok
belemenni, mert rengeteg cáfolatot tudunk mondani, de szerintem ma nem ez a célunk. Csak
azt akarom még egyszer rögzíteni, ha valami kézzelfoghatóan belátható, akár a két pilléren
keresztül történő finanszírozás tekintetében, még azok számára is, akiknek kötelezővé tették
egy adott időszakban, a belépés kényszerét rajzolták meg de belátható egyéni
számlavezetések mellett, amikor is a hozamok, és adott esetben, adott helyzetben veszteségek
is elkönyvelésre kerülhetnek, akkor az fogható. Egy olyan rendszer keretei között, ahol csak
befizetőként van jelen a magánszemély, de fogalma nincs a megállapítás mikéntjéről, az
nehezen elfogadható, és nekem ez a legnagyobb bajom egyébként a rendszerrel
kapcsolatosan, a rendszer működésével kapcsolatosan.

Még egyszer az, lehet, hogy nem jó a hasonlat, de aki postásként szerepet játszik a
pénz közvetítésében, a levont 8 százalék átutalásában az APEH-en keresztül, az gyakorlatilag
ezeknek a pénzeknek a gazdájaként nehezen értelmezhető. Egy egyéni szerződés keretei
között kötött megállapodás felülírása a kormány részéről elég nehezen értelmezhető. Nem
akarok még mélyebben belemenni a történetbe, csak azt akarom mondani, hogy szerintem
számtalan bizonytalanság és számtalan veszély van ebben a történetben.

Kiss Péter képviselőtársam!

KISS PÉTER (MSZP): Én a plenáris vitában sem akartam, és nem is fogok azzal majd
triumfálni, hogy e mögött lévő számok, amire egyébként tételesen utalt az államtitkár úr és a
hozzászólók is, egyébként rendben van, hiszen a dolog arról szól, hogy hogyan lehet lépéseket
tenni annak érdekében, hogy az ország egyensúlyos pályán maradjon. Triumfálni azért nem
akarok, mert erről folytattunk egy politikai vitát az elmúlt években folyamatosan, hogy
kellene elérni az egyensúlyos pályát, ami 3-3,8 GDP-hiányt jelent. De ezt sem a plenárison,
sem máshol nem tudom szóbahozni, mert számomra fontosabb, hogy a kormányzat azon a
vágányon jár most, hogy megpróbál intézkedéseket tenni annak érdekében, hogy egyensúlyi
pályán tartsa az országot. Erre az a válaszom, hogy a dolog szándékát nem vitatom el.

A második dolog, hogy abban is egyetértek a képviselő úrral, hogy a felosztó-kirovó
rendszernek az alapproblémája az ország egyik alapproblémája, az aktivitási szint. Nem a
nyugdíjrendszeren belül van a nyugdíjrendszer fő problematikája. Ezt is így látom, én is
egyetértek ezzel a dologgal. De ennek fényében meg kell említsem, hogy ha csak az volna a
probléma, hogy a várományoknál a kamatoktól esnek el, akkor én még meg is alkudnék a
megoldással, akkor azt mondanám, hogy vigye kánya, ennyit tényleg lehet a közösbe
föláldozni, vagy erre lehet készteni a népeket, hogy ennyi szerepet vállaljanak. Bizony, ez egy
olyan világ, amikor mindenkinek kell terheket vállalni. De itt most arról van szó, hogy ez a
mostani törvénytervezet nem mond semmit a visszatérítésről egyáltalán. Értem, amit a
kormány mond, önök is mondanak, de ennyi pénz, és az emberek nyugdíjának a biztonsága
ennél, véleményem szerint, nagyobb kiszámíthatóságot, minimum papírokat érdemel, ha már
törvényekről van szó.

Ebben az értelemben ugyanakkor, miközben értem az államtitkár úr válaszát, hogy a
visszatérítés standardjai, a 2013-as szabályozás és egyebek – tudom jól, hogy ’97-ről egy
csomó elmaradt, akkor megjelölt feladat egyszerűen nem ment át a törvényhozáson –, nem
jutott révbe, vagy már közben megváltozott, ugyanígy van ez is. Van itt egy problematika
például a nyugdíjmegállapításnak a rendszerét illetően is. Nem megyek bele a dolog mélyébe,
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mert a bruttósítástól elkezdve egészen a linearitásig, szóval itt óriási problémák vannak, ezt
tudjuk jól. De van egy pont, amit öntől, mint szakértőtől nem fogadok el. Ha politikus
mondja, azzal én majd fogok vitatkozni, de szakértő ne mondjon ilyet, hogy a
nyugdíjrendszerből ezzel a mostani döntéssel nem veszünk ki pénzt. Önnek, azt hiszem,
ilyenkor hallgatnia kell, mert az az igazság, hogy 400 milliárdot átcsoportosítunk az egyik
kasszából a másikba, és közben a korábbi költségvetési forrást nem tesszük bele a tb-
nyugdíjba, akkor szolgálja egyébként az egyensúlyi – amit én nem vitatok el – politikát. Ezért
tehát azt, hogy ez ennyivel kevesebb ebben a 14 hónapban, kérem szépen, ezt a tényt nem
szabad cáfolni, mert ez tény. A 9,5 százalék, bárhova osztom, akkor is 9,5 százalék, a
költségvetés pedig, van egy fogadásom, hogy nem fog 550-600 milliárdot még emellett
beletenni a tb-kasszába. Akkor hogy is szolgálná az egyensúly javítását, ha emellett is még
beletenne? Ezért tehát azt kérem, hogy szakmai vitában ezt az érvet mellőzzük. A politikai
vitában persze, tudom jól, lesz minden a következő időszakban. Ezt csak a miheztartás okán
mondtam.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Látok még hozzászólási szándékot Kovács Ernő
képviselőtársam részéről.

KOVÁCS ERNŐ (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Kiss Péter képviselő
úr jól látja ennek az egyeztetésnek a lényegét, csak azt nem veszi figyelembe, hogy ez a pénz
vagy hiányzik ebből a kasszából, vagy nem hiányzik. Ha a kormány megteremti annak a
lehetőségét, hogy az, aki ma magánnyugdíjpénztárban is gyűjti a pénzét, átlépjen az állami
nyugdíjrendszerbe. Ha én így döntök, akkor tőlem nem vesz el egy fillért sem a kormány,
mert hiszen hallottuk, hogy ezt be fogják számítani. Abban az esetben sem, ha
magánnyugdíjpénztárban maradok, és ez a 14 hónap befizetés – nem tudjuk, mi lesz a döntés
–, ha úgy változik, hogy ezzel az állami nyugdíjrészemet fogja majd megemelni tíz év múlva,
akkor sem vett el pénzt.

Valóban, a lehetőséget meg kell teremteni, ezzel én egyetértek. A válság ideje alatt az
én nyugdíjbiztosítóm még egyenleget sem küldött másfél éven keresztül, hogy hol tartok. Ez
elég nagy szégyen. Nem tudom, hogy az akkori kormány hogyan kezelte a nyugdíjra váró
embereknek, köztük Kovács Ernőnek a nyugdíjbefizetéseit, és hogyan állt ellen, mondjuk, a
19 nyugdíjbiztosítónak, és hogyan kérte számon azt, hogy hogyan állnak a befizetések, mert ő

minden évben százmilliókat küldött ebbe a kasszába. Fogalmunk nem volt róla, és nem
tudom, hogy a kormánynak egyáltalán volt-e tudomása róla, hogy mekkora veszteséggel
dolgoznak a biztosítók, miközben óriási költségeket számolnak fel.

Tehát, ha megteremtjük azt a lehetőséget, hogy mindenki eldöntheti 2011. évben a
hovatartozását, akkor azt gondolom, hogy tiszta képet fogunk látni. Ez a pénz valóban a
nyugdíjak kifizetésére fog a költségvetésben felhasználásra kerülni, a magánnyugdíj-
biztosítók nem fizetnek még nyugdíjakat, tehát az ő költségvetésük, illetve az ő stabilitásuk e
tekintetben nem áll veszélyben.

Azt, hogy kötelező volt a nyugdíjpénztári belépés, azt gondolom, hogy felül kell
vizsgálni, és egyetértek azzal, hogy a jövő év folyamán mindenki saját maga döntse el, és
ahhoz már viszont érveket kell majd a maradók és a távozók tekintetében is mondani. Minden
előnyt és hátrányt össze kell szedni, hogy el tudják dönteni az emberek, hogy melyik
változatot szeretnék választani, de kötelező érvénnyel nem szabad senkit sem az egyikbe, sem
pedig a másik rendszerbe betaszítani.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Nézek jobbra, nézek balra, nem látok újabb jelentkezőt.
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Akkor most már nagy összegzésre nem kerítek sort, mindössze azt a mondatomat
szeretném megfogalmazni, hogy egy dolog biztos, hogy az asztal körül ülők mindegyikét
motiválja a megoldások tekintetében, az pedig az, hogy nem a nyugdíjbiztosítási pénztárak
vannak a fókuszban, nem az állami nyugdíjbiztosító, társadalombiztosítási keretek között
lévők vannak a fókuszban, hanem az ember, aki nem szenvedhet veszteséget. (Kovács Ernő:
Én veszteséget szenvedtem.) Az egy másik történet, hogy adott esetben adott időszakban
veszteséget, és nyereséget is egy másik időszakban szenved és jut hozzá a
magánnyugdíjbiztosító keretei között. (Kontur Pál: Csak egy szám van.)

Még egyszer: maga a nyugellátás szempontjából a járulékot befizető ember van és kell
hogy legyen a fókuszban, és ahhoz teljesen mindegy, hogy milyen színű kormányok vannak.
Meggyőződésem szerint egy a lényeg, hogy átlátható legyen, biztonsággal tudható legyen,
hogy ahol nyugdíjjárulékok befizetésére kerül sor, azok a pénzek hogyan, miképpen
használódnak fel. Kettő: hogyan biztosítják az ő majdani nyugdíjba vonulásukhoz illesztetten
azt a biztonságot, amely a járulékfizetésen alapszik. Én ma ezt nem látom, én ma ezeket a
garanciákat nem látom, és azt gondolom, hogy ezen garanciák nélkül nagyon nehéz egy ilyen
törvénytervezetet támogatni. Kész, nem akarom még mélyebb elemzés tárgyává tenni a
történetet.

Ha a képviselőtársaim egyetértenek, akkor szavazásra kerítünk sort, és akkor mindkét
napirendi pont, vagyis az egybevont napirendi pontok egymás utáni szavazására kerítünk sort,
hiszen összefüggő dolog, természetesen külön-külön.

Döntés a T/1378. számú törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságáról

Elsőként azt kérem, képviselőtársaim, hogy aki a magánnyugdíj-péntzári
befizetésekhez kapcsolódó törvénymódosításról szóló törvényjavaslatot általános vitára
alkalmasnak tartja, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Tizennégy. Aki nem tartja
alkalmasnak! (Szavazás.) Három. Nyilván nem tudunk 18 szavazatot rögzíteni, hiszen nincs
itt az LMP képviselője.

Döntés a T/1379. számú törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságáról

Másodikként azt kérem, hogy aki a Magyar Köztársság 2010. évi költségvetéséről
szóló 2009. évi, ezen magánnyugdíj-biztosításhoz kapcsolódó törvénytervezetet általános
vitára alkalmasnak tartja, az jelezze ezt kézfelemeléssel. (Szavazás.) Ez szintén tizennégy. Aki
nem tartja alkalmasnak! Kérdezem a képviselőtársaimat, Kiss Pétert, Nemény Andrást, aki
nem tartja alkalmasnak. Három nem, és nulla tartózkodás.

A többségi, kisebbségi vélemény megfogalmazására kell sort kerítenünk. Ezt szóban
tesszük meg. A többségi véleményt Kovács Ernő. Mind a két törvénynél? Mert nem biztos,
hogy egyben lesz. (Kovács Ernő bólint.) Mind a két törvény tárgyalásánál. A kisebbségit
megcsinálom én, ha nincs ellenére a képviselőtársaimnak. (A bizottság tagjai bólintanak.)
Köszönöm szépen. A kormány képviselőinek köszönöm az ülésen való részvételt. Szép estét,
jó munkát kívánok önöknek.

Egyebek

Az egyebek napirendi pont keretei között az elkövetkező napok, az elkövetkezendő
időszak forgatókönyvét szeretném, ha röviden megbeszélnénk. Ha most jól látom a
menetrendet, akkor szerdán a vitanapot megelőzően e két törvénytervezet általános vitájára
sor fog kerülni. Valószínűleg az általános vita lefolytatását követően módosító javaslatok
beadására lehet sort keríteni. Ha módosító lesz, márpedig olybá tűnik, hogy igen, akkor a
módosítókról kell bizottsági ülést tartanunk.

Azt javaslom, már az alelnök urakkal egyeztettünk ebben, de kérem a bizottság többi
tagjának is a támogatását, hogy a vitanap keretei között egy nagyon gyors, nagyon rövid, 15-
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20 perc alatt lefolytatható bizottsági ülést tartsunk. Ez tehát azt jelentené, hogy szerdán
délután valamikor, de nem tudom az időpontot megmondani, így hívnánk össze bizottsági
ülést, ha ebben egyetértés van. (Dr. Czira Szabolcs: Délután?) Délelőtt lesz ennek a vitája, és
ez a mostani számítás szerint három-négy óráig el fog tartani. (Kovács Ernő: A szavazás előtt
szeretnénk.) A részletes vita előtt. Azért mondtam, a vita után lesz. Az európai vitanaphoz
tartozó napirendi pont alatt. Úgy lesz, hogy az általános vitát lefolytatjuk, utána lesz ez az
európai napirendi pont, és utána lesz a részletes vita. Köszönöm szépen.

A másik része a dolognak, hogy az elkövetkezendő hetek történése kapcsán több
törvénytervezet tárgyalásában kell részt vennünk. Nyilván a költségvetés, az adótörvények –
most nem tudom felsorolni mindegyiket –, az adó- és járuléktörvények, a Nemzeti Adó- és
Vámhivatalról, az ügyészség szolgálati viszonyáról foglalkoztatási szempontból, és a
költségvetés. Ez azt jelenti, hogy valószínűsíthetően az elkövetkezendő hetekben többször
kell találkoznunk. Arra törekszem az alelnök urakkal karöltve, közösen, hogy lehetőség
szerint a hétfőt alkalmazzuk ülésnapként, mint ahogy eddig is tettük, és lehetőség szerint
azokra az ülésnapokra próbáljuk meg időzíteni a bizottsági üléseket, amikor jelen vagyunk a
hétfő kivételével, ha egyetértés van ebben. (A bizottság tagjai bólintanak.) Köszönöm szépen.

Köszönöm szépen még egyszer, a mai bizottsági ülést bezárom. Szép napot, szép estét
mindenkinek, szervusztok!

(Az ülés befejezésének időpontja: 18 óra 24 perc.)

Gúr Nándor

a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Thomas-Takács Aliz


