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Napirendi javaslat

1.  A magán-nyugdíjpénztári befizetésekhez kapcsolódó törvénymódosításokról szóló

törvényjavaslat (T/1378. szám) (Módosító javaslatok megvitatása)

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

módosításáról szóló törvényjavaslat (T/1379. szám) (Módosító javaslatok

megvitatása)
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Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Megjelent

Elnököl: Gúr Nándor (MSZP), a bizottság elnöke

Kara Ákos (Fidesz) alelnök
Dr. Czira Szabolcs (Fidesz) 
Dr. Karakó László (Fidesz)
Kontur Pál (Fidesz)
Kovács Ernő (Fidesz)
Polics József (Fidesz)
Szedlák Attila (Fidesz)
Vécsey László (Fidesz)
Karvalics Ottó (Fidesz)
Kiss Péter (MSZP)
Bertha Szilvia (Jobbik)
Egyed Zsolt (Jobbik)

Helyettesítési megbízást adott:

Varga József (Fidesz) Kara Ákosnak (Fidesz)
Dr. Karakó László (Fidesz) megérkezéséig dr. Czira Szabolcsnak (Fidesz)
Nagy István (Fidesz) Kovács Ernőnek (Fidesz)
Spaller Endre (Fidesz) Kontur Pálnak (Fidesz)
Dr. Nemény András (MSZP) Gúr Nándornak (MSZP)
Kiss Péter (MSZP) megérkezéséig Gúr Nándornak (MSZP)

Meghívottak részéről

Hozzászólók
Borissza Gyula főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium)
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(Az ülés kezdetének időpontja:  13 óra 30  perc)

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása

GÚR NÁNDOR (MSZP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt
Bizottság! Üdvözlöm a bizottság tagjait. Köszönöm szépen, hogy pontosan megjelentek,
eljöttek a bizottság ülésére, és így fél kettőkor el tudjuk kezdeni az ülést. Két napirendi pontot
jeleztünk, amit tárgyalni kell az elektronikus formában is meglévő meghívóban: a
magánnyugdíjpénztár és kifizetése, befizetésével kapcsolatos törvénymódosítás és a Magyar
Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló törvény módosítása, ami gyakorlatilag
összefügg, hiszen a parlament a mai ülésnapon is ezt együttesen tárgyalta. A jelenléti ív
körbeforgott, az aláírások szerint a bizottság határozatképes egyértelműen, de látható is.
Tizenheten vagyunk a tizennyolc főből, a helyettesítések pedig úgy néznek ki, hogy Kara
Ákos alelnök  úr helyettesíti Varga József alelnök urat, Nagy István képviselő urat Kovács
Ernő és Spaller Endrét Karvalics Ottó, valamint dr. Nemény Andrást pedig én magam
helyettesítem, így áll össze a mai bizottsági ülésünk. Köszöntöm önöket.

A határozatképesség megállapítása után arra teszek javaslatot, hogy fogjuk el a
meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalását. Amennyiben ebben egyetértés van, kérem,
hogy ezt jelezzék vissza. (Szavazás.) Köszönöm szépen. Úgy látom, hogy ez egyhangú.
Köszönöm szépen.

A magán-nyugdíjpénztári befizetésekhez kapcsolódó törvénymódosításokról
szóló törvényjavaslat (T/1378. szám) (Módosító javaslatok megvitatása)

A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/1379. szám) (Módosító javaslatok megvitatása)

Azt javaslom, hogy a két napirendi pont együttes tárgyalását tegyük meg, mert a
második napirendhez nincs módosító javaslat, egyébként meg a kettőt a parlament is együtt
tárgyalta. Köszönöm szépen, akkor a két napirendi pont együttes tárgyalására teszek
javaslatot. (Nincs ellenvetés.) Köszönöm a kormány részéről Borissza Gyula főosztályvezető-
helyettes urat és kollégáját, nem tudom a nevét, bocsánatot kérek, de majd bemutatkozik,
amikor álláspont rögzítésére kerül sor. Ha én jól tudom, akkor két darab módosító javaslat
került beadásra a magán-nyugdíjpénztári befizetésekről szóló törvénymódosításokról. Ez a két
módosító javaslat a felém adott tájékoztatás alapján minden képviselőtársam előtt ott szerepel.
Igen, nem látok nagy tiltakozást, úgyhogy ez minden bizonnyal így is van. E két módosítóval
kapcsolatosan kell, hogy döntést hozzunk. Van egy T/1378/2-es, Scheiring Gábor és Vágó
Gábor, az LMP részéről adták be, és ezt követően a T/1378/3-as, amelyet több
képviselőtársammal közösen nyújtottunk be. Van sorrendi kényszerünk? Nincs. Köszönöm
szépen. Akkor gyakorlatilag a két módosítóval kapcsolatos szavazásra kerítünk sort.

A kormány álláspontját fogom kérdezni a T/1378/2-essel kapcsolatban, tehát a két
LMP-s képviselőtársunk módosítójával kapcsolatosan.

BORISSZA GYULA (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány részéről nem
támogatjuk.

ELNÖK: A kormány nem támogatja. Nincs itt LMP-s képviselőtársam, nem
kapaszkodik – úgy látom – senki azért, hogy külön indoklást kérjünk, úgyhogy szavazunk.
Kérdezem, hogy ki az, aki egyetért a módosító javaslatban megfogalmazottakkal. (Nincs
jelentkező.) Nem látok ilyet. Ki az, aki nem ért egyet a módosítóval? (Szavazás.) Ez 14. És ki
tartózkodott? (Szavazás.) 2.
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(Varga József megjelenik az ajtóban.) A második módosító javaslat a T/1378/3-as
szám alatt szerepel, amelyet szocialista képviselőtársainkkal közösen nyújtottunk be. Közben
megérkezett Varga József alelnök úr is, mire az asztalhoz ér, a szavazásra sort kerítünk, és  a
bizottsági ülést befejezzük. Kérdezem a kormány álláspontját.

BORISSZA GYULA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja a kormány.

ELNÖK: Nem fejezzük be Jóska, mert indoklást kérek.

BORISSZA GYULA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Igen, tehát ez is egy
kompenzációs javaslatot adna. Megjegyeznénk, hogy az ezzel kapcsolatos végleges
kormányzati álláspont kialakítása jelenleg előkészítés alatt van, tehát addig ezt a fajta
megoldást nem támogatjuk. És megjegyezném egyébként, a korábbi ülésen is már felmerült,
tehát hogy a kötelező magán-nyugdíjpénztári rendszer keretében kifizetésre kerülő járadék
pontos mértéke, kiszámításának módja jelenleg szabályozatlan technikailag. Így tehát ma még
nem tudjuk, hogy milyen szabályok szerint kerülne kiszámításra a nyugdíjuk, tehát csak ezen
szabályok ismeretében lehet majd tudni a további lépéseket, amiket kell tennünk. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. A bajunk ezzel a válasszal az, hogy van egy 14 hónap,
amikor nemcsak a tőke, hanem adott esetben a hozam elvesztésére is sor kerül. Ön most azt
mondja, hogy nem tud korrekt választ adni arra, hogy a hozam milyen mértéket képvisel, és
ezért hogyan, milyen mértékben történik a visszapótlás. A másik bajunk az, hogy egyáltalán a
visszapótlás tekintetében történő korrekt visszaigazolást várjuk a kormánytól, mert nem lehet
olyan rendszert működtetni, hogy az egyik esetben fenntartja, a másik esetben pedig nem
tartja fenn az elvett pénzek visszapótlásának  a szükségességét. (Moraj.) Csak az infláció
felett egy százalék átlagában, ami az állami keretek között ígért inflációval való azonosságot
meghaladja. Csak azért, hogyha a számok birtokába kerülünk, akkor legyünk korrektek és
legyünk pontosak. Köszönöm szépen.

Nyilván nem fogom ezt a vitát itt tovább folytatni, a kormány részéről adott választ
nem tudom elfogadni a magam részéről, a feltett kérdésre, így szavazásra kerítünk sort.
Kérdezem képviselőtársaimat, hogy kik azok, akik a módosító javaslatban
megfogalmazottakat támogatják. (Szavazás.) Három kezet látok. Kik azok, akik ezt nem
támogatják. (Szavazás.) Ez tizennégy. Köszönöm szépen. Ezzel a módosító az egyharmadot
sem kaptam meg.

Én úgy tudom, hogy más kötelezettségünk nincs. Hogyha képviselőtársaim is
egyetértenek vele, akkor a mai bizottsági ülést bezárom. Köszönöm szépen. Hétfőn nyilván
tárgyalnunk kell. Nem biztos, hogy 9.30-kor, lehet, hogy hamarabb kell kezdenünk, ezért
akkor elnézést is kérünk, de írásban, elektronikus formában erről tájékoztatást küldünk.
Köszönöm a kormány képviselőjének is a jelenlétet, szép napot mindenkinek. Köszönöm.

(Az ülés befejezésének időpontja: 13 óra 38  perc)

Gúr Nándor
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Lajtai Szilvia


