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Napirendi javaslat

1. Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről, általános vita:

A nyugdíjpénztár-választás szabadságáról szóló törvényjavaslat (T/1425. szám)

(Dr. Selmeczi Gabriella (Fidesz) képviselő önálló indítványa)

2. A magánnyugdíj-pénztári befizetésekhez kapcsolódó törvénymódosításokról szóló

törvényjavaslat (T/1378. szám)

(Kapcsolódó módosító javaslat megvitatása)

3. Egyes pénzügyi tárgyú törvényeknek a nehéz helyzetbe került lakáscélú hitelt

felvevő fogyasztók megsegítése érdekében szükséges módosításáról szóló

törvényjavaslat (T/1278. szám (T/1278. szám)

(Kósa Lajos, Rogán Antal (Fidesz), Harrach Péter, dr. Tarnai Richárd (KDNP) és

Németh Szilárd István (Fidesz) képviselők önálló indítványa)

(Döntés bizottsági módosító javaslat benyújtásáról)

(Első helyen kijelölt bizottságként)

4. A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény,

valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII.

törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/1245. szám)

(Módosító javaslatok megvitatása)

5. Az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvénymódosításokról, törvényi

rendelkezések hatályon kívül helyezéséről, valamint egyes törvényi rendelkezések

megállapításáról szóló 2004. évi XXIX. törvény módosításáról szóló

törvényjavaslat (T/1322. szám)

(Módosító javaslatok megvitatása)

(Első helyen kijelölt bizottságként)

6. A megújuló energia közlekedési célú felhasználásának előmozdításáról és a

közlekedésben felhasznált energia üvegházhatású gázkibocsátásának

csökkentéséről szóló törvényjavaslat (T/1243. szám)

(A Házszabály 103. § (3) bekezdése alapján fenntartott módosító javaslat

megvitatása)

(Első helyen kijelölt bizottságként)
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7. Egyebek
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Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Megjelent

Elnököl:Rogán Antal (Fidesz), a bizottság elnöke

Szatmáry Kristóf (Fidesz), a bizottság alelnöke
Pősze Lajos (Jobbik), a bizottság alelnöke
B. Nagy László (Fidesz)
Dióssi Csaba (Fidesz)
Koszorús László (Fidesz)
Manninger Jenő (Fidesz)
Márton Attila (Fidesz)
Riz Gábor (Fidesz)
Riz Levente (Fidesz)
Román István (Fidesz)
Vantara Gyula (Fidesz)
Wintermantel Zsolt (Fidesz)
Dr. Baja Ferenc (MSZP)
Burány Sándor (MSZP)
Kovács Tibor (MSZP)
Hegedűs Tamás (Jobbik)
Schön Péter (Jobbik)
Scheiring Gábor (LMP)

Helyettesítési megbízást adott

Dr. Józsa István (MSZP) Burány Sándornak (MSZP)
Dr. Kupcsok Lajos (Fidesz) Koszorús Lászlónak (Fidesz)
László Tamás (Fidesz) Riz Leventének (Fidesz)
Manninger Jenő (Fidesz) megérkezéséig Riz Gábornak (Fidesz)
Dr. Papcsák Ferenc (Fidesz) Vantara Gyulának (Fidesz)
Román István (Fidesz) megérkezéséig B. Nagy Lászlónak (Fidesz)
Dr. Bagdy Gábor (KDNP) Wintermantel Zsoltnak (Fidesz)
Dr. Seszták Miklós (KDNP) Dióssi Csabának (Fidesz)
Volner János (Jobbik) Schön Péternek (Jobbik)

Meghívottak részéről

Hozzászólók

Nátrán Roland helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium)
Selmeczi Gabriella (Fidesz) előterjesztő
Dr. Szaló Péter helyettes államtitkár (Belügyminisztérium)
Dr. Botos Balázs helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium)
Kovács Pál helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium)
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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 45 perc)

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása

ROGÁN ANTAL (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó napot
kívánok, tisztelt képviselőtársaim! Szeretném kérni, hogy foglalják el a helyüket, mert
hozzálátnánk a napirend megalkotásához és azt követően értelemszerűen a bizottsági üléshez.

Tisztelt Képviselőtársaim! A mai napirendi javaslat négy napirendi pontból áll össze.
Az első napirendi pont Selmeczi Gabriella képviselő asszony önálló képviselői indítványa, a
nyugdíjpénztár-választás szabadságáról szóló törvényjavaslat. A második a magán-
nyugdíjpénztári befizetésekhez kapcsolódó törvénymódosításokról szóló T/1378. számú
törvényjavaslat kapcsolódó módosító javaslatainak megvitatása, a harmadik az egyes
pénzügyi tárgyú törvényeknek a nehéz helyzetbe került lakáscélú hitelt felvevő fogyasztók
megsegítése érdekében szükséges módosításáról szóló törvényjavaslatnál egy utolsó
korrekciós bizottsági módosító javaslat benyújtása, a negyedik a területfejlesztésről és a
területrendezésről szóló törvényjavaslat módosító javaslatainak a megvitatása, az ötödik az
európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvénymódosításokról, törvényi
rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló törvényjavaslat módosító javaslatainak a
megvitatása, a hatodik pedig a megújuló energia közlekedési célú felhasználásának
előmozdításáról szóló törvényjavaslat módosító javaslatainak a megvitatása, valamint az
egyebek.

Tisztelt Képviselőtársaim! Szeretném megkérdezni, hogy van-e valakinek a
napirenddel kapcsolatban kérdése vagy észrevétele. (Nincs jelzés.) Amennyiben nincsen,
akkor kérdezem, hogy ki az, aki támogatja a napirendi javaslatot. Aki támogatja, kérem,
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Úgy látom, hogy egyhangú. Köszönöm szépen.

Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről, általános vita:
A nyugdíjpénztár-választás szabadságáról szóló T/1425. számú  törvényjavaslat
(Dr. Selmeczi Gabriella (Fidesz) képviselő önálló indítványa)

Akkor hozzá is látunk a munkához. Tisztelettel üdvözlöm Selmeczi Gabriella
képviselő asszonyt, úgy is, mint az indítvány, tehát a nyugdíjpénztár-választás szabadságáról
szóló törvényjavaslat előterjesztőjét, és egyben a kormány képviseletében Nátrán Roland
helyettes államtitkár urat. Hozzálátnánk a munkához. Ez azt jelenti, hogy ha képviselő
asszony gondolja, és van szóbeli kiegészítése a benyújtott indítvánnyal kapcsolatban, akkor
elsőként önnek adnám meg a szót. Parancsoljon!

Dr. Selmeczi Gabriella (Fidesz) szóbeli kiegészítése

DR. SELMECZI GABRIELLA (Fidesz), a törvényjavaslat előterjesztője: Köszönöm
szépen, elnök úr. Én is nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm a bizottság tagjait. Az önök
előtt fekvő törvénytervezet visszaadná a nyugdíjpénztár-választás szabadságát az
állampolgárok számára. A következő főbb pontokat szabályozza ez a törvénytervezet.

Először is lehetővé teszi a már magánnyugdíjpénztár-tagoknak, hogy
visszaléphessenek az állami rendszerbe. Tehát ezentúl, a törvény elfogadása után mindenki
szabadon eldöntheti, hogy marad-e a magánnyugdíjpénztárban, vagy pedig visszajön a
biztonságot nyújtó állami rendszerbe.

Második pontként eltörli a pályaválasztók kötelező belépését, azaz itt is megadja, a
pályakezdőknek is a nyugdíjpénztár-választás szabadságát. Ezentúl mindenki eldöntheti, hogy
marad-e az állami rendszerben, vagy pedig megy a kötelező magánnyugdíjpénztárba.

Egy nagyon fontos része a törvényjavaslatnak, hogy vannak olyan állampolgárok, akik
már a vegyes rendszerből mentek el nyugdíjba. Ezek az állampolgárok szinte kivétel nélkül
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rosszabbul jártak, mintha maradtak volna az állami nyugdíjrendszerben. Nagyon fontos része
a törvényjavaslatnak, hogy ezeknek az állampolgároknak is lehetővé teszi, hogy úgy jöjjenek
vissza az állami nyugdíjrendszerbe, hogy az állam az állami nyugdíjuk száz százalékát fogja
folyósítani, és úgy számoljuk ki, úgy állapítjuk meg a nyugdíjukat, mintha ki sem léptek
volna a magánnyugdíjpénztárból.

Ez a törvényjavaslat felhatalmazza a kormányt, hogy jelöljön meg egy szervezetet,
amely majd az állampolgárokat, a nyugdíjpénztártagokat értesíti és tájékoztatja a
változásokról, a változások részleteiről.

Erről szól a nyugdíjpénztár-választás szabadságáról szóló törvénytervezet, és ebben
kérem képviselőtársaim támogatását, hogy a napirendrevételt és a tárgysorozatba-vételt
támogassák. Köszönöm szépen, elnök úr.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezném a kormány álláspontját a törvényjavaslattal
kapcsolatosan. Helyettes államtitkár úr, parancsoljon!

Nátrán Roland helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium)
hozzászólása

NÁTRÁN ROLAND helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium):
Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Köszönöm szépen képviselő asszonynak az
összefoglalást. A kormány támogatja a javaslatot, mégpedig az alapján az alapvető indok
alapján, hogy az állampolgároknak legyen meg a lehetőségük a saját jogú önkéntes döntésre
arról, hogy milyen rendszerből szeretnének nyugdíjjáradék-jogosultságot szerezni. Köszönöm
szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Képviselőtársaim! Akkor itt a lehetőség arra,
hogy mivel egyébként az általános vitáját fogjuk lefolytatni a vonatkozó törvényjavaslatnak,
tisztelettel szeretném kérdezni, hogy van-e kérdés vagy észrevétel a bizottság tagjai részéről.
Kovács képviselő úr, parancsoljon!

Kérdések, hozzászólások

KOVÁCS TIBOR (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Az első
kérdésem az lenne, hogy mire ez a nagy sietség ezzel a törvényjavaslattal, mert azt
tapasztaljuk, hogy a kormány a nemzeti együttműködés keretében ismét oly módon nyújt be
törvényjavaslatot, hogy egy képviselői önálló indítvány formájában kerül ide elénk,
nyilvánvalóan azzal a szándékkal, hogy ne kelljen erről a dologról társadalmi egyeztetést, az
érintettekkel történő egyeztetést tartani. Nyilvánvaló oka lehet az, hogy valamilyen módon
meg kell teremteni az anyagi bázisát annak a leggazdagabb társadalmi rétegnek juttatott
adócsökkentésnek, aminek egyelőre nem látszik biztosítottnak az anyagi háttere. Tehát ez is
szükségeltetik hozzá.

Megjegyzem: egyszerűen az előttünk lévő másik hasonló tárgyú napirend keretében
egyszerű lopásról szól a történet, a kormány törvényjavaslatot nyújtott be a Háznak, amivel
ellopják a magánnyugdíjpénztár-tagok pénzét, és semmilyen garanciát nem nyújtanak arra -
egyébként ebben a törvényben sem -, hogy ezek a magánnyugdíj-pénztári tagok visszakapják
valaha a pénzüket. Mindenféle ilyen kommunikációs üzeneteket hallunk, hogy majd a
miniszterelnök úr megígérte, hogy bizony isten, majd vissza fogják kapni, de törvényi
garancia erre a dologra nincs.

A kormány képviselőjének figyelmét hívnám fel, hogy egyébként alkotmányellenes a
benyújtott jogszabály, hiszen a kormánynak ad felhatalmazást olyan dolognak a
szabályozására, amit egyébként törvénynek kell szabályoznia. Nem beszélve arról, hogy
megszünteti olyan jogszabálynak a hatályát, ami már nincs is hatályban.
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Tehát meglehetősen hevenyészett jogszabályról van szó, és miután az egész
konstrukciója elfogadhatatlan és megmagyarázhatatlan, egyébként a jogszabály sem
egyértelmű, hiszen a képviselő asszony arról beszélt, hogy egyébként mindenkinek
felhatalmazást ad úgymond a visszalépésre, a normaszöveg arról szól egyébként, hogy 2011
végéig ad lehetőséget azoknak, akik a jogszabály hatálybalépése után lesznek tagjai a
magánnyugdíjpénztárnak.

Tehát még ebből a szempontból is meglehetősen zavaros a jogszabály. És képviselő

asszonyt kérdezném meg, hogy aznap, amikor ez a jogszabály benyújtásra került, még azt
nyilatkozta, hogy még ebben az évben a parlament elé kerülhet egy jogszabály, ami
szabályozza ezt a kérdéskört. Tényleg szeretném megkérdezni, mikor tudta meg, hogy ilyen
jogszabályt fog benyújtani, ha néhány órával előtte még azt mondta, hogy ebben az évben
ilyen jogszabály fog születni, és a parlament elé fog kerülni?

Tehát nem tudjuk támogatni, elnök úr, ennek a jogszabálynak az általános vitáját sem.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Scheiring Gábor képviselő urat láttam jelentkezni, és
csak szeretném jelezni a bizottság tagjainak, hogy majd én is szólni kívánok természetesen,
utána pedig Hegedűs Tamás képviselő úrnak adnám meg a szót. Parancsoljon!

SCHEIRING GÁBOR (LMP): Köszönöm szépen. Először is szerintem arról érdemes
röviden beszélni, hogy miről nem szól ez az előterjesztés és ez a vita. Ugyanis előszeretettel
terelik a vitát abba az irányba, hogy állami vagy magánnyugdíjpénztár-rendszer. Sem ez az
előterjesztés, sem az előző nem erről szól, nem ennek az áttérésnek az előkészítéséről, nem
arról, hogy a kormány hogyan kívánja érdemben megvizsgálni ezt a kérdést. Nem is arról
szól, hogy hogyan lehetne a nyugdíjrendszerből kivenni azt a politikai ciklikusságot, aminek
az eredményeként hogy-hogy nem, a választások előtt mindig elszalad a nyugdíjkassza,
megnő a hiány, emelik a nyugdíjak reálértékét, majd a választások után csökkentik.

Ezek lennének azok a rendszerszintű kérdések, amelyekről érdemes lenne valóban
beszélni, de ezek az előterjesztések nem erről szólnak. Nem erről szól az előző ominózus
előterjesztés, amiről az LMP képviselőjeként már a parlamentben is elmondtam, hogy minden
bizonnyal alkotmányellenes, és ez az előterjesztés sem arról szól. Ez az előterjesztés
szerintem arról szól, hogy a szabadság illúziójával próbálják elterelni a figyelmet arról a 14
hónapos einstandról, amit az előző törvény jelentett.

Azért gondolom, hogy a szabadság illúziójával, mert úgy teszik lehetővé az átlépést,
hogy közben nem mondják meg, hogy hová. Az nem szabadság, hogy szabadságában áll az
embernek belelépni egy teljesen ismeretlen, sötét lyukba. Ugyanis két dologra kérnek
felhatalmazást gyakorlatilag az érdemi részében ennek a módosítónak. Arra, hogy a kormány
rendeletben szabályozza azt, hogy részleteiben milyen rendszerben fogják kezelni az átlépők
pénzét, és hogy milyen szerv fogja kezelni az átlépők pénzét. Tehát úgy teszik lehetővé az
átlépést, hogy nem mondják meg azt, hogy ki lesz a kezelő szerv, és hogy milyen rendszerben
fogja majd kezelni ez a még nem létező, meg nem nevezett kezelő szerv az átlépők pénzét.

Semmit nem hallottunk még arról, hogy hogyan kívánják bevezetni majd az egyéni
számlás rendszert a társadalombiztosításon belül. Ez képes lenne biztosítani azt, hogy
érdemben át lehessen lépni. Ennek hiányában ez egyszerűen egy szemfényvesztés, ami csak
arra jó – mondom még egyszer –, hogy a 14 hónapos einstandról elterelje a figyelmet, és a
szabadság illúziójával próbálja meg nyugtatni a kedélyeket.

Azt gondolom, érdemes azt is látni, hogy nem igaz az az érvelés, hogy azért lenne
szükség erre, mert egyszer csak találtak egy 4-500 milliárd forintos lyukat a költségvetésben,
ugyanis ezt a lyukat a kormány készül a költségvetés bevételi oldalán verni, az által a
mérhetetlenül igazságtalan adóreform által, aminek az a lényege, hogy reálértelemben az
átlagkereset alattiak rosszabbul járnak, az átlagkereset felettiek pedig jobban járnak. Ráadásul



- 9 -

úgy, hogy közben a tőkejövedelmek adóját is szintén jelentős mértékben csökkentik.
Csökkentik az árfolyamnyereség adót, csökkentik a tőzsdei nyereségadót, tehát olyan
helyekre osztanak pénzt, ahol már így is rengeteg pénz van.

Tehát egy ilyen mérhetetlenül igazságtalan és felelőtlen adóreformra próbálnak most
einstandolni. Felelőtlen nemcsak azért, mert bevételi oldalon mérhetetlenül nagy hiányt
generál, hanem azért is, mert belemennek egy olyan lefelé tartó nemzetközi adóversenybe,
aminek a vége ki tudja, hová vezet. Egy biztos, hogy a jóléti szolgáltatások erodálódásával
jár.

Itt a kelet-európai, közép-kelet-európai államok folyamatosan egymás alá licitálnak
ebben az adóversenyben. Ez egy olyan lefelé tartó spirál, amibe nem be kellene szállni, hanem
ki kellene belőle lépni valamilyen közép-kelet-európai, nemzetközi együttműködésben,
európai uniós fellépésben. Önök ebbe a felelőtlen adóversenybe mennek bele. Igazságtalan,
felelőtlen és irracionális ez az intézkedés, mert kapkodva vezetik be, és kapkodva próbálják
ilyen nyugdíjátalakításokkal és különböző válságadókkal ellentételezni az így keletkező

hiányt.
Tehát szerintem ilyen feltételek között ez a javaslat nem alkalmas még az általános

vitára sem, különös tekintettel arra, hogy mint mondottam, ez minden bizonnyal – úgy, mint
az előző törvénymódosító javaslatuk is – alkotmányellenes, és ezen nem segít az, hogy majd
mit kívánnak tenni, ugyanis azt kell nézni, ami előttünk fekszik, nem pedig azt, hogy milyen
ígéretek vannak, és ennek a fényében ez meglehetősen aggályos, ugyanúgy, mint az előző
előterjesztés. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. Hegedűs Tamás képviselő úr!

HEGEDŰS TAMÁS (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Ahogy azt a múltkor a
Jobbik nevében jeleztük, a magánnyugdíjpénztárakkal kapcsolatos előterjesztés – amit a múlt
héten tárgyaltunk – irányával és az indoklásával egyetértünk, hiszen olyan rendszerrel állunk
szemben, a magánnyugdíjpénztárak 1997-ben létrehozott rendszerével, amelyik megbukott az
elmúlt években, és bebizonyosodott, hogy ez nem alkalmas a nyugdíjrendszer fenntartható
működtetésére. Ugyanakkor azt is mondtuk, hogy számos intézkedést hiányolunk, hiszen
ebben az állapotban, amikor még csak arról született döntés, hogy a járulékokat, amelyek
eddig a magánnyugdíjpénztárakhoz folytak, az állam nem fogja továbbítani feléjük, ezzel egy
olyan sebezhető helyzet jött létre a magánnyugdíjpénztárak és nem is elsősorban az ő
szempontjukból, hanem a pénztártagok, a számlatulajdonosok számára, amely mindenképpen
sürgősen további intézkedéseket igényel.

Közel 3000 milliárd forintról van szó, aminek a biztonságban tudása elemi fontosságú
nemzeti érdek. Jelzem, hogy ezt még továbbra sem látjuk, tehát erős a hiányérzetünk ezzel
kapcsolatban. Ugyanakkor ezt az előterjesztést errefelé tett lépésnek tekintjük. Nem vagyunk
boldogok attól, hogy hétről hétre kerülnek elő apró részletenként ezek a megoldási javaslatok,
sokkal szerencsésebb lenne ezt egy csomagban kezelni, ahol minden építőkocka a helyére
kerül. Mindenképpen választ várunk a kormányzattól arra, hogy mi fogja garantálni ebben az
átmeneti időszakban a számlatulajdonosok megtakarításait a magánnyugdíjpénztárban.

Ugyanakkor – mint jeleztem – ezt az előterjesztést az errefelé vezető út részének
tekintjük, ezért támogattuk a házbizottságban is, hogy ez napirendre kerüljön, megvitathassuk,
ahol elmondjuk majd a kritikai észrevételeinket és javaslatainkat is, és ennek megfelelően
állunk hozzá ehhez az előterjesztéshez. Köszönöm.

ELNÖK: Ha megengedik, ahogy jeleztem előre, én is szeretnék néhány szót szólni a
benyújtott törvényjavaslattal és az előttem elhangzott ellenzéki véleményekkel kapcsolatosan
is.
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Azzal szeretném kezdeni, amit az egyik legfontosabb dolgának tartok ennek a
törvényjavaslatnak, hogy ez visszaadja a választás szabadságát.

Tisztelt Képviselőtársaim! Az én évfolyamom volt az utolsó, amelyik megengedhette
magának azt, hogy dönthetett úgy, hogy nem lép be magánnyugdíjpénztárba, hanem még
választhatja helyette a felosztó-kirovó rendszert. A saját generációmon belül ugyan a többség
a belépés mellett döntött, egy kisebbség nem így döntött, ehhez a kisebbséghez tartozom. Az
utánam következő generációnak viszont – tehát az utánam következő évfolyamnak, én inkább
így fogalmaznék – ezt a választási lehetőséget megtiltották. Utána kötelező volt egyébként
belépni magánnyugdíjpénztárba akkor is, ha valaki a felosztó-kirovó rendszerben szeretett
volna egyébként maradni, tehát az állami nyugdíjrendszerben szeretett volna maradni. Azt
gondolom, hogy ez igazságtalan, tehát ilyen nincsen. Az embernek legyen választási
szabadsága ebben a tekintetben, és nagyon is helyesnek tartom, hogy ezt a pályakezdők
számára most visszaadjuk.

A másik nagyon fontos dolog, hogy ha már valaki egyébként benne van egy
rendszerben, és azt látja, hogy nem működik, esetleg kockázatos az, hogy ő ebből tényleg
annyi nyugdíjat fog-e kapni, mint amennyit remélt, akkor megteheti azt, hogy otthagyja a
süllyedő hajót. Eddig ezt a szabályok megtiltották. Azt gondolom, hogy mostantól kezdve
viszont megtehetik, és ez egy nagyon fontos előrelépés összességében, tisztelt
képviselőtársaim, mert azt gondolom, hogy ezt meg kell tudni lépni, mert ha ez nem
következik be, akkor szembe kell néznünk azzal a ténnyel, hogy időnként diszkrecionális
eszközökkel kell kezelni a helyzetet. Selmeczi Gabriella képviselő asszony is utalt arra a
helyzetre, hogy gyakorlatilag azok az emberek, akik valamilyen nyugdíjjogosultságra várnak
itt a következő évben, ennek a mostani magánnyugdíj-pénztári rendszernek a kapcsán, azok
gyakorlatilag rosszabbul járnak, mintha az elmúlt tíz esztendőben benne maradtak volna végig
az állami nyugdíjrendszerben. Ez most már a számok alapján világosan látszik. Tehát az első

kifizetendő nyugdíjaknál az arány teljesen egyértelmű, és itt a pudig próbája az evés, ezt azért
ne felejtsük el. Tehát amíg nem fizetnek ki nyugdíjat, addig lehet arról beszélni, hogy a
magánnyugdíj-pénztári rendszer hatékonyabb, de amikor elkezdődik a kifizetés és kiderül,
hogy egyébként kevesebb az a kiegészítés, amit onnan kap az ember, mintha végig benne
maradt volna az állami nyugdíjrendszerben, akkor ez igen erősen elgondolkodtató, márpedig
jelenleg tényszerűen ez a helyzet.

Azt gondolom, hogy ezt látta egyébként a szocialista képviselőcsoport is, különben
nem engedték volna meg az előző esztendőben, pont a Bajnai-kormány idején a visszalépést a
legidősebbek számára, azok számára, akiknek a leghamarabb kellett volna fizetni. (Kovács
Tibor: Ez nem így van!) Nagyobbrészt ilyen emberek voltak azok, akik utána az átlépés
szabadságát választották saját maguknak.

Tehát azt gondolom, az, hogy a választás szabadságát megteremti ez a törvényjavaslat,
az egy nagyon fontos előrelépés, és erre mindenképpen szükség van, a pályakezdő
generációknál végképp. Tíz éve gyakorlatilag a pályakezdő generációknak a választási
szabadságát elvették. Azt gondolom, hogy ezt most ezzel a törvényjavaslattal mindenképpen
visszaadjuk.

Az pedig, ha valaki úgy érzi, hogy az ő nyugdíjmegtakarításai egyébként rosszabb
helyen vannak, kevesebb nyugdíjra számíthat itt, legyen ez szubjektív vagy objektív érzés,
miért ne tehetné meg azt, hogy egyébként visszalép, akár az állami nyugdíjrendszerbe? És ha
már képviselőtársaim felvetették, hogy hová lehet visszalépni és milyen formában lehet
visszalépni, itt azért megint szeretnék két dolgot leszögezni. Szerintem lehetne az államinál is
egyébként egy egyéni folyószámla-vezetési rendszer. Az, hogy nincsen, az annak köszönhető,
hogy az egyébként 2001-ben ezzel kapcsolatban elindult fejlesztési munkálatokat az új
szocialista kormány leállította, és bár tudomásom szerint lett volna uniós forrás erre, az elmúlt
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időszakban ezt a rendszert nem alakították ki. Ha lenne, akkor ez nem lenne kérdés ebben a
formában. Én azt gondolom, hogy ezt majd ki kell alakítani.

A másik dolog pedig, hogy azt miért tekintik egyébként ördögtől valónak, hogy vissza
lehet lépni az egyszerűen felosztó-kirovó rendszer alapján működő állami nyugdíjbiztosítási
rendszerbe is? És ha már erről az ominózus 10-14 hónapról beszélnek, bár pont önök voltak
azok, akik itt a parlamentben az előző törvényjavaslat általános vitájánál felhívták a figyelmet
arra, hogy csak a tárgyáról beszéljünk, most pedig pont az ellenkezőjét teszik; kevésbé
szeretnek beszélni erről a törvényjavaslatról, és szívesen beszélnének az előzőről. Most
hozzáteszem, hogy én azt gondolom, hogy ha megnézzük annál a 14 hónapnál, azok az
országok, ahol léptek meg hasonlót – márpedig léptek meg –, ott alapvetően kétféle
kompenzációs rendszert választottak. Az egyik kompenzációs rendszer arról szólt, hogy vagy
elismerik az állami nyugdíjalapon belül egyébként teljes értékű évnek ezeket az ominózus
hónapokat vagy időszakot, a másik lehetőség pedig az volt, hogy azt mondják, hogy utána
esetleg többet utalhat át a nyugdíjjárulékából több éven keresztül, és utána áll vissza egy
meghatározott szintre.

A magyar állam előtt ott áll mind a kettőnek a választási lehetősége. Azt, hogy
melyiket tartjuk elfogadhatóbb költségvetési pályának, azt gondolom, hogy ahhoz
számításokra is szükség van, és azt követően biztos vagyok benne, hogy a kormány a maga
megoldási javaslatát elő fogja terjeszteni a parlamentnek.

Végül hadd beszéljek még egy témáról, mert azt gondolom, hogy ez fontos, tehát ezt
hangsúlyozni kell. Nemcsak jövőbeni nyugdíjasok vannak, mint vagyunk itt ezzel néhányan
ebben a teremben, hanem vannak jelenbeni nyugdíjasok is, és azért a jelenbeni nyugdíjak
kifizetésénél azt a 360 milliárd forintot eddig még a legtöbb évben az államnak kellett
adóbevételekből hozzátenni. Tehát végső soron ugyanúgy megfizettük ebben a formában. Az
itt azért egy elgondolkodtató kérdés: ha az ember azt érzi, hogy egyébként a magánnyugdíj-
biztosítóknál nem biztos, hogy több pénzt fog kapni akkor, amikor nyugdíjba megy -
márpedig a jelenlegi számok azt mutatják, hogy nem fog többet -, és egyébként még az ő

adójából kell kifizetni a jelenbeni nyugdíjasok nyugdíját, akkor melyik a jobb döntés? Ha
egyébként minél többen azt mondjuk, hogy akkor már inkább kifizetjük a rendes
nyugdíjjárulékot az államnak, és ezzel gyakorlatilag kevesebbet kell fizetnünk adóban, vagy
az egyik helyen veszítünk azzal, hogy magánnyugdíjpénztár tagjai vagyunk, és a másik
helyen még a jelenbeni jövedelmünkből is veszítünk azzal, hogy azért, hogy a jelenbeni
nyugdíjasok nyugdíja kifizethető legyen, több adót kelljen fizetnünk. Ezt azért ne felejtsék el,
képviselőtársaim, hogy ez a választási lehetőség is ott áll előttünk.

Azt gondolom, hogy ebből a szempontból igenis, racionális válasz az, hogy ha az
ember azt mondja, hogy ahhoz, hogy a jelenben kevesebb adót kelljen fizetni, és egyébként a
jövőben is a nyugdíjam nagyobb biztonságban legyen, érdemes megnyitni azt a választási
lehetőséget, hogy aki akar, az az állami nyugdíjrendszerbe is visszaléphessen minden további
nélkül. A megtakarításával, és persze a fizetett nyugdíjjárulékával egyetemben. Márpedig
azok a lépések, amelyek most a parlament előtt megtörténnek, erről szólnak. Többek között ez
az ominózus indítvány is.

Részemről ennyi, én nem kívánok többet hozzászólni a vitában, maradok a levezető
elnöki szerepkörnél. Látom, hogy Kovács Tibor képviselő úr rögtön reagálni kíván. Meg is
adom a szót. Parancsoljon!

KOVÁCS TIBOR (MSZP): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! A
nyugdíjrendszerek akkor képesek stabilan, hosszú távon működni, ha megvan irányukba a
bizalom a társadalom tagjai, a résztvevők részéről. Ha a kormány mindent megtesz annak
érdekében, hogy a nyilatkozataival, törvényjavaslataival megpróbálja megingatni a bizalmat
ezzel a nyugdíjrendszerrel szemben, akkor nincs a világon olyan nyugdíjrendszer, amely
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hosszú távon és stabilan működni képes lenne. Az elmúlt hetekben, hónapokban a kormány és
a kormánypárti képviselők jelentős része ezt a bizalmat próbálta megrengetni, és ráadásul
félre is vezetik a társadalmat és félrevezetik a nyugdíjrendszer tagjait. Például nem beszélnek
arról egy szót sem, hogy a magánnyugdíj-pénztári megtakarítások egyébként olyan
tőkejellegű megtakarítások, amelyet örökölni lehet például. Az állami nyugdíjrendszer
nyilvánvalóan ilyen szolgáltatásokat nem nyújt.

Félrevezető az az állítás is, hogy bármiféle kockázatot jelentett volna az elmúlt
időszakban, leszámítva a gazdasági válság viszonylag távlataiban rövid időszakát, de még ezt
is figyelembe véve, a magánnyugdíjpénztáraknak reálhozamuk volt. Tehát ez azt jelenti, hogy
az infláción felüli hozamot produkáltak a nyugdíjpénztárak. Az állami nyugdíjrendszerről
természetesen ez nem mondható el, mert az állami nyugdíjrendszernek nincs pozitív hozama,
törvény szabályozza, hogy hogyan kell a nyugdíjemeléseket és a nyugdíjjal kapcsolatos
lépéseket megtenni. Ezt a mindenkori kormánytöbbség képes megváltoztatni, és átalakítani a
saját képére úgy, ahogy most is ezt teszik.

Tehát még az is egy – finoman fejezem ki magam – nem valós állítás, hogy az állami
nyugdíjrendszer nagyobb biztonságot adna az állampolgárnak, mint a magánnyugdíjpénztár,
hiszen a magánnyugdíjpénztárnak törvényileg szabályozott módon kell működnie és úgy is
működik egyébként. Aztán olyan abszurd lózungok, amelyek elhangzanak itt, hogy valaki
tőzsdére viszi a nyugdíj-megtakarítását, ez már tényleg mindennek a teteje, és semmi más
célja nincs, mint a bizalom megrengetése a magánnyugdíj-pénztári rendszerrel szemben,
holott tudja mindenki képviselő, aki elolvasta a jogszabályt, hogy törvény rendelkezik arról,
hogy mibe fektethet be a nyugdíjpénztár, és miben nem tarthatja a pénzét.

Szóval egyszerűen az igazat kellene mondani, és majd tényleg az emberek eldöntik,
hogy számukra mi az elfogadható, mi a kockázatos és mi a kevésbé kockázatos. De ha nem az
igazat hallják, hanem folyamatosan vagy csúsztatással vagy nem igazmondással, de
megpróbáljuk őket félrevezetni, akkor természetesen történhetnek fura dolgok. Szerintem ezt
el kellene egyébként kerülni, mert az azért a jelenlegi kormánypártnak se lehet az érdeke,
hogy néhány éven belül ez a nyugdíjrendszer, ami kétségtelenül meglehetős problémákkal
küzd, de nemcsak Magyarországon, hanem a világon mindenütt, láthatjuk, hogy
Franciaországban mi történik a napokban, tehát ahelyett, hogy megpróbálnák stabilizálni és a
nyugdíjrendszer hibáit javítgatni nyilvánvalóan, mert szükség van rá, ehelyett a bizalom
erodálásán dolgozik a kormány és a kormánypárti képviselők, ne haragudjanak, ez felelőtlen
magatartás! Köszönöm szépen.

ELNÖK: Wintermantel Zsolt képviselő urat láttam még jelentkezni, ezért most
összeszedném a jelentkezőket, ha lehet, annak érdekében, hogy haladni is tudjunk. Pősze
Lajos alelnök úrnak fogom megadni a következőkben a szót, mert ő még első körös
hozzászóló, és aztán értelemszerűen Hegedűs Tamás és Scheiring Gábor képviselő urak
következnek, mint immár második körös hozzászólók.

Van-e még esetleg jelentkező? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, akkor ha
megengedik, ott megpróbálom majd lezárni a vitát. Wintermantel Zsolt képviselő úr,
parancsolj!

WINTERMANTEL ZSOLT (Fidesz): Köszönöm szépen. Nekem nagyon tetszett
Kovács Tibor képviselőtársam egy kicsit művire sikeredett felháborodása, mert azon
csodálkozom nagyon, hogy miért nem háborodott fel ennyire, amikor a szabadság
élharcosaiként feltüntetve magukat, arról döntöttek, hogy például nekem kötelezően be kell
lépni egy magánnyugdíj-pénztári rendszerbe. Tehát hogy akkor, amikor az egyének döntési
szabadságáról beszélünk, akkor ön miért nem volt legalább ennyire felháborodott, és miért
nem tiltakozott azon rendszer ellen, amit önök vezettek be, hogy márpedig nekem, fiatal
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pályakezdőként kötelezően be kellett lépni egy magánnyugdíj-pénztári rendszerbe, igenis
kockáztatva adott esetben a megtakarításomat vagy a befizetett tagdíjaimat.

Én elhoztam direkt kimutatásokat, csak az elmúlt két évet nézve, a 2008. és a 2009.
évet, 2008-ban még csak kezdődött a válság, nekem nominálértékben csökkenés jelentkezik a
tagdíjakból. Tehát ön itt az előbb lopásról beszélt… (Kovács Tibor: De tíz évet kell nézni, nem
két évet!), tőlem ez a rendszer ez alatt a két év alatt ellopott 200 ezer forintot, és egyébként a
befizetett tagdíjaknak legalább az államkötvénybe befektetett hozamát. Tehát ha lopásról
beszélünk, akkor az önök rendszere lopott el nagyon sok embertől, köztük tőlem is és nagyon
sok honfitársamtól pénzt.

Úgyhogy azt szeretném kérni, hogy amikor végiggondolják az érveiket, akkor a
szabadság mellett tegyék le a voksukat, a szabad választás lehetősége mellett tegyék le a
voksukat, és minden ilyen álfelháborodást pedig legalább itt, a bizottságban felejtsünk el, mert
az, hogy elmennek sajtótájékoztatót tartani és ott színészkednek, az belefér, de ez mégiscsak a
bizottság. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Pősze Lajos alelnök úr, parancsoljon!

PŐSZE LAJOS (Jobbik): Csak nagyon röviden szeretnék a szocialista képviselőtársam
hozzászólásához kapcsolódni. Azt javaslom, hogy általában is kerüljünk minden
doktrinerséget vagy demagógiát mind a magán-, mind az állami nyugdíjpénztárakkal
kapcsolatban. Sajnos, hogy a magánnyugdíjpénztárak tudtak reálértéket, az idei évre
reálhozamot garantálni, ahhoz azért köze volt annak a rendkívül magas kamatnak, amelyre a
pénzt ki tudták itt rakni a megelőző években. Ilyen nem volt előtte, nem is lesz utána, és
máshol sincs a világon. Tehát ez egy speciális helyzet volt, ne tudjuk ezt be a
magánnyugdíjpénztárak erényének.

Aztán igenis, a magánnyugdíjpénztárak óriási mínuszban voltak 2008 vége és 2009
vége között. Az a világ tőzsdepiaci pozícióinak az eredménye, hogy 2010 januárjára,
februárjára visszarendeződtek, legalábbis az óvatos 25 százalékos részvénykitettségű
portfoliók visszarendeződtek értékben a 2008-as, a válság előtti értékre. Aztán igenis, a
magánnyugdíjpénztárak el szoktak tűnni. Tízévente van egy válság, és eltűnnek. Nézze meg
az Egyesült Államokat, befizeti az orvos a magánnyugdíjpénztárba a járulékát, és eltűnt.
Senki nem fogja visszaadni neki, nincs rá biztosítás. Eltűnt félmillió dollárja vagy egymillió
dollárja, és kezdheti újra az úgynevezett harmadik pillért vagy nem tudom, hányadik pillért
megalapozni.

Ráadásul tőzsdéztek és tőzsdéznek a mi magánnyugdíjpénztáraink is abban az
értelemben, hogy 2007-ben kötelezővé tették a portfolióválasztást. El kellett dönteni, hogy 25
százalékos, 50 százalékos, 75 százalékos vagy 100 százalékos részvényportfoliót választ
valaki, azt hiszem, talán a 100 százalékost nem engedték meg, de az összes többit igen, és
bizony, volt olyan szegény, pénzügyileg nyilván felkészületlen magyar állampolgár, aki látva
a 2000-2007 közötti gyönyörű grafikonokat, egyből behúzta a 75 százalékos
részvényportfoliót, és akkorát bukott rajta, hogy körülbelül majd 2014-ben vagy 2015-ben
érné utol a reálértékét.

Tehát én nem akarom védeni és bántani sem a magánnyugdíjpénztárakat, csak azt
kérem, hogy legalább ebben a körben, ahol a szakma van együtt, a doktrinerséget kerüljük.
Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Hegedűs Tamás képviselő úr, parancsolj!

HEGEDŰS TAMÁS (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Örömmel hallottam annak
a lehetőségét, hogy az állami nyugdíjrendszer részeként is lehetővé válna az egyéni
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számlavezetés. Ez pontosan az a javaslat volt, amit a múlt héten a parlamenti vitában a Jobbik
nevében magam is megfogalmaztam. Akkor is a vitában ez elhangzott, hogy ennek a
fejlesztése elkezdődött már 2001-ben, aztán leállt.

Egy kérdésem van a kormányzat felé, hogy ennek a megvalósítása mikorra várható,
illetve ezt megelőzően a kodifikálása? Tehát mikor láthatunk a szándéknyilatkozatokon túl
kodifikált lépéseket is ez ügyben?

Most érzek némi bizonytalanságot ebben, amikor az első pillér, a második pillér, az
állami rendszer, magánnyugdíjpénztárak rendszeréről beszélünk. Az én értelmezésem szerint,
ha egy ilyen létrejön, akkor ez a második pillérnek a része lesz. Tehát az első és a második
pillért nem az különbözteti meg, hogy állami tulajdonban vagy magánkezelésben van, hanem
hogy felosztó-kirovó vagy tőkefedezeti elven működik-e. Én ezt úgy értelmezem, hogy a
második pilléren belül jönne létre ez az állami tőkefedezeti rendszer.

Ezt azért tartanám fontosnak, mert ez a lépés lenne az, amelyik a valódi választási
szabadságot biztosítaná, hiszen a jelen helyzet azért némileg kényszeredettnek is nevezhető,
hiszen az már elég világosan látszik, hogy a magánnyugdíjpénztárak nagy biztonsággal
hosszú távra azért nem tervezhetnek. Tehát itt a legfrissebben megjelent közvélemény-
kutatások alapján is egy tömeges kilépés várható. Egy ilyen helyzetben a felosztó-kirovó
rendszerbe történő visszatérés egyfajta menekülésként is felfogható. Ha viszont az állami
rendszeren belül létrejön ez a tőkefedezeti alrendszer, ez egy valódi választási lehetőséget
biztosítana.

Fontosnak tartom, hogy ez olyan módon működjön, tehát az államnak nem feladata a
spekulatív tevékenység, a valós pénzpiaci befektetési politika, tehát ezt ma úgy érdemes
kialakítani, hogy virtuális magánszámlákon, bár helyettes államtitkár úr az előbb korrigálta,
hogy itt nem az állampapírok hozamát kellene jóváírni, én ezt fenntartom, hogy ez lenne az
indokolt, de erről majd akkor, ha napirenden lesz. Egy nagy előnye lenne ennek a
megoldásnak, hogy az explicit államadósság ilyen módon implicit államadóssággá válna, ami
a költségvetés helyzetét nagymértékben javítja.

Az egyik kérdésem tehát az, hogy mikor várható ebben kodifikációs lépés? A második
pedig szintén egy kodifikációs lépésre vonatkozó kérdés: mi fogja garantálni azt, hogy a
pénztárak ebben a jelenlegi forrongó helyzetben gondos gazdaként fogják kezelni a
számlatulajdonosok megtakarításait? Elegendő-e a mai szabályozási környezet ahhoz, hogy
erre jogszabályi garancia legyen?

Én azt gondolom, hogy itt további szabályozási lépésekre volna szükség, akár
kormányzati biztosok kirendelésére is a pénztárakhoz, igen nagy veszélyben látjuk a
magánpénztáraknál lévő portfoliót ezekben a hónapokban. A kérdésem tehát az, hogy tervez-e
a kormány a garancia megteremtése érdekében további jogi lépéseket. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Scheiring Gábor képviselő úr!

SCHEIRING GÁBOR (LMP): Köszönöm a szót. Itt az általános vitánál vagyunk,
úgyhogy én azért újra szeretném, ha a vita valahogy egy ilyen egyértelmű mederben folyna.
Ugyanis azt gondolom, hogy rossz kérdésre csak rossz válasz adható.

Szeretném még egyszer leszögezni azt, hogy sajnos, az ellenzéki képviselőtársaim is,
elnök úr is, alelnök úr is olyan kérdésre tudja már a választ – vagyis véli tudni a választ –, ami
nincs feltéve. Nem az a kérdés, hogy jelen előterjesztés szerint hogyan fogunk áttérni a
magánnyugdíj-rendszerből az állami nyugdíjrendszerbe.

Én megmondom őszintén, az LMP-nek erre a kérdésre még nincs válasza. Nem
gondolom, hogy egy vasárnap délutáni teázás helyett kellene kigondolnunk azt, hogy ezt a
3000 milliárd forintos rendszerdilemmát eldöntsük.
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Azt gondolom, hogy kétharmados többséggel a kormány nyugodtan megengedheti
magának azt, hogy időt hagy érdemi előkészítésre, időt hagy érdemi tanulmányokra, nem
pedig a saját maga által ütött lyukak betömködésére sebtében intézkedjen ilyen lépésekkel.

Tehát azt gondolom, hogy nem a rendszervita jelenleg a kérdés, tehát ne erről
beszélgessünk, hanem azokról az előterjesztésekről, ami előttünk van.

De ezzel kapcsolatban eszembe jutott egy hasonlat, bocsánat, remélem, nem lesz
durva, de elnök úr is elismerte, hogy jelenleg az előterjesztésben nincsen szó arról, hogy
milyen szerv fogja kezelni ezt a pénzt, és hogy milyen rendszerben. Én készséggel elismerem,
hogy 2001-ben leállították itt az egyéni számlás rendszernek a fejlesztését, de ez továbbra sem
létezik. Ilyen értelemben nem lehet követni azt, hogy egyéni szinten hogyan kerülne
jóváírásra a pénz. Egy hasonlattal élve, ez olyan, mintha idejönne elém egy sötét csuklyás
alak, elvenné a pénzemet, és utána azt várná, hogy én tapsoljak. Nem tudom, hogy ki ez az
ember, nem tudom, hogy milyen szerv fogja kezelni a pénzemet, és nem tudom, hogy mire
veszi el a pénzemet. Hogyan gondolják, hogy én erre jó szívvel rábólintsak?

Én értem, hogy önök ígérik, hogy majd mi lesz, de egy parlamentáris demokráciában
nem a „majd” a törvényalkotás formája.

Tehát azt gondolom, hogy erre a kérdésre kellene érdemben válaszolni, hogy miért van
erre szükség, miért gondolják úgy, hogy ez a kapkodás egy jó eszköz, egy jó műfaj, és hogy
hogyan kívánják áthidalni ezt az áthidalhatatlannak tűnő szakadékot egy értelmes,
parlamentben működő jogalkotás és e között a tempó között. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Még Szatmáry Kristóf alelnök úrnak megadom a szót, és
utána megpróbálom lezárni a vitát.

SZATMÁRY KRISTÓF (Fidesz): Köszönöm szépen. Csak annyit tennék hozzá az itt
elhangzottakhoz, mert néhány képviselőtársam a valóságról való beszélést hiányolta itt a
vitában. Én azt tudom mondani a vita alapján - és ebben nagyjából azért a nagy többség
egyetért -, hogy ha a valóságról beszélünk, akkor aki azt mondja, hogy ehhez a
magánnyugdíj-pénztári rendszerhez, ami most működik, nem kell hozzányúlni, és jó, ahogy
van, és igazából alternatívát nem fogalmaztak meg a javaslatukkal kapcsolatban (Kovács
Tibor: Ez nem is a mi dolgunk!), az senki másnak az érdekeit nem védi, mint a magánnyugdíj-
pénztári menedzsmentek érdekeit, akik minden egyéb számítás szerint is az elmúlt 12 évben
jól jártak. Tehát aki azt mondja, hogy ez a rendszer így jó, ahogy van és nem kell
hozzányúlni, az az emberek érdekei helyett a menedzsmentek érdekeit nézi.

Egyébként, ha már pénzlenyúlásról van szó, azért szocialista képviselőtársaim
figyelmét felhívnám, hogy ők voltak azok, akik másfél ezelőtt benyújtottak egy olyan
törvénytervezetet a Házban, amit el is fogadtak, ami csak azért nem lépett életbe, mert a
köztársasági elnök nem írta alá, ami a magánnyugdíj-pénztári tagok rendelkezési jogát is
megszüntette volna a pénzük fölött, és átvitte volna a menedzsment tulajdonába. (Kovács
Tibor: Ez nem így van!) Ha valami előkészület volt arra, hogy ezt a pénzt valakik lenyúlják,
az ez a törvénytervezet volt. Meg kell nézni az akkor elfogadott törvényjavaslatot. (Kovács
Tibor: De ez hazugság! Ez nem így van!)

Egyébként pedig magam is úgy gondolom, hogy ez egy hosszú vita, aminek itt az első
két lépcsőjéről van szó, hogy az egész rendszer hogyan tud úgy átalakulni, hogy valóban
minden ember a végén, aki ebbe bele lett kényszerítve, az jobban járjon. Ezért is fogjuk
támogatni ezt a javaslatot. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Nem tudom, hogy először Selmeczi Gabriella képviselő
asszonynak vagy a kormány képviselőjének adjam meg a szót. (Nátrán Roland jelentkezik.)
Ezek szerint helyettes államtitkár úrnak, ha jól értem. Parancsoljon!
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Nátrán Roland helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium) válaszai az
elhangzottakra

NÁTRÁN ROLAND helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium):
Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Megpróbálok sorban válaszolni az elhangzott
szakmai jellegű hozzászólásokra, talán egy-két félreértést sikerülni fog tisztáznom, ami
szakmai jellegű félreértésről tanúskodik.

Ha sorrendben haladok, Kovács Tibor képviselő úr kezdte a hozzászólások sorát, ahol
szakmai jellegű hozzászólásnak talán az alkotmányellenesség volt tekinthető. Én magam nem
vagyok alkotmányjogász, a kormány által benyújtott javaslat a kormány meggyőződése
szerint összhangban van az alkotmány vonatkozó rendelkezéseivel. Bevallom őszintén, nem is
értettem igazán, hogy mivel kapcsolatban lehet alkotmányos kifogás. A képviselő asszony
által benyújtott javaslat nem gondolnám, hogy alkotmányellenességi aggályokat vethet fel,
minthogy teljes önkéntességre vonatkozó döntést tesz lehetővé az állampolgárok számára.

Ezzel kapcsolatban csak azt szeretném tisztelettel jelezni, hogy a parlament az előző
ciklusban már döntött a visszalépés engedélyezéséről. Ott szabott egy korhatárt, az 52 év
felettieknek a visszalépését tette lehetővé. Ha az nem volt alkotmányellenes, hogy korhatár
szerint differenciáltunk az állampolgárok között, akkor valószínűleg az sem fogja az
alkotmány szellemét sérteni, hogy ha nincsen kor szerinti differenciálás, és az állampolgárok
szabadon dönthetnek a két rendszer, illetve a valamelyik rendszerhez való tartozás között.

Ezzel kapcsolatos további észrevétel volt még, hogy nem tudhatják az állampolgárok,
hogy mi az, ahová visszalépnek. Ezt sem értettem szakmai füllel, merthogy ma
Magyarországon jelenleg a felosztó-kirovó rendszerű nyugdíjrendszer működik, annak a
szabályai ismertek. Ezek a szabályok hatályosak, és ezek alapján a szabályok alapján
folyamatos a nyugdíjkifizetés, illetve a nyugdíjba-vonulás is. Ahol talán nem tudhatja az
állampolgár, hogy milyen szabályok szerint kell működnie, az a magánnyugdíj-pénztári
rendszer, mert ahogy a korábbi bizottsági üléseken is megvitattuk, nem tudhatja az
állampolgár, hogy milyen szabályok alapján, milyen arányok szerint fog részesülni a
magánnyugdíj-pénztári rendszerben nyugdíjjáradékban.

Tehát akkor, amikor az állampolgároknak lehetőségük van választani a visszalépés
között, akkor egy biztos fogódzó van a döntésük meghozatalában, az éppen az, amit képviselő

úr hiányolt, az állami felosztó-kirovó rendszerű pillérnek a szabályozása. Ez az, ami világos
és egyértelműen szabályozott.

A következő észrevétel arra vonatkozott, hogy a tekintetben lehet alkotmányellenes a
Selmeczi Gabriella képviselő asszony által benyújtott javaslat, hogy kormányrendeleti szinten
rendeli szabályozni azt, hogy az átlépők vagyonával mely állami szerv gazdálkodik. Ezzel
kapcsolatban szerintem egy alapvető félreértésről lehet szó. Megpróbálom megvilágítani,
hogy miről van szó.

Amikor megint csak az 52 év felettiek visszalépéséről rendelkezett a korábbi
parlament, akkor azt írta elő a jogszabály, hogy a visszalépés során a vagyon, amelyet a tag
magával hozhat, csak állampapírban és készpénzben lehet denominált. Ez azt jelenti, hogy
ennek a vagyonnak a kezelésére az állam egy felállított professzionális intézményrendszerrel
rendelkezik, az állampapírok tekintetében az Államadósság Kezelő Központ, a készpénz
tekintetében nyilvánvalóan az éves költségvetés az, amely ennek a keretrendszerét és a
felhasználásnak a módját szabályozza.

A mostani helyzetben annyiban változott a helyzet, hogy ha szintén csak
állampapírban és készpénzben hozhatná magával a vagyonát az az állampolgár, aki az állami
rendszerbe történő visszalépésről dönt, akkor ez azt eredményezné, hogy a magánnyugdíj-
pénztári portfóliókban jelentősen megnőhetne az értékpapírok, tőzsdei eszközök, belföldi és
külföldi értékpapírok állománya. Éppen ezért a megfogalmazott javaslat egyébként a kormány
álláspontjával megegyező módon lehetővé teszi, hogy a pénztár portfóliójának megfelelő
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arányban hozza a pénztártag a saját vagyonát. Ez egyben azt is jelenti, hogy egy értékpapír-
portfóliót fog magával hozni a pénztártag az állami rendszerbe. Ennek az értékpapír-
portfóliónak a kezelését és azt a szervet, amely ezt a kezelést ellátja, jogosult a kormány
kijelölni és meghatározni kormányrendeletben.

Tehát nem arról van szó, hogy a vagyon, illetve az átadott pénzeszközök,
állampapírok, értékpapírok elszámolásának a módja lenne kormányrendeletben
szabályozandó, merthogy ezt törvényi szinten megteszi az államháztartási törvény, megteszik
a társadalombiztosítási nyugellátásra vonatkozó jogszabályok. Tehát nyilvánvalóan nem erről
van szó.

A hozzászólások egy köre némileg ellentmondott egymásnak a tekintetben, hogy a
kormányon azt kérik a bizottság tisztelt tagjai számon, hogy miért nem szabályozza
generálisan a nyugdíjrendszer egészére vonatkozó feltételeket. A hozzászólások másik köre
viszont azt veti a kormány és képviselő asszony szemére, hogy kapkodva vezeti be a
nyugdíjrendszerre vonatkozó javaslatokat. Itt tehát arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy
éppen ezért, hogy ezt az ad hoc, szükségtelenül gyors és kapkodó döntést elkerüljük, éppen
ezért nem tette le az asztalra a kormány azt a javaslatot, amely a nyugdíjrendszer egészére
vonatkozó feltételeket rögzíti. Azt tehát, hogy az állampolgárok, a magánnyugdíj-pénztári
tagok az átlépésről szabadon dönthetnek, azt én szakmailag nem ítélem kapkodó
jogszabályalkotásnak, minthogy tudják azt, hogy milyen szabályok szerint részesülhetnek a
felosztó-kirovó rendszerből nyugdíjjáradékban az átlépésüket követően.

Egyetértek azzal a képviselői hozzászólással, amely arra vonatkozott, talán Scheiring
Gábor képviselő úr fogalmazta így meg, hogy időt kell hagyni a rendszerszintű szabályok
megalkotására, ezzel én szakértőként maximálisan egyetértek, és a kormány jelenleg is
dolgozik a részletszabályok kidolgozásán, ami a rendszerszintű válaszokat adja meg a
felmerült kérdésekre.

A magánnyugdíj-pénztári megtakarítások biztonságára vonatkozott az észrevételek és
hozzászólások egy másik köre, ami arra irányult, hogy vajon, elegendő-e a jelenlegi hatályos
szabályozás a magánnyugdíj-pénztári vagyonnak a kezelésére, illetve ennek a vagyonnak a
megvédésére. Itt megint némi logikai hibát véltem felfedezni, hogy ha a mostani szabályok
nem elegendőek, akkor miért érvelünk az ellen, hogy a magánnyugdíj-pénztári tagok ebből a
helyzetből kiléphessenek. Tehát nyilvánvalóan, ha az a feltételezés és az a hipotézis, hogy a
magánnyugdíj-pénztári megtakarítások a vagyonkezelők esetleg felelőtlen vagy nem
megalapozott döntései miatt veszélynek vannak kitéve, ha ez így van, akkor még inkább, még
egy érv szól amellett, hogy az állampolgárok hadd dönthessenek saját maguk, hogy vállalják-
e ezt a veszélyt, ezt a kockázatot vagy sem.

A válasz ezzel kapcsolatban igenlő, tehát a kormány vizsgálja annak a lehetőségét,
hogy milyen eszközök állnak rendelkezésre az átlépés mellett nem döntő, tehát a
magánnyugdíj-pénztári rendszerben maradó tagok vagyonának a megvédésére és védelmére,
vonatkoznak erre már garanciális szabályok, azokat a problémákat pedig a kormány igyekezni
fog, igyekszik kezelni, amelyek az esetleges hiátusokból fakadnak.

Szerintem a szakmai jellegű észrevételekre, kérdésekre talán elmondtam a válaszokat,
ha valamire mégsem, akkor kérem, emlékeztessenek rá. Átadnám a szót képviselő
asszonynak, az előterjesztőnek.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Selmeczi Gabriella képviselő asszonyé a szó!

Dr. Selmeczi Gabriella (Fidesz) válaszai az elhangzottakra

DR. SELMECZI GABRIELLA (Fidesz), a törvényjavaslat előterjesztője: Köszönöm
szépen, elnök úr. Tisztelt Képviselőtársaim! A mai bizottsági napirendi pontban foglaltakról
tudunk ma beszélni. Tehát azt én is elmondanám, hogy arról tudunk ma itt beszélni,
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vitatkozni, értekezni, ami ebben a törvényjavaslatban foglaltatik. Ami nincs benne, az
szerintem nem ennek a napirendi pontnak a tárgya, de úgy látom, hogy rendszeresen túl kell
ezen a kérdésen terjeszkedni.

Tehát még egyszer mondom: mi az, amiben most kérjük az önök támogatását, mi az,
amit ez a törvényjavaslat tartalmaz? Ennek a törvényjavaslatnak a legfontosabb eleme az
önkéntesség. Azaz vissza kell adni az emberek számára a döntés szabadságát, azt, hogy ők
saját belátásuk szerint dönthessenek arról, hogy milyen rendszerben kívánják majd az időskori
ellátásukat, a nyugdíjukat tudni.

Én itt magamban most számtalanszor feltettem a kérdést, hogy mi az oka annak, hogy
a Szocialista Párt, a szocialisták ilyen vehemensen védik azt, hogy maradjon kötelező a
rendszer, miért támadják az előterjesztést, miért támadják az előterjesztőket és az e mellett
érvelőket amiatt, hogy szeretnék az állampolgárok kezébe adni a döntési jogosultságot? Miért
baj az, hogy ha a Magyar Köztársaság állampolgárai önként dönthetnek arról, hogy a
nyugdíjforintjaikat valójában hol látják biztonságban? Lehet, hogy lesznek olyanok, akik a
magánnyugdíjpénztárt választják, lehet, hogy lesznek olyanok, akik visszalépnek a kötelező
rendszerbe. Miért baj az, hogy ha megadjuk nekik a döntés szabadságát?

Én csak egyetlenegy választ tudok erre adni, hogy önök nem a magyar állampolgárok
érdekeit védik, önök valami teljesen más érdek- és szempontrendszer alapján hozzák elő az
érveiket, és csak egy dolgot tudok itt felfedezni, ez a vagyonkezelői érdekrendszer. Hiszen
azért legyünk őszinték magunk között: ezt a hatalmas vagyont, a közel 3000 milliárd forintnyi
vagyont kezelni bizonyára egy nagyon jó feladat. Törvényben előírt működési költség
garantálja azt a magánnyugdíjpénztárak menedzsmentjeinek és kezelőinek, hogy éves szinten
hány milliárd forint az, amit ők működési költség jogcímén elszámolhatnak. Bármi történik,
akár van hozam, akár pozitív a hozam, akár negatív a hozam. Az önök által elfogadott törvény
garantálja azt a vagyonkezelőknek, hogy ha törik, ha szakad, hány milliárd forintot
számolhatnak el vagyonkezelési díj jogcímén.

Én összeadtam ezeket egy kockás papíron, ez éves szinten 2009-ben közel 40 milliárd
forintot jelentett.

Tehát tisztelt magánnyugdíjpénztár-tagok, bármi történt az önök forintjaival a
magánnyugdíjpénztárakban, ezt a 40 milliárd forintot, ha törik, ha szakad, elvették,
elszámolták az önök befizetéseiből működési költség és vagyonkezelési költség jogcímén.
Tehát ha logikusan haladok tovább az érvek talaján, akkor egyetlenegy érvet tudok az önök
hozzászólásaiból felfedezni, ez pedig az, hogy a vagyonkezelők érdekeit védik. Lehet, csak
akkor ezt ki kell mondani.

A nemzeti együttműködés kormánya, a Fidesz és a KDNP képviselői, és ha jól
értettem, a Jobbik képviselői is azon az érven állnak, hogy adjuk vissza a szabad választás
jogát az állampolgároknak. Tényleg költői a kérdés. Mi ezzel a probléma? Mi ebben az
alkotmányellenes? Mi ebben a rossz? Önök nem tartják felnőtteknek azokat az
állampolgárokat, akik szeretnének dönteni a befizetéseik sorsáról? Ez a törvény ezt a jogot
adja vissza. Másról még egyelőre nem szól, de erről igen, hogy azok az állampolgárok, akiket
az önök által elfogadott törvény kötelezően beléptette - hogy más szót ne használjak - ebbe a
rendszerbe, és látják, hogy fogy, olvad a vagyonuk, egyre kevesebb pénz van a számlájukon
(Kovács Tibor: Ez nem igaz!), vagy úgy gondolják, hogy kezelte ugyan a
magánnyugdíjpénztár az ő pénzüket, de esetleg jobb helyen lenne az állami
nyugdíjrendszerben, magasabbak voltak az állampapírok hozamai, akkor miért ne hozhatná
meg azt a döntést, hogy ő szeretne visszalépni ebbe a rendszerbe?

Ennek a törvényjavaslatnak a kapcsán ez az igazi felteendő és eldöntendő kérdés. Én
azt mondom, hogy igen, adjuk vissza az állampolgároknak a szabad döntés jogát.

Volt egy-két tévedés itt szocialista képviselőtársam felszólalása kapcsán, bár nem
szűken ennek a törvényjavaslatnak a témája, az állami nyugdíjrendszerben is van örökölhető
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elem. Mi az özvegyi nyugdíj lényege? Mi az árvaellátás lényege? Pontosan az örökölhető

elem. Ezt ma az állami nyugdíjrendszer, a társadalombiztosítási nyugdíjrendszer garantálja.
Van törvényben előírt, törvényben garantált özvegyi nyugdíj és árvaellátás.

És még hogy 1997-hez térjek vissza, önök most azt is firtatják, hogy nem tudják ezek
az állampolgárok, hogy hová lépnek vissza. De igen, tudják, nagyon jól tudják, hogy az állami
nyugdíjrendszer hogyan működik. Azt viszont annak idején, '97 után, '98-tól kezdődően nem
tudták, hogy mi lesz az a magánnyugdíjrendszer, ahová belépnek, mert azt önök elfelejtették,
még a 8 év alatt is, amíg kormányoztak, hogy megalkossák azokat a jogszabályokat, hogy a
magánnyugdíjpénztárból milyen szabályok alapján fog majd valaki szolgáltatásra jogosulni.
Rengeteg, számtalan nyitott kérdés van, hogy azokat a forintokat, amiket befizetnek
kötelezően a magánnyugdíjpénztárakba és kezelnek, azokat milyen szabályrendszer alapján
fogja majd valaki visszakapni, ha 2003 januárja után lép be a nyugdíjrendszerbe.

Tehát ezek is tévedések, vagy rosszul látták szocialista képviselőtársaim. Tehát akkor
a végén azt szeretném kérni újra képviselőtársaimtól, hogy támogassák a törvényjavaslatot
minden formájában. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő asszony. Ezennel a vitát lezárom, és
hozzákezdünk a döntéshozatalhoz. A döntéshozatal tekintetében két döntést kell meghoznunk.
Egyrészt döntünk a tárgysorozatba-vételről, másrészt pedig az általános vitára való
alkalmasságról, mindkettőről első helyen kijelölt bizottságként.

Határozathozatal a tárgysorozatba-vételről és az általános vitára alkalmasságról

Tisztelt Képviselőtársaim! Akkor tehát az első döntés úgy szól, hogy aki támogatja a
nyugdíjpénztár-választás szabadságáról szóló törvényjavaslat tárgysorozatba-vételét, kérem,
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 21 igen szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.)
5 nem szavazat.

Tehát 21 igen és 5 nem szavazattal a bizottság tárgysorozatba vette a képviselői
indítványt.

A következő pedig az általános vitára való alkalmasságról történő döntés. Kérdezem,
hogy ki az, aki a nyugdíjpénztár-választás szabadságáról szóló, immár tárgysorozatba vett
törvényjavaslatot általános vitára alkalmasnak tartja, az kérem, kézfelemeléssel jelezze!
(Szavazás.) Úgy látom, hogy 21 igen szavazat ismét. Ki az, aki nem támogatja az általános
vitára való alkalmasságot? (Szavazás.) 5 nem szavazat.

Tehát 21 igen és 5 nem szavazat mellett a bizottság a törvényjavaslatot általános vitára
alkalmasnak találta.

Köszönöm szépen képviselő asszonynak a jelenlétet. Most viszont előadókat kell
állítani. Többségi előadónak én Szatmáry Kristóf alelnök urat javaslom, remélhetőleg a mai
vitában. Kérdezném, hogy ki lenne a kisebbségi előadó. (Kovács Tibor jelentkezik.) Úgy
látom, hogy Kovács Tibor képviselő úr. Amennyiben ebben egyetértés van, akkor őt jelölnénk
ki kisebbségi előadónak. Köszönöm szépen.

A magánnyugdíj-pénztári befizetésekhez kapcsolódó törvénymódosításokról szóló
T/1378. számú törvényjavaslat (Kapcsolódó módosító javaslat megvitatása)

Ezennel áttérünk a következő napirendi pontra, ami egyébként szintén a
magánnyugdíjpénztárakhoz kapcsolódik, a magánnyugdíj-pénztári befizetésekhez kapcsolódó
törvénymódosításokról szóló T/1378. számú törvényjavaslat kapcsolódó módosító
javaslatainak a megvitatása. Itt mindösszesen egyetlenegy kapcsolódó módosító javaslat
érkezett, Kaufer Virág képviselő asszonytól. Elsőként szeretném kérni a kormány álláspontját
ezzel kapcsolatban, amit szintén Nátrán Roland helyettes államtitkár úr képvisel. Tehát
Kaufer Virág módosító indítványáról szeretném kérni a kormány álláspontját. Parancsoljon!
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NÁTRÁN ROLAND helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium):
Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! A módosító indítvány benyújtásakor
már elmondtam a kormány érveit, és a kapcsolódó módosító indítvány esetében ezek az érvek
szolgálnak az elutasítás indokaként, miszerint a kormány nem támogatja a javaslatot,
mégpedig azért nem, mert parciálisan, részmegoldásként rendezné azt a kérdést, hogy a 14
hónapos magánnyugdíj-pénztári tagdíjátadás felfüggesztését követően a
magánnyugdíjpénztár-tagok milyen módon és milyen formában részesülhetnek
kompenzációban. Tehát az erre vonatkozó javaslatot komplex módon szükséges megalkotni,
mégpedig abban a formában, ami általában is meghatározza a magánnyugdíj-pénztári
tagoknak a nyugdíjba-vonulást a nyugdíjjárulék-számítás szabályait és részleteit.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e kérdés vagy észrevétel a javaslattal kapcsolatosan?
Scheiring Gábor képviselő úr, parancsolj!

SCHEIRING GÁBOR (LMP): Én azt gondolom, hogy a módosító persze, parciálisan
szabályoz, de még mindig jobb egy ilyen szabályozás, mint a nem létező szabályozás. Tehát
azt gondolom, hogy a kormánynak ez lenne a kötelessége, hogy amikor ezt a 14 hónapnyi
befizetést áttéríti a társadalombiztosítási rendszerbe, akkor mondjon valamit arról, hogy ez
hogyan kerül elszámolásra.

Mi ezért tettük ezt a módosító javaslatot, ezzel egyébként ki lehetne küszöbölni az
alkotmányos aggályokat is, ugyanis ha ez nincsen benne, ha nem mondják meg, hogy hogyan
kerül elszámolásra, akkor felmerül az, hogy diszkriminatív módon járnak el egyszerűen,
ugyanis ha nincsen megmondva, hogy hogyan kerül felhasználásra ez a 14 havi összeg, akkor
hátrányos helyzetbe kerülnek azok, akik a magánnyugdíjkasszában vannak ebben a 14
hónapban.

Ezért gondolom, hogy már ebben a törvényben szabályozni kellene azt, hogy mi lesz
gyakorlatilag ennek a 14-szer 30 milliárdnak a sorsa. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezném, hogy van-e esetleg még más kérdés vagy
észrevétel. (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, kérdezem helyettes államtitkár urat, hogy
kíván-e esetleg még reagálni, bár ezt már az előbb majdnem megtette. Parancsoljon!

NÁTRÁN ROLAND helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium):
Köszönöm szépen, elnök úr. Csak egy félmondat erejéig. Tehát azzal, hogy a kormány által
javasolt jogszabály kimondja erről a hozzájárulásról, hogy nyugdíjjárulékot fizet ma egy
nyugdíjpénztári tag erre a 14 hónapra, azzal rendezve van az a kérdés, hogy ő az állami
pillérből erre a 14 hónapra teljes jogú jogosultságot szerez. Tehát a nyugdíjjárulék fogalma
teljes mértékben szabályozva van a jelenlegi államháztartási és nyugdíjakra vonatkozó
szabályozásban. Tehát nem látom azt az elemet, ami az ön által említett bizonytalanságot
vagy kérdést felvetné, vagy bármilyen bizonytalanságot okozna. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor ezek szerint a módosító indítványt tehát a
kormány nem támogatja. Tisztelettel kérném, tehát akkor a bizottsági tagok közül aki
támogatja a módosító indítványt, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 7 igen szavazat.
Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 15 nem szavazat.

7 igen szavazat, 15 nem szavazat mellett a bizottság nem támogatta, egyharmadot sem
kapott. Köszönöm szépen.
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Más módosító indítványról nem tudok. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e
valakinek tudomása olyan módosító javaslatról, amelyről kellett volna, de nem tárgyalt a
bizottság. (Nincs jelzés.) Úgy látom, hogy nincsen.

Egyes pénzügyi tárgyú törvényeknek a nehéz helyzetbe került lakáscélú hitelt felvevő
fogyasztók megsegítése érdekében szükséges módosításáról szóló T/1278. Számú
törvényjavaslat (Kósa Lajos, Rogán Antal (Fidesz), Harrach Péter, dr. Tarnai Richárd
(KDNP) és Németh Szilárd István (Fidesz) képviselők önálló indítványa)
(Döntés bizottsági módosító javaslat benyújtásáról)

Akkor áttérnénk a következő napirendi pontra: az egyes pénzügyi tárgyú törvényeknek
a nehéz helyzetbe került lakáscélú hitelt felvevő fogyasztók megsegítése érdekében szükséges
módosításáról szóló törvényjavaslat. Itt bizottsági módosító javaslatról, illetve módosító
indítványaink visszavonásáról is döntünk, de tekintettel arra, hogy itt én képviselem az
előterjesztőt, addig Szatmáry Kristóf alelnök úrnak mindenképpen szeretném átadni az
elnöklést.

(Az ülés vezetését Szatmáry Kristóf, a bizottság alelnöke veszi át.)

ELNÖK: Köszönöm szépen. Ha jól láttam, akkor a bizottsági módosító indítványról
kérdezném először az előterjesztőt.

ROGÁN ANTAL (Fidesz): Köszönöm szépen, alelnök úr. Én itt jelezném a tisztelt
bizottságnak, hogy ha ezt a módosító indítványt elfogadja a bizottság, akkor három korábbi
indítványt vissza kell vonnunk. Tehát ezt a két döntést együtt érdemes meghozni. Az egyik a
T/1278/13/1-es, a másik a 13/4-es, illetve a 14-es. Ezek között összefüggés van. Itt
gyakorlatilag azt mondanám, hogy a bizottsági módosító javaslat kapcsán végső
összefésülésre kerül sor a törvényjavaslatban, és minden részletnek a precizírozására,
pontosítására, gondolunk itt a speciális esetekre is, tehát például a devizában történő

hiteltörlesztésre, ahol bizonyos jogszabályokat nem kell alkalmazni. Gondolunk arra az esetre,
ahol a szerződés szerint a devizaalapú hitel a felmondás napjától átváltódik egyébként
forintalapú hitellé, hogy abban az esetben a hitelt felvevő védelme érdekében milyen
szabályok lépnek életbe.

Tehát azt gondolom, hogy ezekkel együtt az eredeti céljának megfelelően a
törvényjavaslat elnyeri azt a végleges formáját, ahogy a parlament immáron remélhetőleg a
mai napon, Házszabálytól való eltérés esetén elfogadhatja.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezném a kormány képviselőit, hogy ismerik-e a
bizottsági módosítót, és ha igen, nyilatkozzanak róla.

NÁTRÁN ROLAND helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium):
Köszönöm szépen, elnök úr. A kormány támogatja a javaslatot.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs,
akkor kérdezném, hogy a bizottság tagjai közül ki az, aki támogatja a bizottsági módosítót.
Aki igen, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen. Egyhangúlag
támogatta a bizottság.

Értelemszerűen, bár egyben gondoltam, hogy döntünk, de akkor az elfogadás kapcsán
még egy döntést kell hoznunk, hogy a T/1278/13/1, 13/4. és a 14-es módosító indítványokat
visszavonja a bizottság. Aki ezt a javaslatot támogatja, az kérem, hogy kézfelemeléssel
jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen. Egyhangúlag visszavonásra került.
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Most visszaadom a szót elnök úrnak.

(Az ülés vezetését Rogán Antal, a bizottság elnöke veszi át.)

A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény, valamint az
épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény
módosításáról szóló T/1245. számú törvényjavaslat (Módosító javaslatok
megvitatása)

ELNÖK: Köszönöm szépen, alelnök úr. Akkor rátérnénk a következő napirendi
pontra, ez a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény, valamint
az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény
módosításáról szóló törvényjavaslat. Itt a módosító javaslatok megvitatása következik.

Szaló Péter helyettes államtitkár úr itt van-e? Ha jól tudom, ő fogja képviselni a
kormány álláspontját. (Szaló Péter belép az ülésterembe.) Kérném, hogy foglaljon helyet! Itt
akkor a módosító javaslatokról fogunk dönteni. Értelemszerűen a beadott sajátunkról nem.
Először az 1-es ajánlási pontról, amely összefügg a 3-as, a 7-es és a 11-es ajánlási ponttal,
Jávor Benedek képviselő úr módosító indítványa. Tisztelettel kérném a kormány véleményét.

DR. SZALÓ PÉTER helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: A kormány nem támogatja. Kérdezem, hogy van-e a módosító indítvánnyal
kapcsolatban kérdés vagy észrevétel. (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, kérdezem, hogy ki az,
aki támogatja. Aki támogatja, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 5 igen szavazat. Ki
az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 15 nem szavazat. Tartózkodás? (Szavazás.) 2 tartózkodás.

A bizottság nem támogatta, és egyharmadot sem kapott.
A következő ajánlási pont Hegedűs Lorántné és Kepli Lajos képviselők módosító

indítványa. Kérdezném a kormány véleményét.

DR. SZALÓ PÉTER helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Nem támogatja a
kormány.

ELNÖK: A kormány nem támogatja. Van-e kérdés vagy észrevétel a módosító
indítvánnyal kapcsolatosan? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, kérdezem, hogy ki az, aki
támogatja. Kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 5 igen szavazat. Ki az, aki nem
támogatja? (Szavazás.) 15 nem szavazat. Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) 2 tartózkodás.

A bizottság nem támogatta, és egyharmadot sem kapott.
A 4-es Hegedűs Lorántné képviselő asszony módosító indítványa. Kérdezem a

kormány véleményét.

DR. SZALÓ PÉTER helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): A kormány nem
támogatja.

ELNÖK: A kormány nem támogatja. Van-e kérdés vagy észrevétel a módosító
indítvánnyal kapcsolatosan? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, kérdezem, hogy ki az, aki
támogatja. Kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 5 igen szavazat. Ki az, aki nem
támogatja? (Szavazás.) 15 nem szavazat. Tartózkodás? (Szavazás.) 2 tartózkodás.

A bizottság nem támogatta, és egyharmadot sem kapott.
A következő az 5-ös ajánlási pont, Varga Zoltán, Pál Tibor és Kolber István

képviselők módosító indítványa. Kérdezném a kormány véleményét.
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DR. SZALÓ PÉTER helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: A kormány nem támogatja. Van-e kérdés vagy észrevétel a módosító
indítvánnyal kapcsolatosan? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, kérdezem, hogy ki az, aki
támogatja? Kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 2 igen. Ki az, aki nem támogatja?
(Szavazás.) 19 nem. Tartózkodás? (Szavazás.) 1 tartózkodás.

A bizottság nem támogatta és egyharmadot sem kapott.
A következő a 6-os ajánlási pont, Vágó Gábor képviselő úr módosító indítványa.

Kérdezem a kormány véleményét.

DR. SZALÓ PÉTER helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: A kormány nem támogatja. Van-e kérdés vagy észrevétel a módosító
indítvánnyal kapcsolatosan? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, kérdezem, hogy ki az, aki a
bizottság tagjai közül támogatja. Aki támogatja, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 1
igen szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 19 nem szavazat. Tartózkodás?
(Szavazás.) 2 tartózkodás.

A bizottság nem támogatta és egyharmadot sem kapott.
A következő a 8-as ajánlási pont, Varga Géza képviselő úr módosító indítványa.

Kérdezem a kormány véleményét.

DR. SZALÓ PÉTER helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: A kormány nem támogatja. Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.)
Amennyiben nincs, kérdezem, hogy ki az, aki támogatja. Kérem, kézfelemeléssel jelezze!
(Szavazás.) 6 igen szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 15 nem szavazat.
Tartózkodás? (Szavazás.) 2 tartózkodás.

A bizottság nem támogatta, és egyharmadot sem kapott.
A következő a 9-es ajánlási pont, Varga Zoltán, Pál Tibor és képviselőtársai módosító

indítványa. Kérdezem a kormány véleményét.

DR. SZALÓ PÉTER helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: A kormány nem támogatja. Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.)
Amennyiben nincs, kérdezem, hogy ki az, aki támogatja. Kérem, kézfelemeléssel jelezze!
(Szavazás.) 7 igen szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 15 nem szavazat.
Tartózkodás? (Nincs jelzés.) Nincs.

A bizottság nem támogatta és egyharmadot sem kapott.
A következő Varga Zoltán és társai módosító indítványa. Kérdezem a kormány

véleményét a 10-es ajánlási pontról.

DR. SZALÓ PÉTER helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: A kormány nem támogatja. Kérdezném, hogy van-e kérdés vagy észrevétel.
(Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, kérdezem, hogy ki az, aki támogatja. Kérem,
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 7 igen szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.)
15 nem szavazat. Tartózkodás? (Nincs jelzés.) Nincs.

A bizottság nem támogatta és egyharmadot sem kapott.
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Részemről az ajánlás végére értünk. Kérdezem, hogy akár államtitkár úrnak, akár a
jelenlévőknek van-e tudomásuk arról, hogy van még olyan módosító, amiről nem szavaztunk.
Helyettes államtitkár úr?

DR. SZALÓ PÉTER helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Nincs.

ELNÖK: Amennyiben nincs, akkor a napirendi pontot lezárnám, és államtitkár úrnak
köszönöm szépen a részvételt.

Áttérünk a következő napirendi pontra, ez az európai uniós csatlakozással összefüggő
egyes törvénymódosításokról szóló törvényjavaslat módosító javaslatainak a megvitatása.

Tisztelettel üdvözlöm Botos Balázs helyettes államtitkár urat a kormány, illetve a tárca
képviseletében. Itt egy ajánlási pont van, amit Szatmáry Kristóf, illetve Tukacs István
képviselők adtak be, ezek szerint egyező szöveggel. Ez a bírságot a nemzeti külkereskedelmi
államigazgatási szerv helyett a Magyar Köztársaság központi költségvetésének a bevételévé
teszi. Kérdezném a kormány véleményét a módosító indítvánnyal kapcsolatban.

DR. BOTOS BALÁZS helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Tisztelt
Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! A kormány támogatja a módosító indítványt, de tudomásunk
szerint egy kapcsolódó módosító indítvány kerül még beadásra.

SZATMÁRY KRISTÓF (Fidesz): Támogatjuk.

ELNÖK: Jó, rendben van. Azt gondolom, hogy amennyiben a kapcsolódó beadásra
kerül, akkor még mindig van lehetőségük a képviselő uraknak arra, hogy adott esetben, ha azt
megfelelőnek tartják, akkor visszavonják a módosító indítványt. Tehát a kormány támogatta.
Kérdezném, hogy van-e kérdés vagy észrevétel. (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, kérdezem,
hogy ki az, aki támogatja? Kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Úgy látom, hogy ez
most egyhangú. Köszönöm szépen.

A bizottság tehát egyhangúlag támogatta a módosító indítványt.
Köszönöm szépen, helyettes államtitkár úrnak. Van-e esetleg valakinek tudomása

olyanról, amiről nem tárgyaltunk? (Nincs jelzés.) Úgy látom, hogy nincs.

A megújuló energia közlekedési célú felhasználásának előmozdításáról és a
közlekedésben felhasznált energia üvegházhatású gázkibocsátásának csökkentéséről
szóló T/1243. számú törvényjavaslat
(A Házszabály 103. § (3) bekezdése alapján fenntartott módosító javaslat megvitatása)

Áttérünk a következő napirendi pontra, ez a megújuló energia közlekedési célú
felhasználásának előmozdításáról szóló törvényjavaslat. Ha jól látom, itt az történt, hogy
Varga Géza képviselő úr a Jobbik képviselőcsoportjából fenntartott egy olyan módosító
indítványt, amit eredetileg szintén a Jobbik képviselőcsoportjából Kiss Sándor képviselő úr
nyújtott be. Így bár ő visszavonta, de ennek ellenére kell róla dönteni. Ez a módosító javaslat
arról szól, hogy „Az (1) bekezdés szerinti eljárás során az ügyfelet terheli a kérelemben tett
bármilyen nyilatkozatával, állításával kapcsolatos bizonyítási kötelezettség.” Itt a „valamint a
mezőgazdasági igazgatási szerv által megállapított ténnyel szemben” című rész kimaradna a
szövegből, tehát ez szűkítő értelmű, ha így tekintjük, ebben az értelemben.

Ha jól látom, akkor Kovács Pál helyettes államtitkár úr az, aki képviseli a kormányt,
illetve a tárcát. Tisztelettel üdvözlöm. Kérdezném, hogy mi a kormány álláspontja a módosító
indítvánnyal kapcsolatosan.
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KOVÁCS PÁL helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Köszönöm
szépen a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! A kormány a maga részéről a
módosító indítványt támogatja.

ELNÖK: A kormány támogatja a módosító indítványt. Kérdezem, hogy van-e kérdés
vagy észrevétel. (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, akkor kérdezem, hogy ki az, aki támogatja
a módosító indítványt. Kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 19 igen szavazat. Ki az,
aki nem támogatja? (Nincs jelzés.) Tartózkodás? (Szavazás.) 3 tartózkodás.

A bizottság is támogatta, miként a kormány.
Köszönöm szépen. Van-e esetleg valakinek tudomása olyan módosító indítványról

ennek a kapcsán, amiről kellett volna, de nem tárgyaltunk? (Nincs jelzés.) Úgy látom, hogy
nincs. Értelemszerűen itt a saját módosítónkról nem tárgyalunk, amit benyújtottunk már
korábban. Kovács Pál helyettes államtitkár úrnak köszönöm szépen, hogy jelen volt a
bizottság ülésén.

Egyebek

Az egyebek napirendi pont maradt csak hátra. Ha jól tudom, itt Szatmáry Kristóf
alelnök úr tájékoztatásként szeretne egy bejelentést tenni az általa vezetett albizottság
munkájával kapcsolatosan. Kérem az alelnök urat, hogy ezt tegye meg.

SZATMÁRY KRISTÓF (Fidesz): Köszönöm szépen. Csak nagyon röviden. Nemcsak
az albizottság tagjainak, kiosztottam azokat a tervezett, tárgyalandó témákat, amit a
vállalkozásfejlesztési és uniós forrásokat felügyelő albizottság tárgyalna. Azért gondoltam
idehozni, mert ha itt van egy kvázi nem szavazás, de egy egyetértés a témákban, akkor
elkezdem az egyeztetést a minisztérium képviselőivel, hogy mikor tudnak eljönni a bizottsági
ülésre. Ez azért is fontos, mert itt voltak más irányú felvetések is az uniós források
felügyeletére.

Tehát a bizottság ezzel megkezdi a munkáját, az albizottság tagjaival pedig egy külön
ülés keretében a pontos időpontokat, egyebeket megbeszéljük. Csak kértem, hogy a bizottság
is tudjon róla. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Én még egy egyebet szeretnék a bizottság tagjai elé
terjeszteni. Ma valószínűleg, bár ez attól is függ, hogy a Házszabálytól való eltérésre sor
kerül-e, de a nyugdíjpénztáraknál a választás szabadságáról szóló, az előbbiekben megtárgyalt
indítvány kapcsán nekünk a módosító javaslatokról tárgyalni kell délután. Ha a Házszabálytól
való eltérés elfogadásra kerül, akkor 16 óráig lehet benyújtani módosító indítványt, viszont
annyi szűkösség van, hogy elvileg 16.45-től pedig már elkezdődik a határozathozatal a
Házban. Viszont a módosító indítványokat fel is kell dolgozni, amennyiben ilyenek lesznek,
márpedig gondolom, hogy lesznek.

Tehát itt én most a következőt mondanám a képviselőtársaimnak. Előreláthatólag
16.20 magasságában tartanánk egy bizottsági ülést, de sms-t fogunk küldeni róla, és
próbálunk tájékoztatást is, értelemszerűen attól függően, hogy most a Házszabálytól való
eltérés elfogadásra kerül-e vagy sem. Ellenkező esetben kénytelen lennék szünetet kérni a
plenáris ülésen a módosító javaslatok megtárgyalása céljából, ami szerintem nem váltana ki
osztatlan tetszést képviselőtársaim köréből. Ezért ha megengedik, megpróbálom ezt a
szünetbe való beleillesztést valamilyen formában megoldani.
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Köszönöm szépen. A bizottság ülését berekeszteném, a plenáris ülés már amúgy is
elkezdődött.

(Az ülés befejezésének időpontja: 13 óra 02  perc)

Rogán Antal
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Pavlánszky Éva


