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J e g y ző k ö n y v ∗

az Országgyűlés Ifjúsági, szociális, családügyi és lakhatási bizottságának
2010. december 1-jén, szerdán, 8 óra 8 perckor

a Képviselői Irodaház III-as számú tanácstermében
megtartott üléséről

                                          
∗A jegyzőkönyv eredeti hitelesített példánya az Országgyűlés Levéltárában megtalálható.
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Napirendi javaslat

1. A Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alapról, és a szabad nyugdíjpénztár-

választás lebonyolításával összefüggő egyes törvénymódosításokról szóló

törvényjavaslat (T/1817. szám) (Módosító javaslatok megvitatása)

2. Egyebek
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Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Megjelent

Elnököl: Sneider Tamás (Jobbik), a bizottság elnöke

Ágh Péter (Fidesz) alelnök
Bábiné Szottfried Gabriella (Fidesz)
Erdős Norbert (Fidesz)
Prof. Iván László (Fidesz)
Lakatosné Sira Magdolna (Fidesz)
Székyné dr. Sztrémi Melinda (Fidesz)
Dr. Tapolczai Gergely (Fidesz)
Dr. Lanczendorfer Erzsébet (KDNP)
Dr. Stágel Bence (KDNP)
Dr. Tarnai Richárd (KDNP)
Dr. Varga László (MSZP)
Baráth Zsolt (Jobbik)
Vágó Sebestyén (Jobbik)

Helyettesítési megbízást adott:

Ágh Péter (Fidesz) megérkezéséig dr. Stágel Bencének (KDNP)
Talabér Márta (Fidesz) Bábiné Szottfried Gabriellának (Fidesz)
Csizi Péter (Fidesz) Erdős Norbertnek (Fidesz)
Czunyiné dr. Bertalan Judit (Fidesz) dr. Lanczendorfer Erzsébetnek (KDNP)
Hirt Ferenc (Fidesz) prof. Iván Lászlónak (Fidesz)
Kapus Krisztián (Fidesz) dr. Tapolczai Gergelynek (Fidesz)
Rónaszékiné Keresztes Monika (Fidesz) Lakatosné Sira Magdolnának
(Fidesz)
Szűcs Erika (MSZP) dr. Varga Lászlónak (MSZP)

Meghívottak részéről

Hozzászóló

Nátrán Roland helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium)
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(Az ülés kezdetének időpontja:  8 óra 8 perc)

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása

SNEIDER TAMÁS (Jobbik), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt
Bizottság! Köszöntöm a képviselőtársakat, a megjelent vendégeket. Megállapítom, hogy a
bizottság határozatképes. A helyettesítéseket a szavazás előtt fogom bediktálni.

Kérdezem a képviselőtársaimat, hogy van-e valami észrevétel vagy javaslat a
napirenddel kapcsolatban. (Nincs jelentkező.) Aki elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze!
(Szavazás.) Egyhangúlag elfogadtuk a napirendet. Köszönöm.

A Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alapról, és a szabad nyugdíjpénztár-
választás lebonyolításával összefüggő egyes törvénymódosításokról szóló törvényjavaslat
(T/1817. szám) (Módosító javaslatok megvitatása)

Soron következik a nyugdíjreform és adósságcsökkentő alapról szóló, T/1817-es
számú törvényjavaslat. Köszöntöm a kormány képviseletében Nátrán Roland helyettes
államtitkárt, a Nemzetgazdasági Minisztérium részéről.

Az ajánlástervezet 1. pontjában Scheiring Gábor és képviselőtársai indítványáról
kérdezem a kormány álláspontját.

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

ELNÖK: Köszönöm. Képviselőtársaimat kérdezem, kíván-e valaki hozzászólni.
(Nincs jelentkező.) Szavazás következik, amint beolvastam a helyettesítéseket. Ágh Pétert
Stágel  Bence helyettesíti, Talabér Mártát Bábiné Szottfried Gabriella, Csizi Pétert Erdős
Norbert helyettesíti, Czunyiné dr. Bertalan Juditot Lanczendorfer Erzsébet, Hirt Ferencet
Iván László professzor úr, Kapus Krisztiánt Tapolczai Gergely, Rónaszékiné Keresztes
Monikát Lakatosné Sira Magdolna és Szűcs Erikát pedig Varga László képviselő úr
helyettesíti. Szavazzunk az 1-es ajánlásról. Aki elfogadja? (Szavazás.) 5. Aki nem?
(Szavazás.) 13. Tartózkodás? (Nincs jelentkező.) Nem volt. Köszönöm szépen.

A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott.
Az ajánlástervezet 2. pontjában dr. Varga László indítványáról kérdezem a kormány

álláspontját.

NÁTRÁN ROLAND helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): A
kormány nem támogatja a javaslatot. (Ágh Péter érkezik az ülésterembe.)

ELNÖK: Köszönöm. Képviselőtársaimat kérdezem, kíván-e valaki hozzászólni.
(Nincs jelentkező.) Szavazás következik. Közben megérkezett Ágh Péter képviselő úr.

Aki elfogadja a módosító javaslatot? (Szavazás.) 2. Aki nem? (Szavazás.) 17.
Köszönöm szépen. A bizottság nem támogatta, és egyharmadot sem kapott.

A 3. pontban Kiss Péter és képviselőtársai indítványa.

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

ELNÖK: Köszönöm. Képviselőtársaimat kérdezem, kíván-e valaki hozzászólni.
(Nincs jelentkező.) Szavazás következik.

Aki elfogadja a 3. módosító javaslatot? (Szavazás.) 2. Aki nem? (Szavazás.) 17.
Köszönöm szépen. A bizottság nem támogatta, és egyharmadot sem kapott.
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A 8. pontban Scheiring Gábor és képviselőtársai indítványáról kérdezem a kormány
álláspontját.

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

ELNÖK: Köszönöm. Képviselőtársaimat kérdezem, kíván-e valaki hozzászólni.
(Nincs jelentkező.) Szavazás következik.

Aki elfogadja a 8. módosító javaslatot? (Szavazás.) 5. Aki nem? (Szavazás.) 14.
Köszönöm szépen. A bizottság nem támogatta, és egyharmadot sem kapott.

A 9. pontban Hegedűs Tamás és képviselőtársai indítványa.

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

ELNÖK: Köszönöm. Képviselőtársaimat kérdezem, kíván-e valaki hozzászólni.
(Nincs jelentkező.) Szavazás következik.

Aki elfogadja a 9. módosító javaslatot? (Szavazás.) 3. Aki nem? (Szavazás.) 14.
Köszönöm szépen. A bizottság nem támogatta, és egyharmadot sem kapott.

A 10. pontban szereplő módosító javaslatot Baráth Zsolt képviselő úr visszavonta, így
arról nem kell szavaznunk.

A 11-es pontban Baráth Zsolt indítványáról kérdezem a kormány álláspontját.

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

ELNÖK: Köszönöm. Képviselőtársaimat kérdezem, kíván-e valaki hozzászólni.
Baráth Zsolt képviselő úr.

BARÁTH ZSOLT (Jobbik): Köszönöm, elnök úr. Itt csak egy kis módosításról lett
volna szó, nem hiszem, hogy olyan nagy kaliberű kérdés, de csodálkozom, hogy a kormány
ezt nem támogatja.

ELNÖK: Köszönöm. Én is csak megerősíteném, hogy egy beszámolási
kötelezettségről van szó, tehát nem egy kardinális kérdésről. Tényleg szerettük volna, hogyha
ez pozitív utat kap a kormány részéről. Aki elfogadja a 11. módosító javaslatot? (Szavazás.) 3.
Aki nem? (Szavazás.) 13. Tartózkodás nem volt. A bizottság nem támogatta, és egyharmadot
sem kapott.

A 16. pontban Scheiring Gábor és képviselőtársai indítványa.

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

ELNÖK: Köszönöm. Képviselőtársaimat kérdezem, kíván-e valaki hozzászólni.
(Nincs jelentkező.) Szavazás következik.

Aki elfogadja a 16. módosító javaslatot? (Szavazás.) 5. Aki nem? (Szavazás.) 14,
tartózkodás nem volt. Köszönöm szépen. A bizottság nem támogatta, és egyharmadot sem
kapott.

A 17. pontban Hegedűs Tamás és képviselőtársai indítványáról kérdezem a kormányt.
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NÁTRÁN ROLAND helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): A
kormány nem támogatja a javaslatot.

ELNÖK: Köszönöm. Képviselőtársaimat kérdezem, kíván-e valaki hozzászólni.
(Nincs jelentkező.) Szavazás következik.

Aki elfogadja a módosító javaslatot? (Szavazás.) 5. Aki nem? (Szavazás.) 15 igen,
mert közben megérkezett Lanczendorfer képviselő asszony. Köszönöm szépen. A bizottság
nem támogatta, és egyharmadot sem kapott.

A 18-as pontban Scheiring Gábor és képviselőtársai módosító javaslata.

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

ELNÖK: Köszönöm. Képviselőtársaimat kérdezem, kíván-e valaki hozzászólni.
(Nincs jelentkező.) Szavazás következik.

Aki elfogadja a módosító javaslatot? (Szavazás.) 2. Aki nem? (Szavazás.) 18.
Köszönöm szépen. A bizottság nem támogatta, és egyharmadot sem kapott.

A 19-es pontban Scheiring Gábor és képviselőtársai indítványa.

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

ELNÖK: Köszönöm. Képviselőtársaimat kérdezem, kíván-e valaki hozzászólni.
(Nincs jelentkező.) Szavazás következik.

Aki elfogadja módosító javaslatot? (Szavazás.) 3. Aki nem? (Szavazás.) 15. Köszönöm
szépen. A bizottság nem támogatta, és egyharmadot sem kapott.

A 23. pontban Scheiring Gábor és képviselőtársai indítványa.

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

ELNÖK: Köszönöm. Képviselőtársaimat kérdezem, kíván-e valaki hozzászólni.
(Nincs jelentkező.) Szavazás következik.

Aki elfogadja módosító javaslatot? (Nincs jelentkező.) Ilyen nincs. Aki nem
támogatja? (Szavazás.) 15. Tartózkodás? (Szavazás.) 3. Köszönöm szépen. A bizottság nem
támogatta, és egyharmadot sem kapott.

A 24. pontban Scheiring Gábor és képviselőtársa javaslata.

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

ELNÖK: Köszönöm. Képviselőtársaimat kérdezem, kíván-e valaki hozzászólni.
(Nincs jelentkező.) Szavazás következik.

Aki elfogadja módosító javaslatot? (Szavazás.) 3. Aki nem? (Szavazás.) 16. Köszönöm
szépen. A bizottság nem támogatta, és egyharmadot sem kapott.

A végére is értünk a napirendi pontnak.
Egyebek
Kérdezem, hogy egyebekben kíván-e valaki valamit mondani. (Nincs jelentkező.)

Köszönöm szépen. Holnap reggel folytatjuk a munkánkat.
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DR. LANCZENDORFER ERZSÉBET (KDNP): Bocsánatot kérek, miért nem tudjuk
megcsinálni a holnapi bizottsági ülést?

ELNÖK: A holnapit? Hát az körülbelül hat órát fog igénybe venni, hét napirendi
pontunk van, nem hiszem, hogy neki tudnánk fogni. Gondolom érthető, hogy ez holnap lesz.
Köszönöm a részvételt.

(Az ülés befejezésének időpontja: 8 óra 21 perc)

Sneider Tamás
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Lajtai Szilvia


