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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 33 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

SNEIDER TAMÁS (Jobbik), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt 
Képviselőtársaim, kérem, foglalják el helyüket, elkezdjük bizottsági ülésünket. Sok szeretettel 
köszöntök mindenkit. Megállapítom, hogy a bizottságunk határozatképes. A helyettesítéseket 
majd a szavazás előtt ismertetem. 

A napirend kiküldésre került. Kérdezem, hogy van-e valakinek a napirendi javaslattal 
kapcsolatban észrevétele. (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, ha el tudjuk fogadni, akkor 
kérem, kézfelemeléssel jelezzük. (Szavazás.) Egyhangúlag a bizottság elfogadta a napirendi 
javaslatokat. Ennek értelmében soron következik a Nyugdíjbiztosítási Ellenőrző Testület 
2012. évi tevékenységéről szóló beszámoló tárgyalása.  

Beszámoló a Nyugdíjbiztosítási Ellenőrző Testület 2012. évi tevékenységéről. 
Előadó: Dr. Medgyasszay László elnök 

Köszöntöm a napirendi pont előadóját, Medgyasszay László elnök urat, valamint 
Mészáros József főigazgató urat, az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságtól, továbbá 
Pósfai Gábor főigazgatót, a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivataltól.  

Mielőtt elkezdenénk a tárgyalását az anyagnak, jelzem, hogy ez minden évben 
kötelezettsége a Nyugdíjbiztosítási Ellenőrző Testületnek, hogy a parlament elé terjessze, 
illetve bizottság elé terjessze a jelentését.  

Megadom a szót Medgyasszay László elnök úrnak. 

Dr. Medgyasszay László elnök (NYET) szóbeli kiegészítése 

DR. MEDGYASSZAY LÁSZLÓ elnök (Nyugdíjbiztosítási Ellenőrző Testület): 
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Köszönjük a meghívást. Igyekszem rövid lenni, hiszen a 
bizottságnak elég sok dolga, és sok fontos feladata van biztos a mai nap folyamán is.  

Bevezetőként engedjék meg, hogy ismertessem azokat a változásokat, amelyek 
személyi változások elsősorban a Nyugdíjbiztosítási Ellenőrző Testület életében. Most nem 
szerénytelenség, csak azért kezdem magamon, mert az elnökön szokták ezt a dolgot kezdeni. 
Új elnöke vagyok a testületnek, ez év 2012. február 16-án választottak elnöknek a bizottság, a 
NYET, mert az előző elnök mandátuma 2011 novemberében lejárt. De nemcsak az előző 
elnöknek a mandátuma járt le, hanem több előző tagnak is a mandátuma, és így a törvény 
értelmében kiegészült a bizottság. Ennek során – csakhogy felelevenítsem egy kicsit a törvény 
sorait – 3 fő a kormányzati oldalról kerül kinevezésre, ők már 2010 óta ott vannak. Név 
szerint talán nem kívánja a bizottság, hogy felsoroljam őket, mert azt is megtehetem; 3 fő 
szakszervezeti oldalról került megválasztásra, illetve delegálásra. A 3 szakszervezeti oldalról 
2 fő 2012. június 26-án került megválasztásra, tehát akkor tették le az esküt; és a munkáltatói 
oldal 3 tagja is 2012 februárjában, illetve júniusában tette le az esküt. Az Idősügyi Tanács 
javaslatára, rajtam kívül, Zsák Jánosné szintén 2012 novemberében került a bizottságba.  

Tehát a felsoroltakból, amit igyekeztem gyorsan elkövetni, kitűnik, hogy a bizottság 
tulajdonképpen 2012. közepén egészült ki, addig, mint csonka bizottság működött, de ez a 
csonka bizottság csak a számában volt csonka, a tevékenységében nem, mert azt a feladatot, 
amelyet a 2012. évi munkatervben vállalt – hiszen a működésünk a munkaterv szerint történik 
–, azt a feladatot elvégezte.  

Mi a fő feladata a Nyugdíjbiztosítási Ellenőrző Testületnek? Ellenőrizni, benne van a 
nevében, a nyugdíj-biztosítási alapoknak és az ágazatnak a működését. Az írásbeli 
beszámolóból is kitűnik, hogy ezt az ellenőrző munkát elvégeztük. Itt különféle anyagokat 
kell a munkaterv szerint, a szabályok szerint, az ügyrendünk szerint bekérni az ONYF-től, 
ezeket az anyagokat rendszeresen megkaptuk. Itt ül mellettem Mészáros úr, főigazgató úr. A 
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bizottság előtt is hadd köszönjem meg azt a készséget, és azt a szakmai magas szintű 
támogatást, amit a bizottságnak az igazgató úr személye is, és az egész ONYF 
szakszemélyzete számunkra megad. Minden egyes alkalommal, amikor megkapjuk az írásbeli 
beszámolót az ONYF-től, a szóbeli kiegészítések nagyon szakszerűen és közérthetően 
tájékoztatják a testületünket az egyes témákról.  

Meg kell állapítsuk, hogy a Nyugdíj-biztosítási Alap a – a 2011 éviről beszélünk, 
aminek csak a beszámolóját fogadtuk el 2012-ben – 2012-ben is, az eddigi információink 
szerint a jogszabályoknak, előírásoknak megfelelően dolgozik, pénzügyi bevétele és kiadása 
az előirányzatnak megfelel. Ha eltérés van, az vis maior esetekben történhet, vagy éppen 
rendkívüli törvényváltozás esetében.  

Még annyit szeretnék szóbeli kiegészítésként mondani az írásos anyaghoz, hogy ha 
észre tetszettek venni, három témát emeltünk ki az évi tárgyalásokkor. A Nemzeti 
Rehabilitációs és Szociális Hivatal működéséről azért kértünk beszámolót, mert kikerült az 
ONYF szervezetéből ez a Hivatal, és ezáltal a NYET-nek az előző tevékenysége is megszűnt 
felette. De rendkívül készségesen az NRSZH-nak a vezetője megtette azt számunkra, hogy 
egy részletes beszámolót adott az átmenetről, az átalakulásról, a működésről, a problémáikról, 
a szervezeti felépítésről, amit a testületünk megnyugvással fogadott el, és az a vélemény 
alakult ki a beszámoló alapján, hogy ez az új szervezeti forma megfelelő módon fogja ezt a 
szakmai munkát elvégezni. Itt hadd tegyem zárójelbe – ami nem NYET feladat, csak, mint 
állampolgár, mint egykori képviselő, és mint bizonyos értelemben érintett –, hadd mondjam 
el, hogy bizony Magyarországon a mozgássérültek és a fogyatékkal élőknek a rehabilitációja, 
kezelése, gyógykezelése és támogatása, bár nagy erőfeszítéseket tesz a kormány és a 
társadalom is ennek előmozdítása érdekében, még sok kívánnivalót hagy maga után. Én a 
képviselő urak és az elnök úrnak a lelkére teszem ezt a problémát, kérem, mindent 
kövessenek el, hogy ezt a nem kis létszámú állampolgártársaink életét könnyítsük meg, és 
Magyarországon a rehabilitációt, a gyógykezelést minél korszerűbb módon a mindenkori 
kormányzat valósítsa meg. 

A másik téma, amit kiemeltünk az Állami Számvevőszék jelentése, a zárszámadáshoz 
készült ÁSZ-jelentésről. Ezt azért emeltük ki, mert újszerű módon egy új módszerrel végezte 
az Állami Számvevőszék a vizsgálatát, és ahogyan az írásos anyagban is megfogalmaztuk, ezt 
nagyon megfelelőnek, és az elmondottak, és az ÁSZ beszámolója szerint nagyon 
megfelelőnek tartottuk. Az egyik legizgalmasabb téma, amiről tárgyalt a bizottságunk, a 
nőknek 40 év jogosultsági idő alapján járó nyugdíj igénybevételéről szól. Én, mint 
magánember is, és most már elég élemedett korú nyugdíjas, és mint aki a nőknek a tisztelője 
vagyok, rendkívüli módon üdvözöltem és örültem annak, hogy ezt a lehetőséget a kormány 
megadta. De ez az öröm azzal is járt, hogy az ONYF-nek ezzel komoly kiadásai is vannak, és 
itt, ha az anyagot megnézzük, azt láttuk és azt tapasztaltuk, hogy bizony a tervezethez képest 
ugrásszerűen megnövekedett azoknak a hölgyeknek a száma, akik ezzel élnek. Ez egy 
pénzügyi problémát is okoz; ezt a pénzügyi problémát eddig még sikerült az ONYF-nek 
megfelelő módon kezelni. Hozzáteszem azt – az írásbeli anyagban is bent van – ugye, azért 
kellett itt kiegészítést is kapni, egy egyszeri kiegészítést kapni az ONYF-nek.  

Összességgében azt tudom még összefoglalni, összegezni, hogy ez a NYET azt 
hiszem, hogy egy elég aktív, és nagyon alapos munkát végző testület. Én egy éve kerültem ide 
– helyesebben másfél éve most már, hogy a bizottság tagja vagyok –, és a delegációra jogosult 
szervezetek, tapasztalataim szerint, felelősen döntöttek azoknak a személyéről, akik ott ülnek 
a bizottságban. Én nagyon örülnék, ha a bizottság, elnök úr, egyszer megtisztelné, akár 
személyesen is, vagy a bizottság bármelyik tagja egy ülésünket, hogy erről, amit én most 
mondok, meg is győződhessen. Köszönöm szépen. Természetesen amennyiben kérdés van, 
akkor a tehetségemhez képest válaszolok, illetve itt ül mellettem főigazgató úr, aki a 
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számszaki vagy szakmai, vagy olyan kérdésekre, amihez sokkal jobban ért nálam, akkor ő fog 
ezekre válaszolni. Köszönöm szépen a meghallgatást. 

 
ELNÖK: Köszönjük a rövid prezentációt, és megkérdezem Mészáros József 

főigazgató urat, kíván-e most még ehhez hozzátenni, én örülnék. 

Prof. Dr. Mészáros József főigazgató (ONYF) szóbeli kiegészítője 

Prof. DR. MÉSZÁROS JÓZSEF főigazgató (Országos Nyugdíjbiztosítási 
Főigazgatóság): Én megköszönöm mind a Nyugdíjbiztosítási Ellenőrző Testületnek, mind az 
ÁSZ-nak a munkáját, azt gondolom, hogy ezek a beszámolók nyilvánosak. És némi 
szerénytelenséggel hadd mondjam azt, hogy a kollégáimnak nem kell szégyenkeznie, tehát 
sem az ÁSZ jelentése, sem a Nyugdíjbiztosítási Ellenőrző Testület jelentése nem tartalmaz 
olyan megállapításokat, amelyek súlyosak lennének, sőt némi büszkeséggel állíthatom, hogy 
döntően pozitív megállapításokat tartalmaznak. Ez persze nem jelenti azt, hogy az Alappal 
való felelős gazdálkodáson még ne lehetne javítani, illetve a biztosítottak kiszolgálását ne 
lehetne még javítani, úgyhogy én köszönöm az Ellenőrző Testület beszámolóját.  

Kérdések, vélemények 

ELNÖK: Köszönöm. Megnyitom a vitát, kérdezem képviselőtársaimat, hogy ki kíván 
hozzászólni a jelentés tartalmához. 

Iván László professzor úré a szó. 
 
Prof. IVÁN LÁSZLÓ (Fidesz): Tisztelettel köszöntöm a meghívottainkat és a 

beszámolót közvetítő elnökséget. Meg kell mondjam, hogy számomra rendkívüli öröm, hogy 
ez a jelentés, és ez a beszámoló lényegében korrekt, következetes; nem csak számszaki 
dolgokban, nem csak összeadásban, bizonyos százalékokban jelenik meg, hanem 
szemléletformáló alapot képez ahhoz, hogy a jövőt illetően a nyugdíjbiztosítás 
vonatkozásában milyen kitörési lehetőségek, illetve milyen fejlesztési, fejlődési lehetőségek 
vannak. Nyilvánvaló az is, hogy a nyugdíjügy, mint olyan ügy, nem egyenlő az idősüggyel és 
öregüggyel, de ezt sajnos máig is mindig összekeverik. Amikor a nyugdíjasokról beszélünk 
vagy nyugdíjügyről, akkor általában a korfának, ugye, az őszülő társadalmak imázsa jelenik 
meg, az ezüsthajúak, az aggok és az öregek együtt. Szó sincs róla. Sokszor elmondtam, 
elmondjuk, hogy lényegében a nyugdíjügy az egy teljesen más ügy, mint az idősödés, és mint, 
ami demográfiai kérdés, de összefügg természetesen a demográfiai folyamatokkal, ez is 
természetes. De ez egy olyan, gyakorlatilag megállapodás és olyan jogilag, számszakilag 
alapozott egyezség, hogy melyik társadalom, és milyen társadalom milyen módon kezeli a 
nyugdíjügyet.  

Na most, ebből a jelentésből és beszámolóból kiderül, hogy szerencsére magába 
foglalja azt a lehetőséget, hogy megadja az idősödésből származó jövőbeni és jelenlegi 
problémák felismerésének, megoldásának a lehetőségét, ugyanakkor keretbe foglalja az 
eddigieket, és kimondja a végső szót, és ennek a végső szónak a lényege az, hogy a nyugdíj, 
és a nyugdíjak gyakorlatilag mindig igazságtalanok voltak bizonyos értelemben. Nem csak 
filozófiailag, nem csak úgy, hogy az idősödő emberek milyen módon kerülnek megítélés alá, 
milyenek az attitűdök, milyen az a bizonyos ageizmus az idősekkel szemben. Nem, a 
nyugdíjassá válásnak mindig, évtizedek óta oktattam, oktatjuk azt, hogy mit jelent az időbeni 
változások mentén a nyugdíjassá válásnak a lélektana, a gazdasági jelentősége, milyen a 
nyugdíjassá válás lehetősége a nyugdíj révén és a nyugdíj mellett. Mert nyilvánvaló, hogy ez 
hatalmas, személyileg is és társadalmilag is egy hatalmas krízis zóna, mert nyilvánvaló, hogy 
aki az aktív életkor és az aktív tevékenységből kikerül, és úgynevezett függő helyzetbe kerül a 
társadalom úgynevezett jóléti nyugdíjrendszerétől, az teljesen más lélektannal kerül ebbe a 
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helyzetbe, folytatja az életét, mint előtte. Azonban, hogy a nyugdíjasság és a nyugdíj ne 
jelentsen a függőség, tehetetlenség és a kiszolgáltatottság szintjén megalázó helyzetet, az már 
egy külön nagyon fontos kérdés.  

Miért hadakoznak, és miért hadakozunk általában azért, hogy leminősítsék a 
kisebbségeket, hogy leminősítsék a valamilyen oknál fogva rokkantakat, fogyatékosokat, stb., 
mert olyan a társadalomnak a magatartása és befolyása a mindennapi életben, hogy ezeket a 
sajátossággal rendelkező embereket többnyire leírják. És mi annak idején, 2001-ben – talán 
emlékeztek rá – megalkottuk az Idősügyi Tanácsban Harrach miniszter úrral, akkor én 
társelnök voltam, az úgynevezett idősügyi chartát. Ez az idősügyi charta – többször is 
felvetettem, előhoztam – valahogy úgy kisodródott, valahogy úgy a peremen mozgott, pedig 
akkor több pártnak, a résztvevő pártoknak az egyezségével és együttérzésével, az együtt 
gondolkodásával történt ez az idősügyi charta, de négy nagy fejezetben megfogalmaztuk azt, 
hogy mit jelent az idősügyi chartának a tartalma. Még olyan is volt benne a végén, a negyedik 
pontban – a többit nem sorolom most föl –, hogy országos idősügyi ombudsmant javasoltunk. 
Ugye, ezután aztán ez kikerült a peremre, illetve nem került be, mert hiszen ombudsmanok 
vannak, majd ők ellátják.  

Tehát itt számos olyan előítéletből származó maradvánnyal, mint nyugdíj és idősügy, 
kell valamiféle megoldást találnunk, hogy kellőképpen tudjuk közvetíteni a mindennapi jelen, 
a jövő és a mostani nemzedékek közötti viszonyok rendezéséhez. Nyilvánvaló, hogy a 
nyugdíjassá válás, és az időssé válás folyamataiban tisztán meg kell fogalmaznunk, mit jelent 
a kettő. Nos, ez nem csak ezt jelenti, hogy fogalmilag tisztázzuk, hanem azt is jelenti, hogy 
ennek a következményei mik legyenek. Ugye, alapkérdés az, hogy meg tud élni, milyen 
szinten tud megélni a nyugdíjból, az alapnyugdíj mire ad lehetőséget, az alapnyugdíj mellett 
milyen több lehetőség van, milyen módon, ez már számítástechnikai kérdés. Rendkívül 
gondos munkának a lenyomata ez az ellenőrző bizottsági jelentés és beszámoló, nem is ez a 
problémánk. A problémánk az, hogy hogyan lehetne azt elérni, mert igazságosságot keresni 
ugye, az egy nagyon fontos dolog, de nagyon merész dolog, mert tudjuk, hogy az igazság mit 
jelent, Arisztotelész mondta, hogy szeretem Platónt, de még jobban az igazságot, csak ő se 
tudta megmondani, mit jelent az igazság.  

És ezért azt mondom, hogy a nyugdíj melletti foglalkoztatás perzselő kérdés, erre 
voltak ugye, különböző döntéseink, voltak olyanok, hogy akkor hányszorosa legyen, éppen 
’89-ben volt egy olyan döntés a parlamentben, hogy lényegében 18-szorosa az évi 
minimálbérnek legyen a top, meg ilyenekkel próbálkoztunk. De az, hogy a nyugdíj, az 
öregségi nyugdíj mellett, és a nem öregségi támogatások mellett milyen lehetőség legyen a 
munkavégzésre, az eljutott abba a fázisba nem csak igazságtalanság szempontjából, hogy 
akkor majdnem hogy szankcionált bűnnek tekintjük azt, ha valaki a megélhetése érdekében a 
nyugdíj mellett még tevékeny módon, adófizetőként, személyi jövedelemadó fizetőként is, 
beszáll a munkába. Tehát ugye, jöttek ezek a manőverek, hogy akkor vonjuk össze, akkor 
adóztassuk meg és a legkülönbözőbb problémák. Kérem szépen, ha valaki humánus, és nem 
csak szociálisan, hanem humánus szociálisan gondolkozik, akkor a mai világban a 
nyugdíjassá válásnak az igazságossága ott kezdődik, hogy a személy, a nyugdíjassá váló, és a 
társadalmon belüli nyugdíjas réteget milyen hátrányok fogják érinteni bármilyen döntésünk, 
bármilyen törvényalkotásunk mentén.  

Összegezve, én azt hiszem – elnézést, hogy ilyen hosszan beszéltem erről, de 
visszatérően marcangolja az embert, aki ezekkel a témákkal lelkiismeretesen, akár 
szakszerűen is foglalkozik –, hogy tudnánk valóban egy olyan „igazságos nyugdíjemelést” 
biztosítani, ami ne csak nyugdíjemelésről szóljon, hanem az emberről. Tehát az ember, aki 
ilyen és ilyen viszonyok között eltöltött ennyi és ennyi esztendőt, eltöltötte és bekerült az 
idősödés folyamataiba, annak egy bizonyos korszakába, hogy ez az ember emberi 
méltóságának megfelelően tudjon fennmaradni, mi több, akár még gyarapodni is. És azt 
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hiszem, hogy a jelentés is és a beszámoló erre – legalábbis a véleményem szerint, ahogy 
belenéztem és átnéztem – megadja a választ, a lehetőséget, legalábbis a 2012-es évi 
tevékenység bemutatása révén. A testületre rendkívül nagy szükség van, megítélésem szerint 
a testület tagjai és a háttere, civil és szakmai háttere az biztosított, várjuk és várom magam is, 
hogy a jövőben is megfelelő korrekt következetességgel folytassák a munkájukat. Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük. 
Pál Béla képviselő úré a szó. 
 
PÁL BÉLA (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Nagyon örülök neki, hogy Iván 

László professzor úr után kaphattam szót, annál is inkább, mivel társadalompolitikai és 
társadalomlélektani elemzéseinek számos pontjával egyetértek, és ezért tisztelem és becsülöm 
is, még akkor is, ha a végkövetkeztetést illetően eltérő a véleményünk. 

Azt külön köszönöm Medgyasszay László volt képviselőtársamnak, hogy a szóbeli 
felvezetőjében – hozzá hasonló módon – korrekt volt és önkritikusabb volt, mint maga az 
anyag. Ebből nem haragszik meg, ha azt mondom, hogy az ön igényességéhez méltó anyag 
előterjesztésével bizonyára, hogy nagyobb elismerést lehetne elérni, mint ezzel az anyaggal, 
tudom, hogy ez nem elnök úron múlott, hiszen ő maga is kritikával illette például a 
rokkantsági ellátásra vonatkozó részt. Ezért, mivel dicsértem is a korrektségét, én csak nagyon 
bízom abban, hogy nem okoz majd összeférhetetlenséget az a tény, hogy március 7-ével a 
magyar nemzeti vidéki hálózat elnökévé nevezték ki – Fazekas Sándor vidékfejlesztési 
miniszter úr tette ezt –, várhatóan ez a két tisztség ugye, majd összefér a jövőben is 
egymással. Ez az első kérdés, és hadd térjek rá egészen konkrétan az anyagra.  

Nos, nekem az a véleményem, hogy az anyag címével ellentétben, alig mutat bármit a 
Nyugdíjbiztosítási Ellenőrző Testület 2012. évi tevékenységéről, többnyire ilyen leíró jellegű 
mondatok tapasztalhatók, amelyek a legfeltűnőbbek a rokkantsági ellátást érintő résznél, 
amelyről elnök úr tényleg teljesen kritikusan szólt. És arról sem, hogy a tavalyi év elején 
elfogadott munkaterv, amelyet a mellékletben szintén voltak szívesen megküldeni számunkra, 
azért jóval több és hasznosabb információkat várhatnánk el egy ilyen beszámolótól, például 
azt is, hogy az Alap kezelésével és felhasználásával összefüggő kérdésekben milyen 
vizsgálatokat folytatott, milyen ellenőrzéseket kezdeményezett. És a jelentés alapján – bár 
Iván László professzor úrnak is nagyon figyelemreméltó volt a fejtegetése ebben a tekintetben 
–, úgy tűnik, hogy a nyugdíjrendszer területén minden rendben van, holott sajnos nincs. És 
még persze azt is hozzá lehet tenni, igaz az, hogy ez az egyik legérzékenyebb 
társadalompolitikai terület, tehát ebben a tekintetben kormányzattól független a felelősség, de 
azért azt is hadd tegyem hozzá, hogy most ebben az időszakban kiemelkedő az ígéretek és a 
valóság közötti ellentmondás. Hadd utaljak itt egyre, ugye, a Fidesz előzetesen azt ígérte, 
hogy kormányra kerülése esetén megvédi a nyugdíjakat és a nyugdíjak reálértékét; ezzel 
kapcsolatban azért mindannyian tudjuk (Horváth Zoltán közbeszólása.) – nyomjon majd 
gombot képviselőtársam, ha lehet –, hogy hogy sikerült megvédeni a magán-
nyugdíjpénztárakat például, ezzel kapcsolatban én azt gondolom, hogy nem kell semmiféle 
minősítést mondani.  

Elnök úr, ugye, a bizottsági ülésnél is az a szokás, hogy végighallgatják a képviselők 
egymást, és ha akarnak szólni, akkor gombnyomással jelzik. Nagyon szépen köszönöm, én is 
úgy tudtam, akkor kérem, hogy majd külön utána mondják el a véleményüket.  

A másik a hat darab testületi ülésről nincs egy szó sem nagyon, meg egy összefoglaló 
sem az anyagban, pedig én biztos vagyok benne, hogy jóval kritikusabb véleményt 
fogalmaztak meg ezeken az üléseken, mint amelyet most az összefoglaló anyag tartalmaz. És 
valóban úgy van, amelyet elnök úr is mondott, hogy semmilyen konkrétum nincs a 
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rokkantrendszer átalakításáról, ebben döntően a szabályozás leírása szerepel, és csupán annyit 
írnak le a rendszer bemutatása után, hogy a testület álláspontja, hogy átláthatóbb a rendszer az 
érintett ügyfelek számára, amely a gyorsabb ügyintézésben és a hatékonyabb ellátásban 
jelenik meg a későbbiekben. Ez teljesen értelmezhetetlen, hogy ezt mire alapozzák, hogy 
gyorsabb lesz vagy lenne az ügyintézés, amikor nemrégiben tolták ki például a 
felülvizsgálatok várható befejezésének időpontját 2013. év végéről 2014. év végére. És én azt 
gondolom, ha az ember újságot olvas, nézi az internetet, tele vannak olyan hírekkel, amelyek 
arról szólnak, hogy bizony-bizony ez az NRSZ rendszer hány embert nyomorított meg, hány 
embert hozott teljesen lelhetetlen és kilátástalan helyzetbe, így tehát nem lehet átláthatóbb 
rendszerről, és az érintett ügyfelek számára kedvezőbb, hatékonyabb ellátásról beszélni. 

Szeretném azt is megkérdezni, hogy a Nyugdíjbiztosítási Ellenőrző Testületet 
tájékoztatták-e arról, amelyet ma az egészségügyi jogszabályok közé igyekszik majd 
becsempészni talán az Egészségügyi bizottság, amely tartalmaz néhány fontos jogszabály-
módosítást. Így például azt, hogy a kötelező magán-nyugdíjpénztári tagság megszüntetésekor, 
bár a kormány fontos ígérete volt, hogy létrehozzák az egyéni nyugdíjszámlákat, amelyekre 
majd felvezetik a magánkasszákból az állami rendszerbe átirányított összegeket is, a 2010 
decemberében született kormányhatározat szerint az ez alapján járó nyugdíjjogosultság 
örökölhető is lett volna, Orbán Viktor pedig 2011. február 2-án azt ígérte, hogy még ebben az 
évben feláll az egyéni számlás rendszer. Egyáltalán ezt a gondolatkört, vagyis ezt a tervezetet 
egyeztették-e előzőleg önökkel? Tegnap este az egyik televízió hírcsatornáján Varga Mihály 
miniszter úr azt mondta, hogy egyelőre még nem dőlt el hogyan indulnak az egyéni 
nyugdíjszámlák, ugyanakkor a nyugdíjrendszerben olyan váltások történtek, amik nem teszik 
indokolttá a korábbi magán-nyugdíjpénztári megtakarítások jóváírását. Azt gondolom, hogy 
azért ez is egy ellentmondás, nem tudom, hogy erről formáltak-e véleményt, vagy 
megkérdezték-e önöket?  

A pénzügyi folyamatoknak a Nyugdíjbiztosítási Ellenőrző Testület általi 
ellenőrzéséről, vizsgálatáról sok konkrétumot nem találtunk a dokumentumban, illetve annyit, 
hogy ezen a területen probléma soha nem merült fel, így szerintük ez a nyugdíjrendszer a 
fennálló törvények alapján életképes. Mi alapján jelenthető ez ki, főleg akkor, ha az előbb már 
említettem, hogy a magán-nyugdíjrendszerrel kapcsolatos intézkedések mit okoztak. 

Az ÁSZ-jelentésről, és ahhoz kapcsolódóan szerepel az is, hogy az új államháztartási 
törvény alapján megszűnt a társadalombiztosítási alapok esetében a könyvvizsgáló megbízási 
kötelezettség. Szeretném megkérdezni, hogy ennek mi az oka, és mit jelent pontosan. (Az 
Irodaház aulájában zajló kínai rendezvényről felhallatszó zenei program, dobszóló.) A 
dobkíséretet természetesen nem én kértem, de megpróbálom így is elmondani a 
véleményemet.  

Az Állami Számvevőszékről szóló fejezetből érdemes kiemelni azt is, hogy a korábbi 
évekkel való összehasonlíthatóság és átláthatóság nem érvényesült, mivel a 2011. évben 
összevontan, egy előirányzaton szerepelt a központi költségvetés járulékfizetési 
kötelezettségéhez köthető, és a nyugdíjalap egyensúlyi helyzetének megteremtéséhez 
szükséges bevétel. A teljesített bevétel egyébként 16 százalékkal elmaradt. Rá szeretnék 
kérdezni arra, hogy kiderült-e az, hogy mi az oka ennek a bevétel alulteljesítésnek, 
nevezetesen.  

Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket. Összefoglalóan azt gondolom, bár elnök 
urat ismerve, minden törekvést megtehetett arra, hogy ez a Nyugdíjbiztosítási Ellenőrző 
Testület tisztességes munkát végezzen. A leírt anyag alapján azonban inkább az az érzése az 
embernek, hogy itt egy újabb kormányzati propagandaanyagról van szó, amely messze 
eltekint azokról az ellentmondásokról, problémákról, amelyek érintik a hétköznapok során 
mindazokat az embereket, főként a rokkantakat a kormány intézkedései által, akikkel 
szemben, azt gondolom, hogy mindannyian felelősséggel tartozunk. Köszönöm szépen. 
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ELNÖK: Köszönjük szépen. Ha a dobszóló újból elkezdődik, akkor szünetet fogok 

elrendelni természetesen, mert nyilván így nem lehet tanácskozni, reméljük, hogy ez 
befejeződött. (A dobszóló hangja továbbra is felhallatszik a tanácsterembe.)  

Mielőtt a képviselőknek továbbadnám a szót, szünetet rendelek el. 
(2-perces technikai szünet.) 

Tisztelt Képviselőtársaim! Folytatjuk a bizottsági ülésünket, és az a kérésem, mivel 
többször szóba került a rokkantsági ellátás, ezért kapjon lehetőséget Pósfai Gábor főigazgató 
úr, a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivataltól, hogy ő is tájékoztasson minket, és akkor 
utána folytatjuk a képviselői felszólalásokkal. 

Öné a szó, Pósfai úr!  

Dr. Pósfai Gábor főigazgató (NRSZH) tájékoztatója 

DR. PÓSFAI GÁBOR főigazgató (Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal): 
Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Az NRSZH részére egy nagy 
megtiszteltetés volt, hogy a Nyugdíjbiztosítási Ellenőrző Testület előtt beszámolhattunk a 
rokkantellátás rendszerének átalakításáról. És a tisztelt bizottság számára pedig már az első év 
– az átalakítást követő első év – tapasztalatairól is tudunk egy pár szót mondani azokról a 
konkrét adatokról és tényekről, amelyek bizonyítják azt, hogy a rokkantellátás rendszerének 
átalakítása közel sem járt az igényjogosultak számára olyan hátrányokkal, mint amikről az 
előbbi felszólalásban is hallottunk, és valóban a médiában megtévesztő módon sokszor 
találkozhatunk. A tény ugyanis az, hogy míg a korábbi években az új igények benyújtói közül 
az egyharmada került elutasításra az igénylőknek, az új rendszerben, az új minősítési 
rendszerben ez az arány 17 százalékra csökkent, tehát alapvetően az igényt benyújtók 
elbírálásánál látszik, hogy nem igaz az a vád, hogy a szigorúbb rendszer miatt már senki nem 
kaphat semmiféle ellátást.  

A korábbi években ellátásban részesülők között azoknak az aránya, akik a 
felülvizsgálatokon megjelentek, és a továbbiakban ellátásra nem jogosultak, a különböző 
életkori csoportokban eltérő: 57 év fölöttieknél ez kevesebb, mint 6 százalék, de a többi 
életkori csoportban is alig 10 százalék. Én azt gondolom, hogy a tisztelt bizottság tagjai is a 
saját ismeretségi körükben azért tudják, hogy vannak olyanok, akik tényleg nem jogosan 
vettek igénybe ellátást a rokkantellátás rendszeréből a korábbi években, tehát ezt az arányt azt 
gondolom, hogy reálisnak tekinthetjük.  

Valóban egy jelentős előrelépést látni a rehabilitálható minősítésben részesülők 
arányában, itt több mint az igénylők egynegyede minősült rehabilitálhatónak az 50 év alatti, 
és az 50 és 57 év közötti korcsoportokban, és úgy, ahogy elnök úr is említette, ezen a területen 
még további jelentős előrelépéseket tartunk mi is szükségesnek, a rehabilitációs foglalkoztatás 
új támogatási rendszere pont ezt a célt szolgálta.  

Egyetlen pontosítást tennék még a rokkantrendszer átalakításával kapcsolatban a 
felülvizsgálatok időzítésére. Itt a 2013-as végdátum a felülvizsgálatok vonatkozásában csak 
egy téves média információ volt, a kormány eredeti tervei szerint is 2014 végéig kell a 
felülvizsgálatoknak megtörténnie, és ez ütemezetten halad. Amennyiben az elmondottakon túl 
további részletekkel szolgálhatok, akkor készséggel állok a bizottság rendelkezésére. 
Köszönöm a figyelmet. 

Kérdések, vélemények 

ELNÖK: Köszönjük. Most Horváth Zoltán képviselő úrnak adom meg a szót. 
 
HORVÁTH ZOLTÁN (Fidesz): Köszönöm elnök úr, a szót. Pál Béla képviselő úrtól 

szeretnék elnézést kérni, ha ő úgy ítélte meg, hogy megzavartam a hozzászólását, bár nem 
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voltam olyan hatékony, mint a dob. Egyet azért szeretnénk tisztázni. Tehát a kormány nem 
arra vállalt ígéretet a nyugdíjak oldalán, hogy az önök által, az önök kormányzása idején 
rosszul megközelítve az idősellátást és a nyugdíjellátás kérdését, magánérdekeknek, forprofit 
biztosítóknak juttatták a nyugdíjjárulékba befizetett nyugdíjalapot, hanem arra vállaltunk 
kötelezettséget, hogy megvédjük az emberek pénzét. Éppen ezért történt meg a biztosító ilyen 
típusú átalakítása, és azt kell mondanunk, hogy az a vállalás, ami megtörtént, miszerint az 
infláció mértékében emeljük a nyugdíjakat, ez nem csak, hogy teljesült, hanem túlteljesült is, 
ha a tavalyi számot megnézi a képviselő úr. 

A másik, ami egy nagyon fontos kérdés, és én is azt gondolom – egyetértve Pósfai 
főigazgató úrral –, hogy valahogy ezt az egész rokkantellátást mintha egy szisztematikus 
politikai megközelítés és hisztériakeltés járja át, a tényeket és a valóságot szinte nélkülözve, 
nap mint nap újabb hírek kelnek szárnyra. Én nem tudom, hogy ezek a hírek honnan 
származnak, mik motiválják ezeket, de hogy a valósághoz sok közük nincs, azt szerintem 
rögzíthetjük.  

A rendszerváltás kora az, amikor talán az egész rokkantellátást érdemes röviden 
megnézni, hogy mi is történt, hiszen amikor az állami vállalatok privatizálása után szakmailag 
gazdaságpolitikai szempontból egy rossz irányt vett a magyar gazdaság, akkor azoknak az 
embereknek, akik az utcára kerültek, szinte egy szociálpolitikai hálót próbáltunk szőni a 
rokkantellátás keretében, a rokkantellátást is használva, és próbáltuk őket az élet vizén 
megtartani. A rokkantellátás legkevésbé arról szólt, hogy rehabilitáljuk azokat az embereket, 
próbáljuk visszavezetni a munkaerőpiacra, hanem arról szólt, hogy egyáltalán a létminimumot 
biztosítsuk számukra. Így sok százezer ember az, aki a rendszerváltás idején bekerült ebbe az 
ellátórendszerbe; és ma pedig több mint 20 esztendővel a rendszerváltás után próbáljuk végre 
rendbe tenni azokat a dolgokat, amelyeket nem sikerült rendbe rakni az elmúlt két évtizedben. 
Ugyanakkor azt sem kell elfelejtenünk, hogy ha lehámozzuk erről a politikai motivációt, 
akkor azt, hogy ezen a rendszeren változtatásokat kell végrehajtani, az előző kormányok 
idejében is fellelhető.  

Európai uniós forrásból kiadványok, szakmai programok tömkelegét állította elő az 
előző kormány. Bár nincs itt a volt miniszter asszony, akinek én is olvastam ilyen típusú 
kiadványát, ami arról szólt, hogy hozzá kell nyúlni, meg kell változtatni a rendszert, az 
fenntarthatatlan; szinte ilyen a valóságot is nélkülöző formában alakult ki ez a rendszer. 
Azonban, ahogy az elmúlt időszakban is azt láttuk, hogy anyagok készültek, a megvalósítás, a 
cselekvés mindig elmaradt. Végre az új polgári kormány hozzámert nyúlni ehhez a 
rendszerhez, felvállalta azt, hogy tegyük végre rendbe ezt az ellátórendszert, induljanak meg 
ezek a felülvizsgálatok, megerősítette az intézményrendszert; és természetesen, ahol emberek 
vannak, és akár egy-egy embert is az eddigi megszokott ellátásban kár, hátrány éri, az 
természetesen nehézségként, problémaként éli meg ezt a változást. De ezt a programot végig 
kell vinni, és végre a dolgokat a helyére kell tenni, aki rehabilitálható, azt vissza kell vezetni a 
munkaerőpiacra, legyen az védett foglalkoztatás, vagy az elsődleges munkaerőpiac, akit pedig 
nem, annak pedig végleges státuszában meg kell erősíteni ezt az ellátást.  

És nekem is lenne egy kérdésem. Arról beszéltem, hogy az elmúlt időszakban európai 
uniós forrásból inkább szakmai anyagok, kiadványok, publikációk készültek, cselekvés nem. 
Én azt szeretném megkérdezni, hogy ebben az új, 2010-től datálódó polgári kormány idején, 
az európai uniós források milyen területekre érkeztek meg a rehabilitációs foglalkoztatás 
területén, látják-e annak lehetőségét, hogy a rehabilitálandó embereknek új munkahelyet 
tudunk teremteni, ezáltal beindítva azt a rég várt lehetőséget, hogy foglalkoztatási potenciát 
tudjunk növelni nem csak az elsődleges munkaerőpiacon, hanem itt is. Köszönöm szépen, 
elnök úr, a lehetőséget.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem, ki kíván hozzászólni. 
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Iván László professzor úré a szó. 
 
Prof. IVÁN LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm szépen. Mielőtt egy kvázi ajánlást, 

gondolatot mondanék, szeretném megkérdezni, hogy az előrejelzéseink szerint 
Magyarországon a rokkanttá válóknak a száma körülbelül hogy néz ki, van-e erre valamiféle 
előrejelzés. Rendkívül fontos lenne, mert ugye, most itt beszélünk ezekről a témákról, nagyon 
fontos, de milyen trend van, milyen kötelezettségeink és milyen szükségleteink vannak ezzel 
kapcsolatosan?  

A másik kérdésem. Ismerjük-e, ismeri-e a bizottság, a döntéshozásban résztvevők a 
2009-es Unió jelentését a bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak az 
Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának anyagát. Most ebben 
tudniillik van néhány olyan megfogalmazás, amit én most nagyon röviden, pár mondatban 
szeretnék exponálni. Sokféle anyagot állítottam össze az elmúlt időben, években és a 
legutóbbi időben is, és akkor van egy ilyen, hogy az Európai Unió stratégiai 
munkaanyagaiban a nyugdíjrendszerek fejlesztését a demográfiai és foglalkoztatási 
feltételrendszer elemzésével kapcsolja össze – ez evidens dolog, tudjuk. Javaslatai a 
gyermekellátó rendszerek kiépítésére, a családok támogatására, a rugalmas foglalkoztatási 
formák és foglalkoztatási lehetőségek bővítésére koncentrál – ezt is tudjuk. A nyugdíj előtt 
állók foglalkoztatásáról szól a következő javaslat, és ez ennek a bizonyos bizottságnak, amit 
idéztem, a javaslata. A népességrobbanás – most szó szerint idézem – idején született 
generációk, akik most az 50-es éveikben, vagy a 60-as éveik elején vannak, az európai 
munkaerő jelentős részét képviselik. E generáció munkába maradásának ösztönzéséhez a 
foglalkoztatás útjában álló akadályok (például a kötelező nyugdíjkorhatár) eltávolítására, és 
rugalmas nyugdíjazási mechanizmusok bevezetésére van szükség, melyek lehetővé teszik 
számukra annak eldöntését, mikor kívánnak nyugdíjba vonulni, valamint további 
nyugdíjjogosultságok megszerzését. A részmunkaidős foglalkoztatási lehetőségek 
hozzásegíthetik az időseket a megfelelő jövedelem megszerzéséhez és növelhetik a munkaerő 
kínálatot.  

Na most, azért rendkívül fontos ez a megfogalmazás, mert lényegében ugye, ez a mi 
gondolkodásunk, a mi feltételeink és a mi lehetőségeink melletti józan, és reális 
gondolkodásokat illető döntéseinkben, javaslatainkban azt a bizonyos kvázi félévenkénti 
korhatáremelést, ami persze nem félévenkénti, de arra serkenti az embert a gondolkodásában 
és bennünket, hogy meg kellene nyújtani. Tehát ezt a 2022-re befejeződő nyugdíjkorhatár 
emelési módszert vagy lehetőséget megnyújtanánk akár 2035-re – ez az egyik gondolat. 

A másik pedig, hogy úgy tűnik, hogy a rugalmasság, tehát a nyugdíj beszámolókban is 
sok olyan adat van, ami alapján felvetődik, de még inkább az egyéb statisztikai adatainkban. 
Szóval az előregondolkodásunknak, az angoloknak van egy ilyen kifejezése: a forecasting 
procedúra, tehát az a bizonyos előrejelző gondolkodást segítő dolog, hogy rugalmasabbá tenni 
a nyugdíjkorhatárt, és a nyugdíjazási rendszert magát intézményesen is. Ennek a 
rugalmasságnak mi egyelőre az első fázisát próbáltuk megteremteni, ahogy a miniszterelnök 
úr is, meg a kormány is, meg mindannyian a parlamentben is elfogadtuk, hogy egy bizonyos 
stabilitással megvédjük. Ez egy nagyon jó szó, nagyon jó fogalom: megvédjük a nyugdíjakat. 
Jó, stimmel, de nekünk a jövőt illetően a rugalmasság ahhoz, hogy növekedés következzék be, 
a növekedéshez nekünk a rugalmasság, a nyugdíjazás, a munkaerő-gazdálkodás és 
nyilvánvalóan a rokkantsággal kapcsolatos adatok is, előrejelző adatok is nagyon is komolyan 
szóba jönnek. Ugye, nyilvánvaló ezek sok mindentől függnek, de ezeket a gondolatokat 
nekünk fel kell vetnünk, tehát senki sem törődik bele, a miniszterelnök úr se, meg a parlament 
se, meg a pártok se törődnek bele abba, hogy befagyasszuk a kérdést, és egy ilyen 
kategorikus, klisézett formában próbáljuk megőrizni az idők végezetéig. Elnézést kérek, hogy 
itt idézetekkel is jöttem. Köszönöm szépen a figyelmet. 
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ELNÖK: Kérdezem, hogy van-e, aki szeretne hozzászólni. Én szeretnék még pár 

gondolatot hozzátenni az előttem elhangzottakhoz.  
Az anyagból jól látható, hogy 2011-ben körülbelül 363 milliárd forinttal kellett 

kiegészíteni a bevételeit a Nyugdíj-biztosítási Alapnak, és ha jól látható az anyagból, akkor 
ezt a nyugdíjreform és állam-adósságcsökkentő alap utalta át. És gondolom 2012-ben is volt 
még valamilyen jellegű átutalás, hiszen még tavaly működött az alap, idén már tudtommal 
megszűnt ez az alap, ami gyakorlatilag a magán-nyugdíjbiztosítási pénztári vagyont ölelte fel, 
azt a körülbelül 3000 milliárd forintnyi vagyont.  

Az én kérdésem elsősorban az lenne, hogy a következő években honnan várható 
pótlása, illetve milyen mértékű pótlása kell hogy megtörténjen a Nyugdíj-biztosítási Alapnak 
annak érdekében, hogy kifizethetőek legyenek az adott években a nyugdíjak. Illetve, hogy 
nem okoz-e gondot az, hogy ugye, az eddigi nyugdíjjárulék, amit a munkaadók fizettek, az 24 
százalék környékén volt, az most már szociális adóvá lett átminősítve, és ehhez már hozzá is 
nyúlt a kormány, különböző kedvezményeket ad adott esetben. Például, ha 25 év alatti fiatal 
helyezkedik el, vagy 55 év feletti személy helyezkedik el, vagy gyesről, gyedről visszatérő 
anyák esetében különböző kedvezmények fordulhatnak elő. És valószínűleg ezek alaposan 
megcsappantják majd az elkövetkező időszakban az úgynevezett most már szociális adót, ami 
ugye, nem nyugdíjjárulék, tehát elméletileg bármire bármikor kifizethető, tehát nem garancia 
a nyugdíjak szempontjából, hogy ez erre is lesz fordítva.  

Tehát az én igazi kérdésem az, hogy nyilvánvalóan abból a munkavállalói 10 
százalékos járulékból fenntarthatatlan a nyugdíjrendszer, hiszen akkor körülbelül az 
egyharmadát lehetne kifizetni az elkövetkező időszakban a nyugdíjaknak. És akkor nagy 
valószínűség szerint, ha ez a rendszer így marad egyelőre, akkor akár ilyen 1000-2000 
milliárdokat kell átutalni a mindenkori költségvetésnek, végül is szociális adó lévén, a 
Nyugdíj-biztosítási Alapnak, hogy ki tudja fizetni a nyugdíjakat. Tehát azt kérem, ha erre 
lehetne valami kis prognózist előrevetíteni, hogy mi várható a költségvetés szempontjából, 
mondom annak a nagyon fontos szempontnak a tükrében, hogy más elnevezéssel és más 
formában történik most már gyakorlatilag a nyugdíjbefizetés, ha ezt annak lehet nevezni: a 
szociális adót, az elkövetkező időszakban. Nekem ez lett volna egy felvetésem még, az 
előttem szólókhoz hozzátéve. Nem tudom, kíván-e még valaki hozzászólni? (Nincs jelzés.) 
Köszönöm szépen, akkor Medgyasszay László úrnak megadom a válaszlehetőséget, elsőként. 

Dr. Medgyasszay László elnök (NYET) viszonválasza 

DR. MEDGASSZAY LÁSZLÓ elnök (Nyugdíjbiztosítási Ellenőrző Testület): Tisztelt 
Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Iván professzor a tőle megszokott magas szintű filozófiai 
eszmefuttatását köszönöm, ez egy előremutató expozé volt, nem a NYET-nek a feladata, hogy 
ezt az expozét a továbbiakban vigye, de támogatom én személy szerint. 

Pál Béla képviselő úrnak a politikai felhangoktól se mentes hozzászólására először 
hadd reagáljak úgy, hogy nem politikai testület a NYET, ez nem egy kormányzati propaganda 
szócsővé válik. Ez a testület 11 tagból áll, tessék megnézni az összetételét, ha nagyon 
szortíroznák politikai szempont szerint, akkor szinte az úgynevezett kormányzat kisebbségben 
van. A testület egyhangú döntésekkel hozza meg a határozatait, tessék megnézni akár a 
MOSZ-nak a küldötteinél, ez nem egy politikai testület, ez nem lesz szócsöve senkinek se, ez 
egy szakmai testület, amelynek a feladatait a törvény szabályozza. A törvény nem írja elő azt 
egyébként – a következő észrevételem –, hogy a nyugdíjrendszerrel kapcsolatos 
törvénykezésbe belefolyjon a NYET. A NYET-nek az a feladata, hogy ellenőrizze a fennálló 
törvény szerinti működését az ONYF-nek; a testületi ülésekre szívesen látjuk képviselő urat. 
Előadódik néha, hogy kicsit eltérünk ettől a feladattól, emberek ülnek ott is, én mindig 
szigorúan igyekszem arra törekedni, és az ülést abba a mederbe tartani, hogy a feladatunkra 
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koncentráljunk, így tudunk csak korrekten működni, ha a törvényben előírt feladatát végzi a 
NYET – hangsúlyozom, nem politikai testület. 

Ami az anyag kritikáját illeti, képviselő urat elfogadom, ez elsősorban az elnök 
felelőssége. Nagyon kedves volt, hogy megdicsért, hogy milyen igényes vagyok, úgy látszik 
nem voltam eléggé igényes, mert a feladatot nem láttam jól el, de a testület egyhangúlag 
fogadta el a beszámolót. Nagy vita volt egyébként a testületben a beszámoló elfogadásakor, 
hogy mit tartalmazzon. Felmerült ott is, hogy több részletesebb beszámolót adjunk az egyes 
ülésekről is, ez is felmerült. Én azt az ígéretet tudom megtenni, hogy ezután minden 
ülésünknek az emlékeztetőjét, mert emlékeztető készül minden ülésről, rátesszük a 
honlapunkra. Tehát már akár évközben is lehet tájékozódni a NYET-nek a munkájáról, és ha a 
következő években így igényli a testület, a következő évben akár egy részletesebb beszámolót 
adhatunk az egyes napirendi pontjainkról. Most úgy döntöttünk, hogy ezt a beszámolót 
hozzuk ide, a lényeg szerintünk benne van, és azt a három anyagot, amit kiemeltünk, azt 
elmondtam, hogy miért emeltük ki. 

Ami a rokkantsági ellátást illeti, nem feladata a testületnek valóban. Lehet, hogy én 
most, amikor az expozémat elmondtam, egy kicsit túl is léptem a hatáskörömet, amikor a 
rokkantellátással kapcsolatos kritikámat megfogalmaztam. De ez a kritika azt is magában 
foglalja, most idézhetném a beszámolónak az erre vonatkozó összegzését, hogy ez az önálló 
szervezet reményeim – az én magánreményeim szerint is, meg a testület szerint is – egy első 
lépés abba az irányba, amely a rokkantellátásnak a magasabb szintjét fogja megvalósítani 
Magyarországon. Ezt megfogalmaztuk, ezzel egyet is értettem, és azt gondolom, hogy ez egy 
nagyon fontos lépés, hogy az önálló szervezetben a rokkantellátás magasabb szintű lesz. De 
hangsúlyozom – és a jegyzőkönyvben kiemelem –, hogy ez nem mint NYET elnöknek, és 
nem mint NYET-nek a véleménye, feladata, ez egy lezárása volt, amit a beszámolóban adtunk 
a rokkantellátásról, a Nyugdíjellenőrző Testület ezzel kapcsolatban befejezte tevékenységét és 
munkáját.  

Horváth Zoltán képviselő úrnál valahol ide azt írtam, hogy egyetértek, most 
megmondom őszintén, nem tudom, hogy melyik résznél, ott volt, amikor a végén beszéltél a 
rokkantellátásról, de itt írtam fel, az első lépés a fejlődés felé valóban, a rokkantellátás. De 
nem folytatom, mert akkor megint túllépem a NYET elnöki hatáskörömet, hogy a 
rokkantellátás egy időben valóban szociális háló is volt, ezt tudomásul kell venni, de én ezt a 
szociális hálót annak idején biztos megszavaztam, amikor erről szó volt, mert ugye, a vidéki 
ember érzékeny a szociális problémákra.  

Köszönöm szépen, elnök úr, talán kicsit néha túl is beszéltem a reagálást, én is csak 
ember vagyok, és addig, amíg 20 éven keresztül én hallgattam a beszámolókat, most én 
voltam, aki beszámoltam. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük. Megadom a szót Mészáros József főigazgató úrnak. 

Dr. Mészáros József főigazgató (ONYF) viszonválasza 

DR. MÉSZÁROS JÓZSEF főigazgató (Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság): 
Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Itt ugye, azt tisztán kell látni, hogy a Nyugdíjbiztosítási 
Alap, és annak a tevékenységét irányító ONYF a hatályos törvények alapján eljáró testület, 
szervezet. Tehát mi egy végrehajtó szervezet vagyunk, és a Nyugdíjbiztosítási Ellenőrző 
Testület a végrehajtó szervezetet a tekintetben vizsgálja, hogy a hatályos törvényeket 
végrehajtotta-e, vagy sem, illetve mennyiben hajtotta végre.  

Pál képviselő úr kérdésére, hogy a könyvvizsgáló szerepe miért szűnt meg? A 
jogalkotó az ÁSZ szerepének átalakításakor, az új ÁSZ törvénykor úgy döntött, hogy a 
továbbiakban erre nincsen szükség, részben takarékossági okok miatt; ez nagyságrendben egy 
20 millió forintos megtakarítást eredményez. Meg lehet nézni a könyvvizsgáló korábbi 
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anyagait, több különböző könyvvizsgáló is volt, megítélésem szerint akkora hozzáadott 
értéket nem adott a könyvvizsgálat, hogy ezt arányba lehetne rakni azzal a költséggel, de még 
egyszer szeretném mondani, hogy ez nem a mi kezdeményezésünk volt, mi fegyelmezetten 
végrehajtottuk a jogszabályváltozást.  

Néhány egyszerű szám. Érdemes azt is látnunk, hogy a 2011 és 2012 között ugye, egy 
filozófiai váltás ment végbe a Nyugdíjbiztosítási Alap gazdálkodásában, nevezetesen: a 
korábbi ellátások három részre váltak szét. Ugye, a klasszikus öregségi ellátások, illetve az 
ehhez kapcsolódó özvegyi és az árvaellátások maradtak a Nyugdíjbiztosítási Alapban, ezt 
hívtuk profiltisztításnak. A megváltozott munkaképességűek ellátása, a korhatár alatti 
megváltozott munkaképességűek ellátása az Egészségbiztosítási Alapból kerülnek 
folyósításra, és a korhatár alatti, korábban öregségi jellegű ellátások pedig a Szociális Alapból 
kerülnek kifizetésre. (Csizi Péter távozott.) Tehát ebben az értelemben ugye, egy szűkített 
spektrumot lát el a Nyugdíjbiztosítási Alap.  

Elnök úr kérdésére válaszolva. A profiltisztítás értelme valójában az volt, hogy a 
Nyugdíjbiztosítási Alap hosszú távon egyensúlyi pályán mozogjon. Ugye, a 2000-es évek 
közepén volt olyan esztendő, amikor a költségvetés 680 milliárd forintnyi, ez volt a csúcs, 
térítést nyújtott a Nyugdíjbiztosítási Alapnak. Ugye, a profiltisztítás eredményeképpen hosszú 
távon egyensúlyi pályán marad az alap, tehát az alap mögött ugyan jogszabályi garancia van 
arra, hogy a költségvetés jótáll, ha az alap túlteljesíti a kifizetéseit, de ezek jól láthatóan, 
legalábbis az a horizont, amit szerintem a józan ész keretei között be lehet látni, abban ez 
plusz-mínusz epszilon jellegű eltérés. Ugye, egy 3000 milliárd forintos alapnál ez a plusz-
mínusz epszilon is egy jelentős tétel, de azt felelősen mondhatom, hogy az alap ebben a 
profiltisztított változatában egy egyensúlyi pályán fog mozogni.  

Nekem nem tisztem, és nem fogom a jogszabályi változásokat kommentálni, de a 
korhatár alatti megváltozott munkaképességűek ellátórendszerének változásában én azt 
állíthatom – és ezt Pósfai úr is minden bizonnyal megerősítheti –, hogy a két 
intézményrendszer szorosan együttműködött abban, hogy zökkenőmentesen kapják meg az 
ellátásukat az ellátást részben benyújtók, részben a soros felülvizsgálaton átesők, és én ebben 
felelősen állítom, hogy nem volt jelentős fennakadás. Nyilvánvaló, hogy egy-egy személyi 
ügy mindig akad, hiszen ugye, itt százezres nagyságrendű ügyekről van szó, ezért mindenkitől 
elnézést kérünk; én mindig a kollégáimnak azt szoktam mondani, hogy a mi esetünkben 
egyetlen ügy sem menthető, hiszen emberi életsorsokról van szó, senki nem maradhat 
ellátatlanul, akinek az ellátórendszer jogszabályai ellátást definiálnak, igyekszünk ezt még 
jobban csinálni.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Megkérdezem Pósfai urat, kíván-e még szólni, akkor megadom a 

szót. 

Dr. Pósfai Gábor főigazgató (NRSZH) viszonválasza 

DR. PÓSFAI GÁBOR főigazgató (Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal): 
Köszönöm. A konkrét kérdésekre még akkor válaszolnék. 

Horváth Zoltán képviselő úr hozzászólásában elhangzottakkal maximálisan egyetértve, 
kérdése volt, hogy az EU-s források milyen formában kerültek felhasználásra 2010 óta a 
rehabilitáció érdekében. Itt már korábban megindult két olyan EU-s projekt, amelynek az 
átalakítását követően úgy gondoljuk, hogy hatékonyabban fogja szolgálni a komplex 
rehabilitációt, a társadalmi megújítás operatív program 5.4.8-as projektje, amelyik valamivel 
több mint 4 milliárd forintos kiemelt projekt, és a társadalmi infrastruktúra operatív program 
3.2.2 prioritása, amelyik szintén körülbelül 4 milliárd forinttal az infrastrukturális hátteret 
teremti meg ezekhez a fejlesztésekhez. A rehabilitációs szakigazgatási informatikai 
rendszerfejlesztést az EKOP 1.1.13-as program finanszírozza, ez egy félmilliárdos kiemelt 
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projekt. És talán, ami a leglényegesebb, amiről az elmúlt héten a média is beszámolt, a 
TÁMOP 1.1.1-es programnak a folytatása, amelyik közel 12 milliárd forinttal szolgálja a 
megváltozott munkaképességűek nyílt munkaerő-piaci visszavezetésének a célkitűzését.  

Iván professzor úr kérdezte a tendenciákat. Ezzel kapcsolatban azt tudom mondani, 
hogy az új igényen alapuló vizsgálatok egyértelműen mutatnak egy csökkenést, tehát míg 
korábban éveken keresztül több mint 70 ezer fölött volt az új igények száma, és ebből 
körülbelül olyan 40 ezer körül volt a megállapított új ellátások száma, addig a 2012-es évben 
ez 37 ezerre csökkent. Viszont lényegesen csökkent az elutasítottak aránya, 37 ezerből alig 
8000 került elutasításra – ugye, az előbb is már említettem –, tehát azt mondhatjuk, hogy az 
igényeket inkább azok nyújtották be, akik valóban rászorulnak az ellátásra. Az, hogy ez 
hosszabb távon milyen tendenciákkal jár, ez még további elemzéseket igényel, de egyetértünk 
teljesen Iván professzor úrral abban, hogy ezt a lehető legszorosabban kell figyelnünk annak 
érdekében, hogy a további társadalmi igényekre fel tudjunk megfelelően készülni.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen a válaszokat. Amennyiben nincs további hozzászólási 

szándék képviselőtársaim részéről, akkor ezzel ezt a napirendi pontot bezárom. 
Köszönöm szépen elnök úrnak, főigazgató úrnak, mindenkinek a megjelenését. 
 
DR. MEDGYASSZAY LÁSZLÓ elnök (Nyugdíjbiztosítási Ellenőrző Testület): 

Köszönjük szépen, további jó munkát kívánunk. Viszontlátásra! 

A Nemzeti Eszközkezelővel kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/10402. szám) (A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok 
megvitatása)  

ELNÖK: Viszontlátásra! Soron következik a Nemzeti Eszközkezelővel kapcsolatos 
egyes törvények módosításáról szóló T/10402-as számú törvényjavaslathoz benyújtott 
módosító javaslatok tárgyalása. 

A kormány képviseletében köszöntöm Hegmanné Nemes Sára államtitkár asszonyt, a 
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium részéről. 

Az ajánlás 1-es pontjáról kérdezem a kormány álláspontját. 
 
HEGMANNÉ NEMES SÁRA államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Tisztelettel köszöntöm önöket. Bocsánat, elnök úr, csak megkérdezem, hogy mindegyikről 
mondjam most el egyben a véleményt, ugye, négy módosító javaslat van. 

 
ELNÖK: Nem, mert külön-külön négy módosító javaslat van, és mindegyikről külön-

külön kérdezem. 
 
HEGMANNÉ NEMES SÁRA államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Akkor 

külön-külön mondjam el egyesével, vagy egyben? 
 
ELNÖK: Igen. 
 
HEGMANNÉ NEMES SÁRA államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Rendben.  
 
ELNÖK: Elnézést, nem egyben, hanem én most csak az első pontról kérdezem a 

kormány álláspontját. 
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HEGMANNÉ NEMES SÁRA államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Azért 
gondoltam összefogni, mert mindegyik esetben tárcaálláspontot tudok mondani, és minden 
esetben a tárcaálláspont az, hogy nem támogatjuk. Most, ha gondolja, akkor elmondom külön-
külön is elmondom, a jegyzőkönyv kedvéért. 

 
ELNÖK: Jó, elegendő információ volt végül is alapvetően.  
 
HEGMANNÉ NEMES SÁRA államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Akkor az 1-es pontot a tárca nem támogatja. 
Kérdezem képviselőtársaimat, kíván-e valaki hozzászólni. (Nincs jelzés.) Szavazás 

következik. Aki a módosító javaslatot támogatja, az kérem, kézfelemeléssel jelezze! 
(Szavazás.) 2 igen. Aki nem támogatja? (Szavazás.) 2 nem. Tartózkodás? (Szavazás.) 16 
tartózkodással a bizottság a módosító javaslatot nem támogatta. 

Az ajánlás 2-es pontját a tárca nem támogatja. 
Kérdezem a bizottságot, kíván-e valaki hozzászólni. (Nincs jelzés.) Szavazás 

következik. Aki a módosító javaslatot támogatja, az kérem, kézfelemeléssel jelezze! 
(Szavazás.) 2 igen. Aki nem támogatja? (Szavazás.) Ilyen nincs. Tartózkodás? (Szavazás.) 17 
tartózkodással a bizottság a módosító javaslatot nem támogatta. 

Az ajánlás 3. pontját a tárca nem támogatja. 
Kérdezem, kíván-e valaki hozzászólni. (Nincs jelzés.) Szavazás következik. Aki a 

módosító javaslatot támogatja, az kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 4 igen. Aki nem 
támogatja? (Szavazás.) 16 nem. Tartózkodás nem volt, a bizottság a módosító javaslatot nem 
támogatta. 

Az ajánlás 4. pontja gyakorlatilag nem tartozik a bizottság hatáskörébe, egy 
nyelvhelyességi kérdés, nem mi vagyunk a főbizottság, de, ha van rá igény, akkor 
szavazhatunk róla. (Nincs jelzés.) Ha nincs, akkor ezen továbbléphetünk. Köszönöm. 

Ezzel be is zártuk ezt a napirendi pontot, köszönjük szépen a részvételt államtitkár 
asszonynak.  

A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/10548. szám) (Sneider Tamás, Baráth Zsolt és Vágó Sebestyén 
(Jobbik) képviselők önálló indítványa) (Döntés képviselői önálló indítvány 
tárgysorozatba-vételéről) 

Soron következik a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 
módosításáról szóló T/10548-as számú törvényjavaslat tárgyalása. 

Előterjesztőként Baráth Zsolt képviselő úrnak adom meg a szót. 

Baráth Zsolt előterjesztése 

BARÁTH ZSOLT (Jobbik): Köszönöm, ezek szerint elnök úr, ha jól érzékelem, a 
kormány részéről nincs senki jelen, aki esetleg tudna válaszolni; akkor előadom rövid 
összegzésképpen egy kis indoklást, háttér információkat a bizottság jelenlévő tagjainak. 

Itt arról van szó tulajdonképpen, hogy 2010. május 17-én Kósa Lajos és Soltész 
Miklós előterjesztettek egy törvényjavaslatot az iskoláztatási támogatással kapcsolatban, 
ebből idézek csak néhány mondatot, nem veszem nagyon igénybe a türelmüket. 

Össztársadalmi érdek: maradéktalanul eleget tegyenek az iskoláskorú gyermekek 
tankötelezettségüknek; a tanulmányok elhanyagolása, a gyakori, valós okkal nem igazolható 
hiányzások amellett, hogy a gyermek személyes életperspektíváját is negatívan befolyásolják, 
rombolják a társadalom morális értékrendjét is. A társadalom és az állam részéről is 
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megfogalmazódó elvárás, hogy a szülők eleget tegyenek gyermeknevelési 
kötelezettségeiknek, és a gyermekekre tekintettel juttatott támogatásokat az ő érdekükben 
használják fel. A családtámogatási ellátásoknak ösztönöznie kell a szülőket tanköteles 
gyermekeik iskoláztatására. A családi pótlék jelenlegi rendszere ezt a feladatát nem képes 
betölteni, ezért indokolt visszatérni azokhoz a korábbi szabályokhoz, amelyek alkalmazásával 
be lehet avatkozni, ha a szülő nem teljesíti kötelezettségeit – írták ezt 2010-ben a Fidesz-
KDNP előterjesztők.  

Mi most 2013-ban ezt az iskoláztatási támogatást szeretnénk kiterjeszteni a 3 évet 
betöltött gyermekek, az óvodáskorú gyermekek részére elsősorban azért, mert a köznevelési 
törvény 2014. szeptember 1-jétől indokolttá teszi a kötelező óvodai foglalkozást napi 4 
órában. Tulajdonképpen a családok támogatásáról szóló törvény módosításával érhető el az, 
hogy a kötelező óvodai ellátás igénybevételének elmulasztása esetén szankciókat is 
alkalmazhassanak – írjuk ezt a részletes indoklásban. Ahhoz kérjük a bizottság támogatását, 
hogy ezt az iskoláztatási támogatást a kötelező óvodai napi 4 órai foglalkoztatás idejére is ki 
tudjuk terjeszteni. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen az előterjesztést. Kérdezem képviselőtársaimat, kíván-e 

valaki hozzászólni. (Nincs jelzés.) Amennyiben nem, akkor szavazás következik.  

Határozathozatal 

Aki a T/10548-as számú törvényjavaslat tárgysorozatba-vételét támogatja, az kérem, 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 2 igen. Aki nem támogatja? (Szavazás.) 16 nem. 
Tartózkodás nem volt, a bizottság nem támogatta a törvényjavaslat tárgysorozatba-vételét. 

Ezzel a napirendi pontot le is zárom.  

Egyebek 

Maradt az utolsó napirendi pontunk, az egyebek. Kérdezem, hogy kíván-e valaki 
valamit elmondani. (Nincs jelzés.) Amennyiben nem, akkor csak én szeretném jelezni, hogy a 
jövő héten két alkalommal is várhatóan ülést fogunk tartani. Valószínűleg hétfőn, és ami 
biztos, az a csütörtöki napon, ugyanis ekkor lesz Balog Zoltán miniszter úr éves 
meghallgatása 10 órai kezdettel; úgyhogy kérem a bizottság tagjait, hogy minél nagyobb 
arányban tiszteljék meg miniszter urat a beszámoló idejére. (Jelzésre.) 

Ezt szerettem volna elmondani, és akkor Talabér Márta képviselő asszonyé a szó. 

Talabér Márta (Fidesz) javaslata 

TALABÉR MÁRTA (Fidesz): Köszönöm szépen. Én javaslatot szeretnék tenni a 
Lakhatási albizottság megszüntetésére tekintettel arra, hogy amikor az albizottság létrejött, 
akkor egy olyan párt kapta annak a vezetését, amely ma már nem létezik a parlamenten belül, 
hanem független képviselő került a helyére, illetve én azt gondolom a bizottság tagjaként, 
hogy a működése is döcögős volt. Minden olyan jellegű előterjesztés idekerül a bizottság elé, 
amely ezt a témakört érinti, ezért én nem tartom szükségesnek, hogy külön albizottság 
működjön ezen a területen.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem, kíván-e valaki ehhez véleményt megfogalmazni, 

megformálni. (Nincs jelzés.) Akkor csak én jelzem, hogy én nem támogatom a megszűnését, 
mert lehet, hogy Talabér Márta alelnök asszony esetleg zökkenőkkel látta ennek a 
bizottságnak a működését, én viszont azt láttam, hogy más bizottságokhoz képest, amik 
egyébként meg vannak alakítva – van, amelyik csak egyszer vagy kétszer ülésezett az elmúlt 
három év során – a Lakhatási albizottság elég sűrűn ülésezett, ezekhez képest. Minden 
viszonyítási alap kérdése, tehát én az egyik legaktívabb bizottságnak láttam a többihez képest. 
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És nyilvánvalóan azért azt tegyük hozzá, hogy ez a kérdéskör jelen pillanatban az egyik 
legneuralgikusabb pontja a magyar közéletnek, és én ezért nem tartanám jó hírnek sem, hozzá 
kell tennem, ha az jönne ki, hogy megszüntette okafogyottság okán a mostani kormánypárt ezt 
az albizottságot. Az más kérdés, hogy albizottsági elnöki tiszte megszűnt, ugye, Vágó Gábor 
képviselőtársunknak a távozásával, és ezt más is betöltheti, tehát nem fontos ellenzéki 
politikusnak működtetni adott esetben ezt a Lakhatási albizottságot; úgyhogy én csak ezeket a 
megfontolásokat szeretném hozzáfűzni az elhangzottakhoz.  

Horváth Zoltán képviselőtársamé a szó. 
 
HORVÁTH ZOLTÁN (Fidesz): Csak az elnök úr indoklásával kapcsolatban, már 

hogy ez egy nagyon fontos téma. Alelnök asszony nem azt mondta, hogy nem egy fontos 
téma, a mi megítélésünk szerint ebben a nehéz világban ez egy kifejezetten fontos téma, 
azonban a bizottság eddigi működése nem indokolta azt, hogy ez önálló albizottság keretében 
működjön; azt mondta alelnök asszony, hogy a bizottság keretében is meg tudja tárgyalni 
ezeket a fontos témákat. Sajnos, az a megalakulása óta egy, vagy két bizottsági ülés érdemben 
nem azt jelentette, hogy nem egy fontos téma, ez egy nagyon fontos téma – azért szóltam 
hozzá, hogy ezt megerősítsem. Köszönöm szépen. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm. Akkor erről szavazni kell a bizottságnak. Aki egyetért Talabér 
Márta képviselő asszony, alelnöktársam javaslatával, hogy szűnjön meg a Lakhatási 
albizottság, az kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 16 igen. Aki nem ért egyet? 
(Szavazás.) 2 nem. Tartózkodás nem volt. A bizottság akkor úgy döntött, hogy megszüntette a 
Lakhatási albizottságot. 

Ha nincsen más, akkor köszönöm szépen a részvételt, és további jó munkát kívánok! 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 52 perc) 
  

Sneider Tamás 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Turkovics Istvánné 


