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Napirend:

1. A magánnyugdíj-pénztári befizetésekhez kapcsolódó törvénymódosításokról

szóló törvényjavaslat (T/1378. szám)

(A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása)

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

módosításáról szóló törvényjavaslat (T/1379. szám)

(A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása)

3. Egyebek



- 4 -

Az ülés résztvevői:

A bizottság részéről megjelent:

Elnököl: Sneider Tamás (Jobbik), a bizottság elnöke

Ágh Péter (Fidesz), a bizottság alelnöke

Bábiné Szottfried Gabriella (Fidesz)

Csizi Péter (Fidesz)

Czunyiné dr. Bertalan Judit (Fidesz)

Erdős Norbert (Fidesz)

Hirt Ferenc (Fidesz)

Prof. Iván László (Fidesz)

Lakatosné Sira Magdolna (Fidesz)

Rónaszékiné Keresztes Monika (Fidesz)

Dr. Tapolczai Gergely (Fidesz)

Dr. Lanczendorfer Erzsébet (KDNP)

Dr. Szanyi Tibor (MSZP)

Dr. Varga László (MSZP)

Baráth Zsolt (Jobbik)

Vágó Sebestyén (Jobbik)

Helyettesítési megbízást adott:

Talabér Márta (Fidesz) Czunyiné dr. Bertalan Juditnak (Fidesz)

Csizi Péter (Fidesz) megérkezéséig Erdős Norbertnek (Fidesz)

Kapus Krisztián (Fidesz) prof. Iván Lászlónak (Fidesz)

Székyné dr. Sztrémi Melinda (Fidesz) Bábiné Szottfried Gabriellának (Fidesz)

Dr. Stágel Bence (KDNP) Rónaszékiné Keresztes Monikának (Fidesz)

Dr. Tarnai Richárd (Fidesz) dr. Lanczendorfer Erzsébetnek (KDNP)

Szűcs Erika (MSZP) dr. Varga Lászlónak (MSZP)
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Meghívottak részéről:
Hozzászólók:

Nátrán Roland helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium)

Megjelent:

Borisza Gyula főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium)
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(Az ülés kezdetének időpontja: 19 óra 14 perc)

Az ülés megnyitása

SNEIDER TAMÁS (Jobbik), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Köszöntöm
a képviselőtársamat. Engedelmükkel megkezdenénk a bizottsági ülést.

A határozatképesség megállapítása

Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes. Külön megjegyzem, lehet, hogy ilyen
időben kéne tartani a bizottsági üléseket, most rendkívül nagy számban jelen vagyunk.
(Czunyiné dr. Bertalan Judit: A reggel fél hét sem rossz.) Az sem rossz, így van.

Viszont azért azt is el kell mondanom az elején, hogy nagyon hátrányos dolognak
érzem, hogy a plenáris üléssel egy időben kell tartanunk, és ott is ott kéne lennünk.

Én azt szeretném, ha lehetőleg húsz perc alatt véget érne ez a bizottsági ülés. Nyilván
nem korlátozhatom az időkeretet, de húsz perc múlva kezdődik körülbelül a részletes vitája az
előttünk lévő törvényjavaslatnak, tehát ha lehet, akkor ezt vegyük figyelembe, és próbáljunk
gyorsan haladni.

A helyettesítések ismertetése következne. Talabér Márta képviselő asszonyt Czunyiné
Bertalan Judit képviselő asszony helyettesíti, Csizi Péter képviselő urat Erdős Norbert, Kapus
Krisztián képviselő urat Iván László professzor úr, Székyné dr. Sztrémi Melindát Bábiné
Szottfried Gabriella, dr. Stágel Bencét Rónaszékiné Keresztes Monika, dr. Tarnai Richárdot
Lanczendorfer Erzsébet képviselő asszony, Szanyi Tibor úr közben megérkezett, Szűcs Erika
képviselő asszonyt Varga László képviselő úr helyettesíti.

A napirend elfogadása

A kiküldött napirendi javaslatokat azzal a módosítással terjesztem elő, hogy a T/1379.
számú törvényjavaslathoz módosító indítvány nem érkezett, így értelemszerűen arról nem
tárgyalnánk. Van-e valakinek valamilyen javaslata a napirendi pont tárgyalásával
kapcsolatban?

Amennyiben nincs, akkor kérem, hogy ha elfogadjuk a napirendi javaslatot, azt
kézfelemeléssel jelezzük! (Szavazás.) Egyhangúlag elfogadtuk. Köszönöm szépen.

A magánnyugdíj-pénztári befizetésekhez kapcsolódó törvénymódosításokról szóló

törvényjavaslat (T/1378. szám) (A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok

megvitatása)

Soron következik a magánnyugdíj-pénztári befizetésekhez kapcsolódó
törvénymódosításokról szóló T/1378. számú törvényjavaslathoz benyújtott módosító
javaslatok tárgyalása.

A kormány képviseletében köszöntöm Nátrán Roland helyettes államtitkár urat és
Borisza Gyula főosztályvezető-helyettes urat a Nemzetgazdasági Minisztérium részéről.

Az ajánlás 1. pontjában Scheiring Gábor és képviselőtársai javaslatáról kérdezem a
kormány álláspontját.

NÁTRÁN ROLAND helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): A
kormány nem támogatja a javaslatot. Tegyek indoklást a kormány álláspontjához?

ELNÖK: Igen, indoklást is.
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NÁTRÁN ROLAND helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): A
javaslat gyakorlatilag erre a 14 hónapos időszakra vonatkozó kompenzáció egy formáját
fogalmazza meg, amit – mint azt a bizottság korábbi ülésén is kitárgyaltuk – akkor lehet
megtenni, ha a 2013-at követő nyugdíjjáradék-fizetésre vonatkozó szabályozás megszületik.
Ezért a kormány generálisan kívánja szabályozni ezt a kérdést, és nem részmegoldást, illetve a
mostani parciális javaslatot támogatja, hanem a generálist. A cél a generális rendezés.

ELNÖK: Értem, köszönjük. A kormány tehát a módosító javaslatot nem támogatja.
Kérdezem, a bizottság részéről ki kíván hozzászólni. (Nincs jelzés.) Ez LMP-s indítvány volt.
Amennyiben nincs hozzászólás, akkor a szavazás következik.

Ki az, aki támogatja a módosító indítványt? (Szavazás.) Három igen. Ki az, aki nem
támogatja? (Szavazás.) Tizenhat nem. Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.) Három tartózkodás.
Köszönöm szépen. Így az egyharmadát nem kapta meg a szavazatoknak az indítvány.

Az ajánlás 2. pontjában dr. Varga László és képviselőtársai módosító indítványa
található, amely tartalmilag összefügg a 3. és a 4. ponttal, ezért ezekről az ajánlási pontokról
összevontan tárgyalunk, és egy szavazással döntünk.

Kérdezem a kormány álláspontját.

NÁTRÁN ROLAND helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): A
kormány ezt a javaslatot sem támogatja, egyrészt részben az előző indokok alapján, a
szükségszerű generális szabályok megalkotása miatt 2013-at követően.

Illetve a másik ok, ami miatt a javaslat problémát okoz, az, hogy ezzel gyakorlatilag
azt dokumentálná a parlament, hogy itt kölcsönvételről van szó, a magánnyugdíj-pénztári
járulékok kölcsönvételéről, ami után kamatot is fizetne az állam. Hangsúlyozottan nem erről
van szó a kormány javaslata alapján. Ez a másik indok, ami miatt ezt a javaslatot sem
támogatja a kormány.

ELNÖK: Köszönöm. Tehát a kormány nem támogatja a módosító javaslatot.
A bizottság részéről, úgy látom, Varga László képviselő úr kíván szólni.

DR. VARGA LÁSZLÓ (MSZP): Így van, csak nagyon röviden. Nyilván nem itt
fogjuk a vitát lefolytatni, tehát tekintettel az elmondottakra csak annyit mondanék, hogy
nyilván mi ezt egy sajátos kölcsönszerződésnek tekintjük, egy egyoldalúan oktrojált
kölcsönszerződésnek, amibe az egyik fél nem egyezett bele. Ebben a tekintetben szerintem ez
egyfajta garanciát jelent.

De, ahogy Iván László is mondta a múltkori ülésen, van egy önkéntes része a
dolognak, van egyfajta olyan későbbi tervük, hogy mindenki a saját szándéka szerint döntsön
ebben a tekintetben, tehát nyilván ez a javaslat, amit mi tettünk, ha önök kinyitják ezt a
lehetőséget, már a kormányoldal, akkor a későbbiekben kilépőkre nem vonatkozik. Tehát, ha
valaki mégis ott akar maradni, annak a pénzét ’12. január 31-ig illő volna pótolni.

A jegybanki alapkamat meg egy általánosan bármilyen kölcsönszerződésben és
bármilyen egyéb jogi aktusban figyelembe vehető alap ebben a tekintetben, tehát ezt egy jó
tárgyalási alapnak tartjuk ebben a tekintetben.

Nyilván kérem önöket, hogy támogassák, de szkeptikus vagyok azért. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönjük szépen. Szanyi Tibor képviselő úré a szó.
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DR. SZANYI TIBOR (MSZP): Köszönöm szépen. Csak azt hiszem, korábban egy
ritmus volt, hogy egy ellenzéki, egy kormány, egy ellenzéki, egy kormány, nem akartam
udvariatlan lenni a kormányoldallal.

Én csak egy kommunikációs összefüggésre szeretném fölhívni a figyelmet. Ugye,
senki nem fog rám megharagudni, ha a továbbiakban a nyilvánosság előtt arról fogok
beszélni, hogy ezt tuti nem akarja visszaadni a kormány?

Köszönöm.

ELNÖK: Köszönjük a hozzászólást. Czunyiné dr. Bertalan Judit.

CZUNYINÉ DR. BERTALAN JUDIT (Fidesz): Én sem akarom húzni az időt.
Köszönöm a szót, elnök úr. Az oktrojált kölcsönszerződésszerű értelmezése a
törvényjavaslatnak némi magyarázatot kíván. Azt gondolom, hogy a nyugdíjrendszer
működése tekintetében a ’97-es módosítás, illetve a ’97-es magánnyugdíj-pénztári rendszer
hasonló módon volt oktrojált, hiszen akkor sem kérdezték meg a kötelező beléptetésről az
embereket, ha kicsit lehetek humorosabb.

Azt gondolom, hogy kommunikációs csatornákba meg nem megyek bele, de az a
tegnapi napon tényleg egy kicsit vicces volt, hogy az adórendszer változtatási hiányaira
akartuk a pénzt a képviselőtársa szerint, utána pedig a MOL-részvények vásárlására. Változó
a… (Dr. Szanyi Tibor: Meglesz az.) Változó.

Én azt gondolom, ha a bizottsági ülésen Szanyi képviselő úr itt lett volna, akkor a
kormány képviselője egyértelműen megmondta, hogy a 14 hónapra visszatartott, vagy kvázi
járulékként értelmezendő tagdíjak a nyugdíjalapban maradnak, ergo azt a fajta fedezetet
biztosítják, ami a jogszabály célja.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. Kíván-e még valaki hozzászólni? (Jelzésre:) Szanyi Tibor
képviselő úré a szó.

DR. SZANYI TIBOR (MSZP): Ráérünk, ugye, este van. Igyekszem nagyon rövid
lenni. Lehet ezt a csikicsukit játszani, tehát hogy ami, mondjuk, erre az évre benne van a
költségvetésben, hogy mennyivel fogja kiegészíteni a nyugdíjkasszát, ha most más oldalról
betöltjük a nyugdíjkasszát, akkor nyilvánvalóan lesz egy kis maradvány, és abból máris lehet
MOL-részvényeket vásárolni. Tehát így is, úgy is az a nóta vége, hogy önök ebből
benzinkutakat akarnak venni. Meg fogja látni egyébként, képviselő asszony, gyönyörűen
meglesz az a bolt, és igazából ennek keresik a fedezetét. Nagyszerű, hajrá, de legalább
beszéljünk világosan! (Dr. Lanczendorfer Erzsébet: Ezt nem gondolja komolyan!)

ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e esetleg még valakinek hozzászólása? (Nincs
jelzés.) Ha nincs, akkor lezárnám a vitát, és egyben szavazás is következik.

Aki a 2-es, 3-as és a 4-es pontban szereplő módosító javaslatokat támogatja, kérem,
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Három. Aki nem támogatja! (Szavazás.) Tizenkilenc
nem. Tartózkodás volt-e? (Senki sem jelentkezik.) Nem volt. A bizottság egyharmada sem
támogatta az indítványt.

A módosító javaslatok végére érkeztünk. Köszönöm szépen ezt a gyors bizottsági
ülést, és folytatjuk a parlament részletes vitáját.
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Egyebek

Az egyebekben: a következő bizottsági ülés holnap 9 órakor kezdődik, és az eléggé
hosszú lesz, ez látható a napirendi pontokból.

(Az ülés befejezésének időpontja: 19 óra 23 perc.)

Sneider Tamás

a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Thomas-Takács Aliz


