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Napirendi javaslat

1. A kötelező magán-nyugdíjpénztári tagok védelméről szóló politikai

nyilatkozattervezet (P/1891. szám) 

(Dr. Orbán Viktor, Kósa Lajos, Lázár János és Dr. Selmeczi Gabriella (Fidesz)

képviselők önálló indítványa)

(Módosító javaslatok megvitatása)

2. Egyebek
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Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Megjelent

Elnököl:Sneider Tamás (Jobbik), a bizottság elnöke

Bábiné Szottfried Gabriella (Fidesz)
Csizi Péter (Fidesz)
Czunyiné dr. Bertalan Judit (Fidesz)
Erdős Norbert (Fidesz)
Hirt Ferenc (Fidesz)
Prof. Iván László (Fidesz)
Kapus Krisztián (Fidesz)
Lakatosné Sira Magdolna (Fidesz)
Székyné dr. Sztrémi Melinda (Fidesz)
Dr. Lanczendorfer Erzsébet (KDNP)
Dr. Stágel Bence (KDNP)
Dr. Varga László (MSZP)
Baráth Zsolt (Jobbik)

Helyettesítési megbízást adott

Ágh Péter (Fidesz) Czunyiné dr. Bertalan Juditnak (Fidesz)
Talabér Márta (Fidesz) Bábiné Szottfried Gabriellának (Fidesz)
Rónaszékiné Keresztes Monika (Fidesz) Székyné dr. Sztrémi Melindának
(Fidesz)
Dr. Tapolczai Gergely (Fidesz) Erdős Norbertnek (Fidesz)
Dr. Tarnai Richárd (KDNP) Dr. Lanczendorfer Erzsébetnek (KDNP)
Dr. Szanyi Tibor (MSZP) Dr. Varga Lászlónak (MSZP)

Meghívottak részéről

Hozzászólók

Dr. Kardkovács Kolos helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium)
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(Az ülés kezdetének időpontja: 7 óra 40 perc)

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása

SNEIDER TAMÁS (Jobbik), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt
Bizottság! Tisztelt Képviselőtársaim! Kedves Vendégek! Elkezdjük a bizottsági ülést.

Kérdezem elsőként, hogy a napirendi ponttal egyetértünk-e. Amennyiben egyetértünk,
akkor kézfelemeléssel kérem, azt jelezzük! (Szavazás.) Nem volt ellenszavazat, tartózkodás
sem, egyhangúlag elfogadtuk a napirendi javaslatot.

Mielőtt rátérünk a napirendi pont tárgyalására, gyorsan a helyettesítéseket elsorolom.
Ágh Péter képviselő urat Czunyiné Bertalan Judit képviselő asszony helyettesíti, Talabér
Márta alelnök asszonyt Bábiné Szottfried Gabriella képviselő asszony helyettesíti,
Rónaszékiné Keresztes Monikát Székyné Sztrémi Melinda képviselő asszony helyettesíti,
Tarnai Richárd képviselő urat Lanczendorfer Erzsébet képviselő asszony helyettesíti és
Szanyi Tibor képviselő urat Varga László képviselő úr helyettesíti.

A kötelező magán-nyugdíjpénztári tagok védelméről szóló politikai
nyilatkozattervezet (P/1891. szám) (Dr. Orbán Viktor, Kósa Lajos, Lázár János és Dr.
Selmeczi Gabriella (Fidesz) képviselők önálló indítványa) (Módosító javaslatok
megvitatása)

A napirendi pont alapján a kötelező magán-nyugdíjpénztári tagok védelméről szóló
P/1891. számú politikai nyilatkozattervezet részletes vitájához két javaslat érkezett.

Az első Mesterházy Attila és társainak módosító javaslata.
Elsőként az előterjesztőt kérdezem, Bertalan Judit képviselő asszonyt, hogy támogatja-

e az indítványt.

CZUNYINÉ DR. BERTALAN JUDIT (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Az
előterjesztő képviseletében azt tudom mondani, hogy a módosító indítványt az előterjesztők
nem támogatják.

ELNÖK: Köszönöm. Köszöntöm Karkovács Kolos helyettes államtitkár urat.
Kérdezem a kormány képviseletében, hogy támogatják-e a módosító indítványt.

DR. KARDKOVÁCS KOLOS helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium):
A kormány az idő rövidségére tekintettel még nem tárgyalta, de a kormány eddigi döntésének
ismeretében, feltehetően nem támogatja.

ELNÖK: Akkor ez tárcaálláspontot jelent? (Dr. Kardkovács Kolos helyettes
államtitkár: Igen.) Rendben, köszönöm szépen.

Kérdezem képviselőtársaimat, ki kíván hozzászólni.
Varga László képviselő úr, öné a szó!

DR. VARGA LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm szépen. Ez sokkolt és megdöbbentett,
hogy nem támogatja az előterjesztő és a kormány a módosító indítványunkat.

Annyit szeretnék hangsúlyozni, hogy ebben az indítványban tulajdonképpen a valós
választási lehetőséget biztosítottuk volna, ennek vannak átvezetve a nyilatkozatban az egyes
pontjai, fejezetei, részei. Szerintem, mondjuk ennek a nyilatkozatnak így lenne értelme, így
lenne megnyugtató, így lenne egyáltalán bármi logika abban, hogy egy ilyet a parlament
elfogadjon - ennyit talán, így reggel. Köszönöm.
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ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem, kíván-e még valaki hozzászólni. (Nincs jelzés.)
Amennyiben nem, szavazás következik.

Még egy helyettesítés van: Tapolczai Gergely képviselő urat Erdős Norbert képviselő
úr helyettesíti, és akkor ezek alapján szavazhatunk.

Aki egyetért a módosító javaslattal, az kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 4
igen. Aki nem ért egyet? (Szavazás.) 16 nem. Tartózkodás nem volt. A bizottság nem
támogatta a módosító javaslatot és nem kapta meg a szavazatok egyharmadát.

A következő módosító javaslatot Balczó Zoltán és társai adták be.
Kérdezem az előterjesztőt, hogy támogatja-e a módosító javaslatot.

CZUNYINÉ DR. BERTALAN JUDIT (Fidesz): Az előterjesztő ezt a módosító
javaslatot sem támogatja.

ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem a tárca álláspontját.

DR. KARDKOVÁCS KOLOS helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium):
Nem támogatjuk.

ELNÖK: Köszönöm. Kíván-e valaki hozzászólni? (Nincs jelzés.) Amennyiben nem,
akkor én csak egy mondatot mondanék, hogy gyakorlatilag ez hasonló az 1. módosító
javaslathoz, csak sokkal rövidebb - ugyebár egy politikai nyilatkozat legyen tömör és
határozott, úgy gondoltuk. Köszönöm.

Amennyiben nincs további hozzászólás, akkor szavazás következik. Aki a 2. számú
módosító javaslatot támogatja, az kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 4 igen. Aki nem
támogatja? (Szavazás.) 16 nem. Tartózkodás nem volt. A bizottság nem támogatta a módosító
javaslatot és nem kapta meg a szavazatok egyharmadát.

Ezzel le is zárom ezt a napirendi pontot, köszönjük szépen a részvételt.

Egyebek

Kérdezem képviselőtársaimat, hogy egyebekben kíván-e valaki valamit mondani.
(Nincs jelzés.) Amennyiben nem, akkor köszönöm szépen a részvételt, további jó munkát
kívánok a nap folyamán.

(Az ülés befejezésének időpontja: 7 óra 45 perc)

Sneider Tamás
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Turkovics Istvánné


