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Napirendi javaslat

1.  A magán-nyugdíjpénztári befizetésekhez kapcsolódó törvénymódosításokról szóló

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

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

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

3. Egyebek
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Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Megjelent

Elnököl: Sneider Tamás (Jobbik), a bizottság elnöke

Ágh Péter (Fidesz) alelnök
Talabér Márta (Fidesz) alelnök
Czunyiné dr. Bertalan Judit (Fidesz)
Erdős Norbert (Fidesz)
Prof. Iván László (Fidesz)
Lakatosné Sira Magdolna (Fidesz)
Rónaszékiné Keresztes Monika (Fidesz)
Székyné dr. Sztrémi Melinda (Fidesz)
Dr. Tapolczai Gergely (Fidesz)
Dr. Lanczendorfer Erzsébet (KDNP)
Dr. Stágel Bence (KDNP)
Dr. Tarnai Richárd (KDNP)
Szűcs Erika (MSZP)
Dr. Varga László (MSZP)
Baráth Zsolt (Jobbik)
Vágó Sebestyén (Jobbik)
Vágó Gábor (LMP)

Helyettesítési megbízást adott:

Ágh Péter (Fidesz) megérkezéséig Erdős Norbertnek (Fidesz)
Talabér Márta (Fidesz) megérkezéséig Czunyiné dr. Bertalan Juditnak
(Fidesz)
Bábiné Szottfried Gabriella (Fidesz) Lakatosné Sira Magdolnának (Fidesz)
Csizi Péter (Fidesz) Rónaszékiné Keresztes Monikának (Fidesz)
Hirt Ferenc (Fidesz) dr. Stágel Bencének (KDNP)
Kapus Krisztián (Fidesz) prof. Iván Lászlónak (Fidesz)
Dr. Lanczendorfer Erzsébet (KDNP megérkezéséig dr. Tarnai Richárdnak
(KDNP)
Dr. Szanyi Tibor (MSZP) Szűcs Erikának (MSZP)

Meghívottak részéről

Hozzászólók

Borissza Gyula főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium)
Nátrán Roland helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium)
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(Az ülés kezdetének időpontja: 8 óra 10 perc)

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása

SNEIDER TAMÁS (Jobbik), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt
Képviselőtársaim! Az ülést megnyitom. Köszöntöm képviselőtársaimat, a megjelent
vendégeket. Majd ismertetem később a helyettesítéseket, még folyik az adminisztráció.

A napirendi javaslat kiküldésre került. Kérdezem, hogy van-e ezzel kapcsolatban
valakinek észrevétele, valamilyen javaslata. (Nincs jelentkező.) Amennyiben nincs, akkor, aki
a napirendi pontokat elfogadja, az kérem, kézfelnyújtással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm.
Három tartózkodással a bizottság elfogadta a napirendet.

Tekintettel arra, hogy az 1-es és a 2-es napirend tartalmilag szorosan összefügg,
javaslom, hogy együttes tárgyalás keretében vitassa meg a bizottság. Szavazni természetesen
majd külön-külön kell róla. Kíván-e valaki ehhez hozzáfűzni valamit? (Nincs jelentkező.) Aki
ezt az eljárási módot elfogadja, az kérem, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Három
tartózkodással a bizottság elfogadta az eljárást.

A magán-nyugdíjpénztári 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)

Soron következik a magán-nyugdíjpénztári befizetésekhez kapcsolódó
törvénymódosításokról szóló törvényjavaslatról szóló és Magyar Köztársaság 2010. évi
költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény módosításáról szóló törvényjavaslatok
együttes tárgyalása. A kormány képviseletében köszöntöm Borissza Gyula főosztályvezető-
helyettes urat, a Nemzetgazdasági Minisztérium részéről. Át is adnám a szót önnek.

Borissza Gyula szóbeli előterjesztése

BORISSZA GYULA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen. Tisztelt
Elnök Úr! Tisztelt Bizottság!

Az előttünk fekvő két törvényjavaslat szorosan összefügg, az első, a T/1378. számú
törvényjavaslat három törvényt módosít. A társadalombiztosítási ellátásokról és a
magánnyugdíjról, valamint a szolgáltatások fedezetéről szóló törvényt, az egyszerűsített
közteherviselési hozzájárulásról szóló törvényt és az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló
törvényt.

A T/1379-es pedig az idei költségvetési törvény módosítását tartalmazza. E két
törvényjavaslat módosításának a célja, hogy az idei hiány tartása érdekében különböző

intézkedések szükségesek, és ezek közül az egyik ilyen, hogy a 2010. november 1-je és 2011.
december 31-e között az eddigi tagdíjfizetés helyett járulékfizetés valósul meg. Ez a javasolt
intézkedés javítja a költségvetés pénzforgalmi és ESA-hiányát, ugyanakkor a költségvetési
törvény módosításában pedig a Nyugdíjbiztosítási Alap, a központi költségvetésből tervezett
pénzeszköz-átadás utolsó két hónapban nem történik meg, mivel járulékbefizetés pótolja ezt
az összeget.

Körülbelül ennek nagyságrendje havi szinten 30 milliárd forint, tehát 2011
vonatkozásában is 360-400 milliárd forint közötti összegről van szó. Tehát a benyújtott
javaslat mögött költségvetési okok és célok állnak. A nyugdíjjogosultsággal kapcsolatosan
megállapítható, hogy ezeknek a részletei majd később kerülnek kidolgozásra, de
semmiképpen nem csorbul a leendő nyugdíjasok jogosultsága, érdeke. Köszönöm szépen.
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Vita

ELNÖK: Köszönjük a tájékoztatót. Tisztelt Képviselőtársaim! Ezennel megnyitnám a
vitát. Ki kíván hozzászólni?

PROF. IVÁN LÁSZLÓ (Fidesz): Tisztelettel köszöntöm az elnök urat és
mindannyiunkat. Meg kell mondjam, hogy ez nemcsak a jelen költségvetés kisegítése vagy a
jövő évi költségvetés kisegítése, hanem, ha ezt folyamatában nézzük, akkor ez a
magánnyugdíjpénztár társadalombiztosítási, illetve állami nyugdíj alap kérdése már hosszú
idő óta, azt kell mondjam, már a kezdetétől problémás.

Tehát arról van szó, hogy már maga a bevezetése is problémás, nem akarok erről
részleteket mondani, de a kötelező jellege és a közbeni hozadék figyelemmel kísérése azt
mutatja, hogy a mai valóságban ez az úgynevezett magán-nyugdíjbiztosítási alap nemhogy
hozott volna hozadékot, hanem közben, nagy ingadozásokkal ugyan, de lényeges
veszteségeket is szenvedett. Nem egyszer keresnek meg, hogy mit csináljanak. Tehát megérett
arra, egészében véve, rendszerében és a rendszeren belül, hogy ezt a változást, ami most
bekövetkezett kormányzási és parlamentáris szinten és intézményes szinten egyaránt, ezt a
magán-nyugdíjpénztári ügyet valamiképpen helyre tudjuk igazítani, és nyilvánvaló, hogy nem
kívánjuk a magánnyugdíjpénztár államosítását, nem is arról van szó, hiszen maga a
magánnyugdíjpénztár is egy ilyen kettős érzelmű is, de kettős jellegű intézményként is
szerepel. Egyrészt van benne egy állami, ami felügyeleti, ellenőrzési, s a többi lehetőségekkel
bizonyos garanciát jelenthetne, a másik viszont egy olyan ellenőrizhetetlen és beláthatatlan
következményeket is magában foglaló kockázati tényező, amely éppen a szerkezeti,
szervezeti és eredeti létrehozásából származó dilemmákból fakad. Én a magam részéről ezt
hangsúlyoznám.

A másik pedig, amit szeretnék megemlíteni, hogy kétségtelen, nagyon nagy
jelentősége van annak, hogy nem kötelező jellegű visszalépés, de nem is kötelező jellegű az,
hogy valaki belépjen. Az Orbán-kormány idején, a kezdetén mi feloldottuk a kötelező jellegét,
aztán a következő kormányzás, Medgyessyékkel már vissza is állította. Na most, ez egy
nagyon nagy dolog, hogy nem kötelező se ki-, se belépni.

A harmadik része pedig, hogy a közeljövő és középjövő időben garantálhatóbb
nyugdíjfeltételt jelenthet, nem utolsó sorban azt szeretném még hangsúlyozni, hogy a jelenleg
fennálló, annak idején elfogadott szabályozás szerint a veszélye éppen a meglévő, jelenlegi
formának lenne, hogy esetleg a tőzsdei vagy az úgynevezett befektetési jövő szempontjából
átláthatatlan és kockázatokkal telített formája maradhatna meg, vagy maradna meg, és
lehetőséget adna egy csomó olyan dologra, ami ellenőrizhetetlenné válna.

A társadalombiztosítási Nyugdíj Alapba belépők nyugdíjának a megőrizhetősége és az
ellenőrizhetősége kétségtelenül több esélyt jelent, mint kockázatot. Úgyhogy a magam
részéről mindenképpen javaslom, hogy ezt a módosítást elfogadjuk, és természetesen a
részleteknek a kibontása, összekapcsolása még várat magára, és ebben nagyon fontos azt
hangsúlyozni, hogy minél gyorsabban és átláthatóbban és befogadhatóbban alakuljon ez ki.
Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönjük. Varga László képviselő úré a szó.

DR. VARGA LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm szépen a szót, szerintem nem ezen a
bizottsági ülésen fogjuk ezt az érdemi kommunikációs és tartalmi vitát megvívni, úgyhogy
igazán nem szeretnék hosszú lenni, azonban az mindenképpen szót érdemel, hogy minden
mindennel összefügg, és a kormány adópolitikai elképzelései alapján az látszik, hogy több,
mint 300 milliárd forintnyi nagyságrend az, amit tulajdonképpen a leggazdagabbaknak, illetve
a felső középosztálynak nem kell jövőre adó formájában megfizetni. Erről is el lehet mondani,
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hogy ez mennyire arányos adóterhelést jelent, ettől függetlenül egy kulcs lesz, tehát nyilván a
tehetősebbeknek nem kell magasabb kulccsal adóznia. Nagyjából egy ennek megfelelő tétel
az, ami a másik oldalról havi 30 milliárd forint formájában nem kerül átutalásra a
magánnyugdíjpénztárak részére, hanem tulajdonképpen a költségvetést gyarapítja majd.

Ez szerintem mindenképpen elgondolkodtató kérdés, mint ahogyan az is
elgondolkodtató kérdés, hogy egy ilyen, gazdagoknak kedvező és a szegényeknek minimum
semmit nem adó, de inkább szegényellenes politikának az árát miért a magán-nyugdíjpénztári
tagoknak kell megfizetni, de hát erre biztos választ adnak majd a későbbiekben.

Az, hogy mennyire nem rendszerbeli változtatásról van szó, hanem egyszeri és
költségvetési lyukat befoltozóról, arról zárásként egyetlen egy dolgot mondanék el, egy
internetes portálon jól láthatóan tegnap még este a parlament után sikerült ezt megtekintenem,
amikor a frakcióvezetőnk, Mesterházy Attila arra próbált rákérdezni napirend előtt, hogy
egyébként milyen módon lesz ez az ellentételezés a magán-nyugdíjpénztári tagoknak, akkor
Matolcsy György jól láthatóan „nem tudom”, ezt mondta, le lehetett ezt olvasni a szájáról. Ezt
láthatta mindenki, aki ezt a felvételt megnézte. Azt gondolom, ez nagyon kevés egy ilyen
volumenű, ilyen arányú rendszerszerű változtatás esetén, hogy még tulajdonképpen lassan egy
héttel a téma napirendre kerülése után is a „nem tudom” a válasz ebben a tekintetben. Nem
tudunk erről, most sem hallottunk róla, de ha úgyis attól a minisztériumtól vannak, akkor
azért én kíváncsian várom, hogy tudnak-e bármit a „nem tudom”-on kívül mondani arra, hogy
milyen módon kerülnek ezek a járulékok vissza majd azoknak a számláikra, akik mégiscsak
magán-nyugdíjpénztári tagok akarnak maradni. Milyen hozamot biztosítanak erre az
időszakra egyáltalán? Tehát valamit azért erről jó lenne hallani szerintem. De mondom még
egyszer, nem akarom én ezt most hosszúra nyújtani, nyilvánvalóan jól láthatóan ki van
önöknek adva a feladat, hogy ebben a tekintetben ezt az érvelést hozzák. Én értem ezt is,
higgyék el, mi is a másik oldal érveit el fogjuk mondani. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Czunyiné Bertalan Judité a szó.

CZUNYINÉ DR. BERTALAN JUDIT (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Nem
ezzel szerettem volna kezdeni, viszont Varga László képviselő úr által elmondottakra
kénytelen vagyok némiképpen reagálni. Nyilvánvalóan úgy tűnik az önök számára, hogy most
egy költségvetési hézagpótlás történik, de nézzük csak meg azt, hogy mi is történt a
magánnyugdíjpénztárak eddigi, rövid történelmében. A 2008-ban első jogosultságot elérők
köre 20 százalékkal kevesebbet vehetett fel a magán-nyugdíjpénztári befizetéseiből, mint
amennyi megtakarításra számíthatott. Azt gondolom, hogy ennek a nyugdíjrendszernek a
biztonságossága vagy kiszámíthatósága egyértelműen a tagságnak okozott kárt, ennek okán a
magánnyugdíjpénztárak kontra társadalombiztosítási nyugellátás egyértelműen azt bizonyítja
számunkra, hogy az állam még mindeddig hatékonyabban tudott gazdálkodni, illetve
betöltötte célját a nyugdíjrendszerben.

A másik ellentmondás az önök érvelésében az, hogy ez a magán-nyugdíjbiztosító
rendszer vagy magán-nyugdíjpénztári rendszer ebben az összetételben, ahol hárommillió
munkavállalónak kell megteremteni a járulékalapjából a nyugdíjfedezetét, azt gondolom,
hogy hiú elvárás, és közel hárommillió nyugdíjas kifizetéseit kell biztosítani. Ott, ahol
nincsen megfelelő számú munkavállaló, nincsen járulékalapja a nyugdíjbiztosítási kassza
fedezetének, azt gondolom, hogy enyhén szólva pénzkidobás magánnyugdíjpénztárakra bízni
ilyen mértékű összeget, ráadásul, ha ezt a hárommillió munkavállalót számolom, erre közel
húsz, illetve most nem tudom, hogy hány hogyan fuzionált, de tavaly 19
magánnyugdíjpénztár zárt különféle nyereségekkel, de én is tudom a személyes példámat
hozni, mert Mesterházy frakcióvezető úr is a tavalyi elszámolását hozta, ő is bukott, szerintem
mindenki bukott. Én azt gondolom, hogy a lehetőséget biztosítva a visszalépésre, megadjuk az
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állampolgároknak azt a döntési lehetőséget, hogy eldöntse, hogy brókerekre, tőzsdecápákra
bízza a megtakarításait vagy pedig az állami garanciával élje biztosítja nyugdíjas éveit.

Azt gondolom, hogy gondolkodásbeli különbség, lehet ezen jókat mulatni, de nem
feladat van kiadva, azt gondolom, hogy nekünk egyetlen egy dolgunk van, az állampolgárok
és a választók által adott felhatalmazás alapján, biztonságba helyezni az ő nyugellátásukat.
Látható, hogy a magánnyugdíjpénztárak eddigi működése ezt nem garantálta.

A másik az a bizonyos garantált hozamok ebben a magán-nyugdíjpénztári rendszerben
egy kicsit mint hogyha elmaradtak volna, és azt is látjuk, hogy az önkéntes magán-
nyugdíjpénztári rendszer, mint egy kvázi nyugdíj-előtakarékosság más módon és a szabad
döntésre alapozva más eredményeket és mást is mutat, de ezt képviselő úr, csak valóban a
tehetősebbek tudják megtenni. Az viszont, akit a kisebb jövedelműek közül is betereltünk
vagy betereltek a kötelező magánnyugdíjpénztárba, az ő számára ez nem garancia. Akinek
magasabb a jövedelme, az természetesen önkéntesen tud még előtakarékosságot vállalni a
nyugdíjas éveire.

Azt gondolom, hogy mindenféleképpen támogatandó a kormánynak ez az
előterjesztése, különösen úgy, hogy ebben a hátralévő időszakban az így kezelt tagdíjak
járulékként kezelve fedezetet és garanciát nyújtanak a nyugdíjak kifizetésére is adott esetben.
És azért azt ne felejtsük el, hogy azzal a költségvetési hézaggal, amit örökül hagytak, azzal
gyakorlatilag a jelenlegi nyugdíjasok kifizetései vannak vagy lettek volna veszélyben. Egy
picit helyrebillen a rendszer, és azt gondolom, hogy a kormány ennek alapján ki fogja
dolgozni azokat a módszereket, mellyel azok, akik a visszalépést választják a
magánnyugdíjpénztárból a társadalombiztosítási nyugellátásba, illetve nyugdíjpénztárba, nem
fognak rosszul járni. Köszönöm a szót, elnök úr.

ELNÖK: Vágó Gábor képviselő úré a szó.

VÁGÓ GÁBOR (LMP): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság!
Hát ez biztos - látva itt a generációk között lévő egyenlőtlenséget, ami legalábbis

létszámban van -, hogy a jelenlegi rendszer nem fenntartható. Tehát hogy nagy
nyugdíjreformra van szükség ahhoz, hogy az én generációm nyugdíját valaki kifizesse, de
talán már a szüleim generációjáról is szó van. Tehát mindenféleképpen nyugdíjreformra van
szükség.

Az is látható, hogy a jelenlegi helyzetben, mondjuk konkrét számokat nem láttunk, de
a kormány csontvázakra hivatkozva nagy költségvetési réseket fedezett fel. Most ez a
költségvetési rés abból fakad-e, hogy egykulcsos adót vezetnek be, és ezáltal a gazdagabbak
felé áramoltatják a jövedelmeket, vagy tényleg valóban hatalmas negatív örökséggel vág neki
a kormány, nem tudni, de az látszik, hogy itt most gyorsan pénzre volt szüksége a
kormánynak, ezért a magánnyugdíjpénztárakhoz is hozzányúlt.

Igazából kedvenc szokásomhoz híven, engedjék meg, hogy idézzek a
kormányprogramból. „Nem engedjük, hogy az állami nyugdíjak mellett szolgáltatást biztosító
magánnyugdíjrendszer megtakarításai veszélybe kerüljenek.” Tehát azzal érvelni, hogy a
magánnyugdíjrendszer megtakarításait úgy lehet megvédeni, hogy bevonjuk az államba,
elnézést kérek a kifejezésért, ez egy bolsevista trükk. Tehát, hogy elmegyünk az emberekhez,
kisöpörjük a padlást, mert ami az államnál van, az biztonságban van. Tényleg ez egy nagyon
rossz metódus, és egyvalamit veszélyeztet, de azt nagyon. Az embereknek azt az elvét,
hogyha én magam félrerakok, akkor az majd engem megvár, amikor nyugdíjba megyek.

Tehát, hogy a felosztó-kirovó rendszer válságban van a demográfiai okok miatt. De
ideiglenesen megváltoztató rendelkezéssel hosszú távú rendszerszintű változást nem lehet
elérni. Tehát amennyiben itt tényleg arról volna szó, hogy egyéni számlás rendszert
bevezetnek, akár állami felügyelettel vagy bármivel, akkor az egy vita, vitaalap. De most jelen



- 9 -

állapotban ez a helyzet tényleg csak költségvetési toldozgatás-foltozgatásra jó, semmi másra,
meg arra, hogy az embereknek az öngondoskodásba vetett hitét lerombolja.

Tehát jelen állapotban, nem kaptunk legalább egy olyan koncepciót, ami azt vetíti
előre, hogy milyen lesz a nyugdíjrendszer ezek után, és nem látjuk valójában a költségvetési
oldalát, hogy miért van erre olyan nagy szükség, a válságadó kapcsán is elmondtam a
Költségvetési bizottságban, és ott sem kaptam megnyugtató válaszokat, ismét a
csontvázretorika jött elő, hogy itt válság van, ég a ház, kell a pénz. Csakhogy miért kell a
pénz? Most azért kell a pénz, hogy a kormány bevezesse a söralátétes adóbevallást, az
egykulcsos adót vagy azért kell a pénz, mert itt tényleg hatalmas negatív örökséggel
rendelkezik az ország? Tehát amíg ez a két kérdés nincsen tisztázva, addig sajnos nem tudjuk
támogatni ezt a javaslatot. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm. Tarnai Richárd képviselő úré a szó.

DR. TARNAI RICHÁRD (KDNP): Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Bizottság!
Szeretnék egy dolgot tisztába tenni. Kétszer hangzott el ugyanaz a valótlan állítás, szeretném
rögzíteni, hogy nem a gazdagok, hanem a gyermekes családok fognak a legjobban járni ezzel
a rendszerrel. (Közbeszólás.) Ugyan nem kaptak szót, de nyugodtan, kérem, tanulmányozzák
át a számokat. Rosszabbul senki nem fog járni, a legjobban pedig a gyermekeket, leginkább a
több gyermeket nevelő, és munkával (Moraj.) – hadd mondjam végig, kedves képviselő

asszony - tehát még egyszer szeretném rögzíteni, a munkával rendelkező, többgyermekes
családok fognak járni. De még egyszer mondom, a kiindulási alap az, hogy senki nem jár
rosszabbul. Valótlan az az állítás, ami itt kétszer elhangzott, miszerint a gazdagok járnának
jól. Kérem a saját kormányzati időszakokból merítsenek példát, az az állítás akkorra volt igaz.
Úgyhogy ezt szeretném rögzíteni.

A másik dolog, amit hogyha végighallgatnak esetleg, akkor szeretném elmondani.
Nem lehet a nyugdíjkérdést a demográfiától külön kezelni. Éppen ezért tárgyalja most a
bizottság ezt a két dolgot együtt. Éppen ezért terjesztette be a kormányzat együtt ezt a két
javaslatot, merthogy most élhetünk csak a mának, de ha belegondolunk, hogy ki fog járulékot
fizetni a következő évtizedekben, akkor még egyszer mondom, a két kérdést, a demográfiát, a
gyermekes családok támogatását és a nyugdíjkérdéseket nem lehet külön kezelni.

Aki meghallgatott, annak köszönöm szépen.

ELNÖK: Vágó Sebestyén képviselő úré a szó.

VÁGÓ SEBESTYÉN (Jobbik): Köszönöm szépen a szót. Mielőtt elkezdeném, amit
mondani szeretnék, azért leszögezném azt, hogy nem vagyok magán-nyugdíjpénztárpárti,
ugyanúgy, mint ahogy a frakcióm sem az, és mi örülnénk a legjobban annak, ha ez a rendszer
megváltozna. De tény az, hogy az új rendszer még kidolgozatlan. És miért nem lehetett azt
megtenni, hogy az új rendszert kidolgozni és bevezetni? Miért kellett ezt a rendszert
meghozni, hogy most 14 hónapra a magán-nyugdíjpénztári befizetések kerüljenek az állami
kasszába? Ez véleményem szerint nem más, mint egy burkolt megszorítás. Erre nincs
felhatalmazása a kormánytöbbségnek, ez tulajdonképpen nem más, mint játék a befizetők
pénzével. Mert ott azért megkötött szerződések vannak, és senkinek nem volt felhatalmazása
arra, hogy ezt a pénzt oda tegye, ahová akarja, és ezzel kockáztassa esetleg azoknak az
embereknek a pénzét. Vagy elveszítsék azokat a jutalékokat, meg hozadékokat, amiket
kapnának a 14 hónap alatt. Tehát ismét mondom, hogy ez tényleg nem más, mint egy burkolt
megszorítás, és ismét felteszem a kérdést, hogy miért nem lehetett rögtön belekezdeni a
nyugdíjrendszer reformjába és stabil törvényekkel, megváltozott rendszerrel bevezetni azt,
hogy az embereknek a nyugellátása biztosított legyen.
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ELNÖK: Köszönjük. Szűcs Erika képviselő asszonyé a szó.

SZŰCS ERIKA (MSZP): Köszönöm szépen. Én Tarnai képviselő úrnak azt
mondanám, hogy az a két állítás, hogy senki nem jár rosszabbul, és a jól keresők járnak
legjobban, nem volt pontos, mert a jól kereső gyerekes családok járnak a legjobban. (Moraj.)
Így igaz, így igaz, bocsánat, az előbb kérte Tarnai képviselő úr, hogy ne szóljunk bele. Én
nem szóltam bele, csak logika… Ez a két állítás egymással nem ellentétes. Formállogikailag
ez a kettő igaz, és ezzel a felelősséggel önöknek szembe kell nézni, és ezt el kell vállalni,
hogy a kiskeresetű és alacsony jövedelműek helyett ezekkel az intézkedésekkel – az ágazati
különadó, a magán-nyugdíjpénztári befizetések és egyéb – ezeket a többletjövedelmeket a
középosztály és a jól kereső és jól kereső sokgyerekes családok felé viszik el, és ők nem
kapnak többet. Nem romlik a pozíciójuk, de nem is javul. Tehát a többletet úgy osztják el,
hogy nem a társadalom leginkább rászorultjai, hanem, akik egyébként már most is valamilyen
egzisztenciával rendelkeznek, kapnak a többletjövedelemből. Ezt lehet etikailag is vitatni,
meg védeni, mindenféle álláspontnak van igazsága. Gazdaságilag egy probléma van vele, az –
ami elhangzott egyébként szakértőktől is -, hogy a fogyasztásnövekedés ilyen módon, főleg a
felső fogyasztásnövekedés kevéssé motiválható. Hiszen ezeknek a rétegeknek a kielégítetlen
szükségletei elsősorban nem a magyar ipar, a magyar szolgáltatás. Majd tessenek
megfigyelni, hogy milyen termékeknek a vásárlása fog megnőni és milyen szolgáltatásoké. És
hogy hogyan fog működni egyébként Észak-Magyarország, meg Észak-Alföld ezután. De
nem ez a dolognak a lényege, hanem a magánnyugdíjpénztár.

Én úgy gondolom, hogy a magánnyugdíjpénztár – és ez egy nagyon fontos dolog –
nem kidobott pénz. Az egy hosszú távra történő előtakarékosság. Van olyan északi ország,
ahol például csak szuficites költségvetést engednek, hogy a többletet folyamatosan a jövendő

nyugdíjasok javára eltegyék. Éppen ezért én úgy gondolom, hogy minden további nélkül
elképzelhető, mint ahogy az egyén életében az, hogy vállal valamilyen kötelezettséget, és
megváltozik radikálisan a folyó jövedelmi helyzet, és azt mondja, hogy most ezt nem tudom
teljesíteni és elkezd azzal tárgyalni, akivel szemben ezt a kötelezettséget vállalta, és azt
mondja, hogy szeretném halasztani, szeretném tolni, mert fenn akarom tartani az
elkötelezettségemet abban, hogy a jövőre nézve takarékoskodok, de most nem tudom
teljesíteni. Ha itt erről lenne szó, akkor akár támogatni is tudnánk. De nem erről van szó. És
ezért fölösleges. Vagy pedig pontosan azok árulkodók, amik most elhangzottak a
magánnyugdíjpénztárról.

Én tegnap átnéztem a sajtófigyelőt, amit éppen az Országgyűlés könyvtárától kaptunk
augusztustól mostanáig. Árulkodik a kommunikáció, hogy amíg volt esély arra, volt arra
remény, hogy a magán-nyugdíjpénztári befizetések miatti kiesést vagy költségvetési lukat az
Európai Unió felé el lehet számolni, mert ugye kilenc ország kérelme erről szólt, nem kell
beszámítani a hiányba, addig nem volt szabadságharc az emberek szabadságáért, nem csúnya
spekulánsok kezelték a pénzt, tudtuk és ismertük a fenntartásokat a magánnyugdíjpénztárral
szemben. Nekünk is vannak azzal kapcsolatban aggályaink, és elgondolásaink, hogy hogyan
lehetne egy ilyen típusú nyugdíjpillért korszerűsíteni, de nem arról szólt a történet, hogy
spekuláns. Mondjuk a spekulánsos dolog azért nagyon aranyos, mert tetszenek tudni, kik
finanszírozzák a magyar államadósságot, főleg, miután az IMF nekünk nem kell, és nagyon
büszkék vagyunk, hogy a piacról finanszírozzuk magunkat? A spekulánsok! Az európai
nyugdíjalapok, az amerikai nyugdíjalapok és egyebek. Tehát azt gondolom, hogy ezekkel az
érzelemdús kifejezésekkel itt, amikor szakmáról van szó, óvatosan kell bánni.

Tehát azt gondolom, hogyha nem a magán-nyugdíjpénztári rendszer megszüntetéséről
vagy átalakításáról lenne szó, hanem tényleg arról lenne szó, hogy most szükség van a pénzre,
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és mi látjuk azt, hogy hogyan fog ez jóváíródni, mert vissza nem lehet adni, mert abban a
pillanatban, hogy visszaadják, államadósság keletkezik. Tehát itt erről ne beszéljen senki,
hogy vissza lesz adva, mert az szerintem még 5-10 éven belül nem reális. De hogyan lesz ez
jóváhagyva, hogyan lesz ez elrendezve? Akkor akár, ez az ügy a támogatást is elnyerhetné.
Kivéve az idei kettő hónapot, mert az idei kettő hónapnak a szükséglete mondjuk olyan
ügyekből keletkezett, mint a szabad pálinkafőzés, az örökösödési adó eltörlése, ha családon
belül történik. Tehát olyan intézkedések, amelyek megint elsősorban azoknak a társadalmi
csoportoknak nyújtottak kedvezményt, akik egyébként e nélkül a kedvezmény nélkül is ezt a
2010-es esztendőt különösebb probléma nélkül is átvészelték volna.

Tehát én azt gondolom, hogy a magán-nyugdíjpénztári rendszerről és a
nyugdíjrendszer fenntarthatóságáról beszélni, az egy másik ügy, mint a költségvetésről. Önök
itt most tudatosan behozták ezeket a dolgokat, miután kiderült, hogy az Európai Unió nem
támogatja azt a kezdeményezést, hogy a hiányba ne legyen beszámítható vagy ne kelljen
beszámítani ezt a dolgot, és hirtelen előkerültek a kalapból ilyen rendkívül érzelemdús
megközelítések, mint amiket tegnap Matolcsy miniszter úr is előadott. Úgyhogy mi azt
gondoljuk, hogy egyáltalán a nyugdíjrendszer átalakítása egy fontos kérdés, arról kell és lehet
is beszélni, de ezt a két dolgot így összekeverni, megtévesztése az embereknek, mint ahogy a
kommunikációból világosan kiderül, hogy egészen másként beszéltek erről az ügyről
augusztusban, mint most. Csak miért nem az igazságot mondják? Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. Baráth Zsolt képviselő úré a szó.

BARÁTH ZSOLT (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr! Én nem akarok különösebben
belekeveredni a volt kormánypárt és a jelenleginek a kommunikációs vagy retorikai
konfliktusába itt, hanem a jelen lévő minisztériumi szakértőknek szeretnék feltenni egy olyan
kérdést, amit általában meg tudnak a választók, az emberek fogalmazni. Többször felmerült
az az utóbbi években, évtizedekben vagy az elmúlt húsz évben, hogy majd 2018-ban, ekkor,
meg akkor be fog dőlni a nyugdíjrendszer.

Aztán, hogy hol tartunk most, azt talán, van, akik itt tudják. A szakértőknek tennék fel
egy olyan kérdést, hogy nem arról van-e szó esetleg, vagy engem próbáljanak meggyőzni
vagy a választókat is majd a kommunikációban, ahogy azt el fogják mondani egy bizonyos
idő után, hogy a pénzeknek az átcsoportosításáról van szó, hogy előre tömködnek be lyukakat,
és hogyan tudják majd a több millió biztosítottat arról meggyőzni, hogy ez az ő érdeküket
szolgálja.

Tarnai Richárd képviselőtársamnak, bocsásson meg, hogy címzek egy másik kérdést
is, én tudom, hogy vannak összefüggések a szociális ellátás, illetve a nyugdíjellátás között, de
én azért most kettéválasztanám, merthogy említi ezt a példát, hogy a többgyerekes családok
járnak jól. A többgyerekes családok inkább a szociális ellátásra figyelnek vagy alapoznak.
Hogy hogyan függ ez össze az ő nyugdíjellátásukkal? Mert a gyerekek iskoláztatása fontos.
Az emberek így gondolkodnak, ők nem látják előre a célt, ők csak azt látják, hogyha bíznak
az államban, ha bíznak a mindenkori kormányokban, akkor biztosítsák az ő öregkori
ellátásukat. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm. Közben köszöntöm Nátrán Roland helyettes államtitkár urat,
jelentkezett, hogy hozzá kíván szólni a vitához. Kérdezem, hogy ez végszó lenne vagy csak
egy hozzászólás. (Nátrán Roland: ahogy képviselő urak vagy az elnök úr kívánja.) Jó, akkor
még folytassuk. Czunyiné Bertalan Judit képviselő asszony.

CZUNYINÉ DR. BERTALAN JUDIT (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Csak
néhány reagálás, egyrészt, ami miatt Baráth Zsolt képviselő úr Tarnai Richárdnak intézett
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kérdése elhangzott, annak az az oka, hogy itt az előbbi kommunikációban a tegnap elhangzott
és a személyijövedelemadó-reformmal összefüggő ismertetések keverednek a jelen tárgy
szerinti előterjesztéssel. Itt szja-ról beszéltünk, de itt egyik napirendünk sem tartalmaz
semmiféle szja-előterjesztést, legalábbis én nem bírtam belőle kiolvasni. Tehát amiről ott
beszéltünk, hogy azzal kik járnak jól, illetve kik szerint kik járnak jól, az egy teljesen másik
téma. Egy viszont biztos, az adórendszerrel, illetve az adóreformmal oly módon lehet
összefüggése a nyugdíjrendszer későbbi reformjának, hogy azt gondolom– és nyilván egy
ilyen kirovó-felosztó rendszerű nyugdíjrendszer a járulékokra alapoz –, van köze hozzá, igen,
mégpedig a munkahelyteremtésen keresztül, mert a kettőnek együtt kell haladnia ahhoz, hogy
megfelelő mennyiségű járulék képződjön, és akár az már a magán-nyugdíjpénztári, egy más
rendszerű befizetésekben az öngondoskodást is biztosíthatja. Jelenleg, az előbb mondtam
számokat, nem kívánom megismételni, de jelenleg ennek nem kedvez a helyzet.

183 milliárd forintot buktak 2008-ban a magánnyugdíjpénztárak, ez a PSZÁF
jelentése, feltételezem, hogy valós számokon és valós adatokon alapul.

Aztán 2009. december 31-ig, aki az 52. életévét elérte, szerintem Szűcs Erika
képviselő asszony erre biztosan jól emlékszik, 102 ezer embert érintett a visszalépés
lehetősége az önök által lazított magán-nyugdíjpénztári szabályoknál, 67 ezren éltek ennek a
lehetőségével, és több, mint 50 milliárdos befizetést, illetve bevételt jelentett a
társadalombiztosítási alapokba.

Azt gondolom, hogy abban a pillanatban, ha az emberek felelősségére van bízva, és ez
a döntés annak az előkészítését próbálja célozni, akkor más számokkal és más,
kiegyensúlyozott vagy kiszámítható nyugdíjakkal számolhatunk. Chile az elmúlt hetekben
más okán volt a sajtóban és a magyar, valamint a világsajtóban híres, de azért Chile a
nyugdíjrendszerének a bebukásáról is híres, hiszen abban a pillanatban, amikor Chile átállt az
abszolút önkéntes biztosítási rendszerre és nem volt állami nyugdíjpénztár, és amikor a
tizenakárhány nyugdíjpénztárból az első kifizetéseknek meg kellett volna történniük, 15
csődöt jelentett. Tehát tartsuk szem előtt, hogy ebben a pénzügyi válsághelyzetben a mi 19
nyugdíjpénztárunk is jelenthet effajta csődöt, illetve tud hozni olyan számokat, hogy a mi
befizetéseinkkel nem jól takarékoskodik.

Még egyszer megismételném azt az érvet, aztán már többet nem gondolom, hogy szót
kívánok kérni, hogy szerintem, amit Szűcs Erika képviselő asszony idézett, hogy 9 ország
kérelme volt az Európai Uniónál ennek a magán-nyugdíjpénztári rendszernek a tárgyában,
pontosan azt az érvelésünket alapozza meg, hogy ehhez hozzá kell nyúlni, és gyorsan és
megfelelő módon kell kezelni, mert a nyugdíjpénztári befizetések nemcsak Magyarországon,
hanem európai szinten nincsenek biztonságban.

Aztán pedig, ami az öngondoskodásnak a serkentését vagy motivációját jelenti, azt én
megint csak az adórendszerben látom. Bocsánat, most én hozom az adórendszert ismét az
asztalra, hiszen aki magasabb jövedelmű, önök azt állítják, hogy a magasabb jövedelműek jól
járnak az egykulcsos adórendszerrel, neki lesz módja és neki lesz miből öngondoskodásra
készülnie. De pontosan annak a rétegnek, akikről önök beszélnek, akik állítólag rosszabbul
járnak az egykulcsos adórendszerben, azt gondolom, hogy jelen pillanatban nincs esélye sem
arra, hogy az öngondoskodás bármilyen formájáról gondolkodjon. Számukra egy ilyen fajta
kötelező jellegű magán-nyugdíjpénztári rendszer, ahol a befizetéseik biztonsága vagy a
hozamok biztonsága az elmúlt időszaknak az okán megkérdőjelezhető, azt gondolom, hogy
sokkal felelőtlenebb gondolkodás, mint biztonságot teremteni az ő jelenlegi vagy mostani
befizetéseiknek. Köszönöm szépen a szót, elnök úr.

ELNÖK: Vágó Gábor képviselő úré a szó.
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VÁGÓ GÁBOR (LMP): Igen, csakhogy már többször hallottuk, hogy milyen rosszul
gazdálkodnak a magánnyugdíjpénztárak, itt egy apró, egyszerű közgazdaságtani
összefüggésre szeretném felhívni a figyelmet, hogy a magánnyugdíjpénztárak portfóliójában
igen erős súllyal szerepel a magyar államkötvény, és a magyar államkötvénynek a hozama a
magyar gazdaság 2008-as majdnem bedőlése miatt eléggé alacsony volt, tehát hogy hozzá kell
tenni azt, hogy volt egy rossz gazdaságpolitika, ami miatt a magyar államkötvényben nem
bíztak a befektetők, és így hogyha a piac értékelte volna az állami nyugdíjat is, tehát, hogy
ugyanúgy piaci portfólión lett volna, annak is valószínűleg ugyanilyen alacsony hozama lett
volna.

Tehát, hogy itt arra fókuszálni, hogy a magánnyugdíjpénztárak rosszul gazdálkodnak,
szerintem nem lehet, itt egy más megközelítést kellene elővenni, és ezt az érvet azért ne
hozzuk fel legközelebb a vitában, mert itt igazából a hangsúly nem ezen van. Tehát itt
tisztában van mindenki azzal, hogy a nyugdíjrendszer hatalmas reformra szorul, és
rendszerszintű megoldásokat várnak az emberek a politikusoktól és ezek a toldozgatások-
foltozgatások inkább az állampolgárnak az államba vetett bizalmát rengetik meg, minthogy
ezt megerősítenék. Köszönöm.

ELNÖK: Iván László professzor úré a szó.

PROF. IVÁN LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm szépen. Néhány elhangzott fogalomhoz
szeretnék hozzászólni, illetve olyan fogalmazáshoz, amelyben például Vágó Gábor nagy
egyszerűséggel ugye, bolsevista trükknek tekinti ezt az egészet. Nem tudom, melyik
bolsevista korszakra gondol, amihez hasonlítja. (Derültség.) Tehát az 1917-es bolsevista vagy
utána következő korszakra? Úgyhogy azért ezekkel a fogalmakkal lehet ugye sok mindent
kifejezni, de hogy ez aztán nem ide tartozik, az kétségtelen, azt hiszem, ebben mindannyian
egyetértünk, és fölösleges is ilyeneket mondani.

A másik pedig, hogy az önkéntességet ne felejtsük el. Hát ebben az egész
reformfolyamat részének tekinthető átalakításnak azért itt benne van az az esélye, hogy
önkéntesség. Tehát nem hiszem, hogy a demokráciák bármelyik formájában lehetne irányított,
kötelező, önkéntességekre utaló szabályokat hozni. Hát ez ki van zárva. Hát ebben is
egyetértünk. Én nem hiszem, hogy az önkéntességet ebből kihagyni célszerű lenne.

A másik pedig az öngondoskodás. Ugye az öngondoskodást is nagyon sokszor és most
még inkább összekeverik az úgynevezett önkéntes biztosítási lehetőségekkel, amelyek a
világban mindenütt megtalálhatók vagy sok helyen legalábbis, és más dolog az önkéntesség
és az önkéntes biztosításnak a harmadik pillér lehetőségét elővenni, de hát ezt csinálják is. Ha
valakinek van módja rá, akkor az önkéntes biztosítóknál biztosíthatja magát. De ez az
öngondoskodás, ami a nyugdíjrendszerbe foglalt állami és jelenleg még érvényben lévő és így
érvényben lévő magánnyugdíj alapból származó lehetőséget jelenti, ez tulajdonképpen
részben átfedi egymást, részben az öngondoskodás egész fogalmi rendszerét kell előtérbe
helyeznünk, mert az öngondoskodás most egy nagyon jól hangzó, divatos kifejezés.

Számtalan vita volt már évek óta erről, az öngondoskodás kérdése megfejthetetlen
pillanatnyilag, és nem is tudjuk pontosan, hogy mit értünk alatta. Öngondoskodás, jó, ha
mondjuk, nagyon helyes, persze az embereknek felelőssége, az embereknek szükséges, s a
többi, na de hát ez nem jelenti azt, hogy a számokkal szembe lehet menni. És a számok
értékelhetőségében persze vannak különbségek.

A másik pedig, hogy egész életünk esély-kockázatok aránya szerint dől el. Na most, ha
ebben azt nézzük nagyon egyszerű taktikával, hogy mi az esélye az egyik folyamat
erősítésének és kockázata a másiknak, akkor egyértelműen úgy tűnik, hogy pillanatnyilag a
kiindulási pont, figyelemmel arra, hogy a költségvetésben és az egész gazdaságpolitikánkban
és az EU által hozott elutasításnak milyen jelentősége van, mégis csak az esélyek ebből a
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szempontból józan ésszel, úgy tűnik, hogy az államilag jelenleg kialakított és működtetett
állami nyugdíjalap részéről inkább preferáltak.

A másik, amit szeretnék megemlíteni, hogy óhatatlanul az a kérdés, hogy a
feltételezések, hogy mi lesz akkor, meg mi lesz ekkor, természetesen mindig benne vannak
minden vitában. Eddig nem volt ilyen vita, az én történetem szerint, hiszen évtizedek óta
nemcsak itt, parlamentáris szinten, hanem egyébként is figyelemmel kísérem, oktatom,
képzem az idősödés folyamatait. Nyilvánvaló, hogy ebbe a nyugdíj, meg a biztonság
beletartozik, de azt hiszem, mindenképpen azt érdemes figyelembe vennünk, semmit sem kell,
de mindenképpen érdemes figyelembe venni, hogy merrefelé halad egy évtizedeken belül
kialakult rendszer zavarait figyelembe vevő megoldáskeresésben  a megoldáshoz előkészítést
jelentő ilyen változtatás. Ebben vannak kényszerítő, jelenlegi szükségletek, benne vannak a
jelenlegi igények, és benne van természetesen egy lehetőség arra, hogy egy következő
fejlesztési formában ennek az egész, módosítással is jellemzett folyamatnak, tehát a
nyugdíjazás reformjának, nemcsak a nyugdíjreform, hanem a nyugdíjazás reformjának, hogy
valamiképpen egy kibontható és lépésről lépésre megfogalmazható és garantálható és
szakszerűsíthető feltételei kialakuljanak. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. Varga László képviselő úré a szó.

DR. VARGA LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm szépen. Tényleg csak nagyon röviden,
mert – még egyszer mondom – nem jutunk ennek a végére, ez már látszik. Iván László,
akinek én nagy tisztelője vagyok, egy gondolatkör köré tervezte a második felszólalását. Ez az
önkéntesség. És akkor tényleg néhány mondat csak ennek kapcsán.

Ha tényleg önkéntességről van szó, és arról, amit egyébként a miniszterelnök úr is
mondott, hogy majd nyilván nem akarnak senkit sem kényszeríteni, és majd el lehet dönteni,
hogy ki kíván maradni a magán-nyugdíjpénztári rendszerben, ki kíván az állami
nyugdíjrendszerbe visszalépni, persze ez úgy hangzott el egy bizonyos sajtótájékoztatón, hogy
mindenki dönthet úgy, hogy rosszabbul járjon, ezzel együtt, hogyha ez tényleg így van, akkor
viszont 14 hónapig miért kell mindenkinek a járulékát az állam irányába összpontosítani, és
miért nem lehet annak, aki úgy gondolja egyébként, annak a magánnyugdíjpénztárába fizetni.
Ezért vontuk le azt a következtetést, hogy mivel ez egyébként 14 hónapig így van, és ez
nagyjából évente 360 milliárd forintos nagyságrend, akkor vélhetően valamiféle
társadalompolitikai cél megvalósítása végett kell ezt ilyen módon megtenni. Ez pedig
kísértetiesen, nagyságrendileg az az összeg, ami tulajdonképpen az adópolitikai reform
kapcsán látható, ezért hoztuk mi ezt az összefüggést. Az meg azért már engedtessék meg
nekünk ellenzéki erőként, hogy az ilyen jellegű dolgokra felhívjuk a figyelmet. Szerintem
egyelőre ennyi, egyébként meg úgy látom, a jövő egy-két hét úgyis erről fog szólni, hogy
ezeket a vitákat megvívjuk más fórumon is, nyilvánvalóan a megfelelő hangnemben.
Köszönöm.

ELNÖK: Baráth Zsolt képviselő úré a szó.

BARÁTH ZSOLT (Jobbik): Még egy utolsó gondolat, ha két gondolatcsoportot
összekapcsolnék, akkor feltehetnék még egy olyan kérdést, tisztelve én is Iván László
professzor urat, meg Szűcs Erika képviselő asszonyt, hogyha önkéntesen kerül a pénzünk a
spekulánsok kezei közé, akkor mi lesz ennek a vége. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem, hogy kíván-e még valaki hozzászólni? Amennyiben
nem, engedjék meg, hogy én még szóljak a vitához. Remélem, hogy nem fogok vitát
generálni.
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Nos, összegzésként talán azt mondanám - és igazából a Jobbik gondolatait közlöm,
ahogy jobbikos képviselőtársaim is már elmondták -, hogy azért nyilvánvalóan látszik, hogy
itt egy tűzoltó jellegű intézkedésről van szó, különben nem sürgősséggel tárgyalnánk, nem
most tárgyalnánk ebben a pillanatban. Tehát ez egyértelmű a számunkra.

Ha kicsit visszanézünk az időben, 1997-ben vezették be a kötelező magán-
nyugdíjbiztosítási pénztáraknak a rendszerét, a Horn-kormány idején. Miért kellett ezt akkor
bevezetni? Hát gyakorlatilag az IMF-nek volt egy követelménye azért cserébe, hogy az akkor,
ugyancsak szocialista időszakban csődbe került államot megmentsék. Erről az intézkedésről
azóta maga az IMF is úgy gondolkodik, hogy nem volt helyes. Ma már IMF-tanulmány
készült arról, hogy rosszul ítélték meg a helyzetet, és nem lett volna szükséges bevezetni ezt a
rendszert. A Jobbik körülbelül egy évvel ezelőtt épp erre a tanulmányra hivatkozva és
gondolva kezdte el az elképzelését kialakítani a magán-nyugdíjpénztárak jövőjével
kapcsolatban.

Tehát egyértelműen látszott, hogy ez nem fog jól működni, és hogy csak én is
mondjak egy érdekes adatot: mire a magánnyugdíjpénztárak önfenntartóvá válnának, ami még
jó pár évet jelentene, illetve egy-két évtizedet, akkorra 12 milliárd forintot kellene
felhalmozni végül is a magyar adófizetők pénzéből ezeknél a pénztáraknál. Magyarul 12 ezer
milliárd hiányozna a magyar gazdaságból, ami egy hihetetlenül magas adat. Nos hát ebből
mind látszik, ahogy elhangzott már, hogy a Jobbik eleve nem támogatta a
magánnyugdíjpénztár kötelező jellegét, és erre kidolgozott különböző variációkat. De viszont
a mostani intézkedést azért kritizáljuk, mert mi már, mióta bent vagyunk a parlamentben, fél
év óta hangoztatjuk azt, hogy hogyan kellene hozzányúlni ehhez a rendszerhez. És valóban,
hogyha a Fidesz már az elején úgy gondolkodott volna, ahogy mi tettük, akkor egy
kidolgozott rendszert kaptunk volna tulajdonképpen már az asztalra. Sajnos nem ez történt,
mert a Fidesz nyilvánvalóan bízott különböző lehetőségekben, hogy majd az Európai Unió
megengedi, hogy ne ott számoljuk el ugyebár a befizetéseket, ahol el kell számolni, bár az
igazából csak egy könyveléstechnikai jellegű dolog.

Igen, itt most költségvetési jellegű réseket kívánunk betömni ezzel a most, idézőjelben
talált pénzzel, ezzel az évi 360 milliárd forint körüli összeggel, amit viszont mi azért nem
tudunk támogatni, mert véleményünk szerint ennek a pénznek egy biztos és kiváló helye
lenne, a nyugdíjrendszer fenntartása érdekében, ez pedig nem más, mint a családtámogatási
rendszerbe beépíteni.

A Jobbik számításai szerint ha csak az anyagi részét nézem, és ennek rengeteg
morális, etikai és egyéb kérdése van természetesen, annak érdekében, hogy Magyarországon
elegendő gyerek szülessen és ennek megfelelően a nyugdíjrendszer is fenntartható lehessen,
körülbelül 500 milliárd forinttal kellene megnövelni a családtámogatások rendszerét. A
mostanin felül. Ugyebár ez önmagában 360 milliárd forint, amiről szó van,  magyarul úgyis
fogalmazhatok, hogy a legbiztosabb befektetés nyugdíjszempontból az lenne, ha ezt a
családtámogatások területére fordítanánk, és nem ez történik most jelen pillanatban. Itt csak
nagyon halványan megemlítve azért a családi adózás rendszerét, én is egyértelműen úgy
tudok állást foglalni ebben, hogy igenis itt a jó jövedelmű, többgyermekes családok járnak jól.
Ezen lehet gondolkodni, hogy ez egy jó dolog vagy nem, én nem is morális szempontból
ítélném ezt meg, hanem egyszerűen demográfiai szempontból.

Ez az intézkedés, amit egyébként mi is csütörtökön fogunk tárgyalni, tehát nem erről
kívánok most beszélni, ez az intézkedés demográfiailag nem fogja kihúzni az országot a
bajból, hiszen sajnos nagyon kis réteget fog érinteni. Tehát ezt a pénzt sokkal inkább erre a
területre kellett volna fordítani.

Ugyanakkor, ami még egy fontos problémám, hogy nem fizetjük ki ezeket az
összegeket, nem fizeti ki majd az államkincstár a magánnyugdíjpénztáraknak, viszont van egy
nagy előnye a magánnyugdíjpénztáraknak, ez pedig az egyéni számlavezetés, amiről mi már
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rég elmondtuk, hogy erre át kellene térni állami szinten is. Magyarul senki nem tudja, hogy
mennyit fizetett be, nem kap igazából pontos elszámolást, hogy majd milyen nyugdíjra
jogosult adott esetben. Igenis elvárható lenne, hogy valaki 52 évesen megtudja azt, hogy majd
62 évesen körülbelül mekkora nyugdíjra lesz jogosult, mert akkor azt látja, hogy hát ez nekem
kevés lesz, akkor még esetleg önkéntesen belépek egy magánnyugdíjpénztárba. Tehát ezt
kellett volna kialakítani, és ennek a hiányát látjuk teljes mértékben, és ezért nem tudjuk ezt
teljes szívvel támogatni, mert – mondom – ez egy tűzoltó jellegű akció.

És csak egyetlen egy utolsó reflektálás. Az, hogy hol van biztonságban a pénzünk, az
állam kezében vagy a magáncégek kezében, ennek eldöntése nem is olyan könnyű, hiszen ha
arra gondolunk, hogy milyen demográfiai válság elé nézünk, akkor azt mondhatjuk, hogy 10-
20 év múlva egyáltalán nem biztos, hogy a magyar állam ki tudja fizetni ezeket a nyugdíjakat,
vagy ilyen mértékben tudja kifizetni, ahogy most. De ugyanúgy gondolhatjuk azt is, hogy a
magáncégek sem fogják tudni ezt megtenni, hiszen valahol ők is a jövő generációjából
próbálnak élni. Hiába tesszük be a pénzünket, maga a pénz – hogy így fogalmazzak,
egyszerűen – nem fogja majd az ágytálat mellénk hozni, amikor már betegek és idősek
leszünk, ahhoz meg is kell születni a következő generációnak. Nos hát ez lett volna a,
remélem, hogy nem vitát generáló hozzászólásom. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak, és
akkor átadnám a szót Nátrán Roland helyettes államtitkár úrnak.

Nátrán Roland reagálása

NÁTRÁN ROLAND helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium):
Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Először is elnézést kérek a késésért, itt a Képviselői
Irodaház rejtelmeiben elmerültem, hogy megtaláljam az ülést. Igyekszem az elhangzottakra
reflektálni, és hát remélem, hogy nem állítanak újabb vitát az általam elmondottak,
megpróbálok a tényekre és a szakmai szempontokra szorítkozni.

Így, kezdeném az utóbb elhangzott kérdéssel. Nagyon nehéz megítélni azt, hogy egy
adott nyugdíj-megtakarítás jövőbeni hozama mennyi lesz. Ez szinte lehetetlen. Tehát jövőbeni
hozamokról nem tudunk beszélni, csak hipotéziseket tudunk felállítani. Ami viszont tényszerű
és biztos, az elmúlt időszak hozama, ezt tényszerűen tudjuk rögzíteni. Az a kérdés, hogy
mennyi volt a magánnyugdíjpénztárak elszenvedett vesztesége a pénzügyi válság időszaka
alatt, az tényszerű kérdés, azt tudjuk, pontosan tudjuk számszerűsíteni.

Amit Vágó Gábor képviselő úr hozzáfűzött az elhangzottakhoz, abban apró tévedést
látok. A magyar államkötvényekre való hivatkozás, ami a magánnyugdíjpénztárak
portfóliójában van, az azért volt, szerintem téves, mert a magyar állampapírok a pénzügyi
válság időszakában extra magas hozamot hoztak a magánnyugdíjpénztáraknak, mégpedig
éppen azért, mert magas volt a piacnak a hozamelvárása a magyar állampapírokkal szemben.
Tehát, hogyha a magyar állampapírok nem lettek volna ilyen nagymértékben reprezentálva a
magánnyugdíjpénztárak portfóliójában, akkor sokkal nagyobb lett volna a veszteségük a
magánnyugdíjpénztáraknak. Ugye ez a veszteség a részvényplaketten egyéb tőkebefektetési
plakettekben realizálódott, az állampapírok hozamokat generáltak. Ezt fontos volt
hozzáfűznöm.

A másik fontos dolog a magán-nyugdíjpénztári pillérnek a hozamával kapcsolatban,
hogy 1998-tól 2010-ig – tehát ez alatt a 12 éves időszak alatt – a reálhozam, amit ez a
második pillér elért, az nem éri el az egy százalékot, 0,7-0,8 százalékos reálhozamot ért el,
mégpedig abban az időszakban, amelyben az első kétharmada vagy négyötöde egy nagyon
kedvező piaci környezetben zajlott, egy tőkepiaci fellendülés közepette volt, és az utóbbi két
év volt az, ami egy tőkepiaci krízist hozott.

Nagyon fontos ezzel kapcsolatban megemlíteni, hogy mi az a mutató, amivel ezt
érdemes összevetnünk. A saját magán-nyugdíjpénztári megtakarításnak az alternatívája az,
hogy ebben az esetben az állami felosztó-kirovó rendszerben kapja meg valaki a
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nyugdíjjárulékát, most ebben az esetben az államnak a fizetőképessége a kérdés, amit
leginkább az állam által megtermelt értékekkel tudunk mérni, ami a GDP. Tehát, hogyha a
reál-GDP-növekedést vetjük össze a magán-nyugdíjpénztári hozamoknak a reálértékével,
akkor kapunk egy jó összehasonlítást, és az elmúlt 12 évben messze meghaladta a reál-GDP
növekedése a magán-nyugdíjpénztári hozamoknak a reálnövekedését. Tehát, azért beszéltem
az elmúlt időszakról, mert azt tényszerűen ismerjük, a jövőbeni időszakot nyilván nem tudjuk
megbeszélni, mert egy sor hipotézisfeltételezést kellene felállítanunk.

A másik dolog, amit megint csak tényszerűen ismerünk, az az előző kormány és az
előző parlament időszaka alatt hozott döntés az 52 év felettiek visszalépésének a lehetővé
tételéről. Ezzel kapcsolatban annyit szeretnék csak tisztelettel jelezni a bizottságnak, hogy az
ebből keletkezett államháztartási bevétel mintegy 100 milliárd forint volt, tehát nem pusztán
50 milliárdot meghaladó, hanem 100 milliárd forint. Az áthúzódó vagyon, tehát a visszalépők
magukkal hozták a vagyonukat, az több, mint 90 milliárd forintot tett ki, és ezt követően
nyilvánvalóan a nyugdíjjárulékokat is az állami pénztárba fizették a tagok. Ez elérte a 100
milliárd forintot összességében.

A következő dolog, amire szeretném felhívni a tisztelt bizottság figyelmét, hogy a
nyugdíjjárulékok, amit a mostani munkavállalók fizetnek, 9,5 százalékpontot tesznek ki,
amelynek 8 százaléka került korábban magánnyugdíjrendszerbe és másfél százaléka a
nyugdíjkasszába. Ez a 8 százalékpont, amit a kormány javaslata szerint a magán-
nyugdíjpénztári kassza helyett a tb-kasszában tartana az állam, ez a társadalombiztosítási
kasszában a nyugdíjalapban marad. Azaz, ez a 8 százalékpontos, ez a mintegy 360 milliárd
forint évente a most nyugdíjban lévők nyugdíjának a fedezetére fog szolgálni.

Fontos ezzel kapcsolatban megemlítenem, hogy az államnak nyilvánvalóan nemcsak
azért van felelőssége, hogy a mostani munkavállalók jövőbeni nyugdíját biztosítsa, hanem
azért is, hogy a mostani nyugdíjasoknak a nyugdíját biztosítsa. A tb-kasszába érkező
társadalombiztosítási hozzájárulások tehát a társadalombiztosítási kasszában maradnak, és a
mostani nyugdíjak kifizetésére kerülnek felhasználásra.

Felmerült a kompenzációnak a kérdése. A kompenzáció kérdése azért lehet megint
csak vitatott, és azért hipotetikus az erről folyó vita, mert nem ismerjük, nem tudjuk 2013-at
követően a magán-nyugdíjpénztári tagoknak kifizetendő nyugdíjak szabályozását.

Ma, a magyar nyugdíjrendszerben 2013-at követően nem léteznek azok a szabályok,
ami alapján a mai magyar magán-nyugdíjpénztári tagok tudnák, hogy milyen arányban fognak
kapni járadékot az állami pillérből és a magán-nyugdíjpénztári pillérből. Akkor tehát, amikor
azoknak, a most munkavállalóknak a nyugdíjas jövedelméről, járadékáról fog dönteni a
tisztelt ház, akkor nem lesz egy ilyen benchmark, nem lesz egy ilyen viszonyítási alap, amihez
képest meg tudnánk ítélni, hogy vajon kompenzálta-e az állam ezt a kieső 14 havi
hozzájárulást vagy sem.

Nem voltam ott, nem tudom, hogy miniszter úr ezzel kapcsolatban mit mondott, de
valószínűleg erre gondolhatott, minthogy nem tudja ma senki megmondani, hogy mit jelent a
kompenzáció, ugyanis ezt a fogalmat nem lehet értelmezni, mert nincs mihez viszonyítani a
kompenzációt. Ezzel kapcsolatban fontos megjegyezni, hogy a mostani magán-
nyugdíjpénztári rendszerben a magán-nyugdíjpénztári tagok esetében egy jelentős
bizonytalansági faktort okoz az, hogy nem tudják, egész egyszerűen nem tudják, mert nem
léteznek azok a szabályok, hogy milyen szabályok szerint fogják kapni a nyugdíjukat a
nyugdíjba vonulásukat követően. Az állami pillérből ezzel szemben természetszerűleg
ismerhető, tudható, mert hogy most is ebben a rendszerben kapják a most nyugdíjba vonulók
a nyugdíjukat.

A kompenzáció módjának egyébként két nagy modellje képzelhető el. Az egyik módja
az, hogy az átmeneti időszak lejártát követően, tehát 2011 decemberét követően 8
százalékpontnál nagyobb mértékű befizetés teljesülhet a magánnyugdíjpénztárakba, ez az
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egyik nagy mód a kompenzációra egészen addig, amíg vissza nem töltődik ez a 14 havi
járulékkiesés. A másik nagy mód a kompenzációra az az, hogy a nyugdíjba vonuláskor az
állami pillér nagyobb arányban vállal járadékfizetést, mint azt a korábbi tervek szerint tette.
Megint csak ismétlem, hogy ezért nem tudjuk megmondani, hogy ezt hogyan tudja megtenni
az állam, mert nem ismert, hogy korábban hogyan tette volna.

Még annyit szerettem volna az előzőekhez hozzátenni, hogy nyilvánvalóan a javaslat a
nyugdíjpénztári, illetve társadalombiztosítási hozzájárulásoknak a felhasználásáról
rendelkezik. Azaz a magánnyugdíjpénztárakba történő átirányítást függeszti fel. Nem része a
javaslatnak, nem is volt szándéka a javaslatnak, hogy a nyugdíjrendszer egészére tegyen
javaslatot, a nyugdíjrendszer egészének az átalakítására, habár értem, és természetesen
egyetértek azzal, hogy ezt a kérdést az Országgyűlésnek rendeznie kell.

Ami még a vitában elhangzott, habár nem a mai napirendi pont tárgya, a
személyijövedelemadó-rendszer átalakításával kapcsolatban megint csak a tényszerűség
kedvéért arra szeretném felhívni a bizottság figyelmét, hogy a korábbi parlament és a korábbi
kormány által elfogadott személyijövedelemadó-szabályok egy kvázi egykulcsos rendszert
eredményeztek volna. Így a felső adósávnak az eltolásával, tehát a jelenleg hatályos
jogszabályok egy kvázi egykulcsos rendszert hoztak volna létre, ennek a kvázi egy kulcsa 17
százalék. Ehhez képest történik tehát egy sokkal egyszerűbb és átláthatóbb, transzparensebb
megoldás a valós egy kulcs bevezetésével, amelynek hatása gyakorlatilag a korábbi javaslattal
megegyező, azzal a különbséggel, hogy a korábbi javaslathoz képest minden jövedelmi
sávban csökkenti az adó mértékét, tehát a társadalom minden tagjának az adóterhét csökkenti
a korábbi 17 százalékkal szemben 16 százalékra.

A másik fontos megjegyeznivaló ezzel kapcsolatban, hogy természetesen az
adóátrendezésnek az egyik fókusza a családtámogatás volt, ahogy az a vitában elhangzott.
Ennyit érdemes volt talán megjegyezni az adórendszerrel kapcsolatban. És még egy dolog,
ami – mint említettem – nem része a kormány javaslatának, az a nyugdíjrendszerről folyó
vita, de engedjék meg, hogy a szakértői véleményemet elmondjam. Egy nyugdíjrendszer
fenntarthatósága nem attól függ, hogy felosztó-kirovó rendszerű vagy tőkefedezeti rendszerű,
nem a rendszertől függ. Egy felosztó-kirovó rendszerű nyugdíjrendszert tökéletesen meg lehet
alkotni olyan paraméterekkel, hogy az fenntartható legyen, míg egy tőkefedezeti pillért is
valószínűleg meg lehet. Azért mondom, hogy valószínűleg, mert ma nem létezik olyan ország
a világon, ahol tőkefedezeti pillér mondjuk évtizedek óta működne. Tehát ez egy kísérlet
Közép-Kelet-Európában, aminek nem tudjuk egyelőre a kimenetelét, az a pénzügyi
szakembereknek a hipotézise, hogy ez valószínűleg megbízhatóan működhet, de ezt a
hipotézist még nem tudjuk igazolni az időhorizont rövidsége miatt.

A felosztó-kirovó rendszerű nyugdíjrendszernek is létezik tehát olyan példája, amely
fenntartható nyugdíjrendszert eredményez. Erre számos példa van a világban. Köszönöm
szépen. Remélem, hogy minden elhangzott szakmai észrevételre reagáltam. Hogyha bármi
kérdés van, nagyon szívesen folytatom.

Határozathozatal

ELNÖK: Köszönjük. Igazán részletes volt a válasz. Kérdezem a képviselőtársaimat,
van-e valakinek még véleménye, hozzászólási kedve? Amennyiben nincs, akkor szavazás
következik.

Előtte a helyettesítéseket ismertetném: Bábiné Szottfried Gabriellát helyettesíti
Lakatosné Sira Magdolna, Csizi Pétert Rónaszékiné Keresztes Monika, Hirt Ferenc képviselő

urat Stágel Bence helyettesíti, Kapus Krisztiánt Iván László professzor úr és dr. Szanyi Tibort
Szűcs Erika képviselő asszony helyettesíti.

Köszönöm, és akkor most következne a szavazás. Elsőként, aki a T/1378-as számú
törvényjavaslatot általános vitára alkalmasnak találja, az kézfeltartással jelezze. (Szavazás.)
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16 igen, 4 nem, 3 tartózkodás. A bizottság általános vitára alkalmasnak találta a
törvényjavaslatot.

Most a T/1379-es számú törvényjavaslatról szavazunk. Aki általános vitára
alkalmasnak találja, az kézfeltartással jelezze. (Szavazás.) 16 igen, 4 nem, 3 tartózkodás. A
bizottság általános vitára alkalmasnak találta a törvényjavaslatot.

Kérdezem, hogy a bizottság többségi véleményét ki kívánja előterjeszteni a plenáris
ülésen. (Talabér Márta: Czunyiné dr. Bertalan Juditot jelöljük.) Rendben. Czunyiné dr.
Bertalan Judit lenne a többségi vélemény előadója. Kérdezem, hogy kisebbségi vélemény
megfogalmazását kívánja-e a bizottság. Varga László és Vágó Gábor. (Vágó Gábor: A
parlament is összevontan fogja tárgyalni.) Igen, igen. (Moraj.) Jelezni szeretném, hogy egy
másik kisebbségi vélemény is van, a Jobbik-frakció részéről, tehát mi is szeretnénk kisebbségi
előadót állítani, tehát én azt kérném, hogy azt az öt percet, ami az előadók részére van, azt
megosztva használjuk fel. A Jobbik részéről én lennék az előadó.

Köszönjük szépen államtitkár úr és osztályvezető úr megjelenését.

Egyebek

Soron következik az egyebek. Először kérdezném, hogy kíván-e valaki szólni? (Nincs
jelentkező.) Amennyiben nem, akkor szeretném tájékoztatni a bizottságot, hogy tekintettel
arra, hogy a tárgyalt törvényjavaslatok általános és részletes vitáját is a holnapi ülésen fogjuk
megtartani, ezért szükségessé válik, hogy holnap is bizottsági ülést tartsunk.

Az általános vita után 30 perc elteltével tartanánk ezt az ülést, a helyszínt holnap vagy
még ma fogjuk jelezni.

A másik bejelentenivalóm, hogy javasolnám, hogy a bizottság 2010. november 2-án,
ez keddi napot jelent, délelőtt tartson kihelyezett ülést a legnagyobb, hajléktalanokat ellátó
szervezetnél, a Budapesti Módszertani Szociális Központ egyik intézményében. Ezen a héten
gyakorlatilag itt tartanánk meg a bizottság ülését, és természetesen az intézmény bemutatása
lenne az egyik napirendi pont. Én azt kérem önöktől, hogy szavazzunk, egyetért-e a bizottság
egy ilyen kihelyezett, itt Budapesten megtartandó üléssel. (Moraj, közbeszólások a
kormánypárti oldal részéről.) Ez délelőtt lenne. Mindenképp kell tartanunk bizottsági ülést,
tehát az nem marad el, csak az a kérdés, hogy itt vagy máshol. Hány órakor lesz a Fidesz
frakcióülése? (Iván László: 10.30-kor.)

Megnézzük, hogy csütörtökre át tudjuk-e tenni a bizottsági ülést, és csütörtökön lenne,
ha egyetért a bizottság azzal, hogy ezen a helyszínen legyen az ülés megtartva. Ezzel
egyetértünk? Akkor hétfőn nem tudunk bizottsági ülést tartani, ez jól látható. (Czunyiné dr.
Bertalan Judit: Kedden itt tudunk, de a helyszín az, ami …) (Közbeszólás: csak hát a
kihelyezett ülés az nem itt van.) (Iván László: Mert kedden, ugye teljes parlament van,
frakcióülés is.) (Lakatosné Sira Magdolna: Mert itt tudnánk előtte ülést tartani, ha itt van.)
(Iván László: Igen, 8-kor, de akkor nem kihelyezett.) Akkor én azt kérem, hogy gondoljuk
még át, és még a jövő héten erről tudunk dönteni, mert ez két hét múlva lenne. Gondoljuk át,
hogy ezt hogyan lehet megoldani.

Szerintem, csak megjegyzésként, mindenképp pozitív üzenet volna a részünkről,
hogyha egy ilyen kihelyezett ülést tudnánk tartani, főleg a téli ülésszak előtt, és egyben a
kormánytól azért kérnénk egy tájékoztatást is, hogy hogyan kíván felkészülni a téli
hajléktalanellátásra. Ez hagyomány gyakorlatilag az elmúlt húsz évben a bizottság részéről,
úgyhogy mindenképp fontosnak tartom.

Köszönöm szépen, ez lett volna az egyebek. Köszönöm szépen.

(Az ülés befejezésének időpontja: 9 óra 25 perc)
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