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Napirend:

1. A magánnyugdíjpénztári befizetésekhez kapcsolódó törvénymódosításokról szóló

törvényjavaslat T/1378. szám - módosító javaslatok megvitatása első helyen kijelölt

bizottságként)

2. Egyebek
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Az ülés résztvevői:

A bizottság részéről megjelent:

Elnököl: dr. Nyikos László (Jobbik), a bizottság elnöke

Dr. Hargitai János (KDNP), a bizottság alelnöke

Arnóth Sándor (Fidesz)

Balázs József (Fidesz)

Balla György (Fidesz)

Dr. Bóka István (Fidesz)

Dr. Dancsó József (Fidesz)

Dankó Béla (Fidesz)

Ékes József (Fidesz)

Herman István Ervin (Fidesz)

Dr. Kerényi János (Fidesz)

Magyar Anna (Fidesz)

Dr. Pósán László (Fidesz)

Szólláth Tibor Zoltán (Fidesz)

Tukacs István (MSZP)

Vágó Gábor (LMP)

Helyettesítési megbízást adott:

Babák Mihály (Fidesz) Arnóth Sándornak (Fidesz),

Márton Attila (Fidesz) Szólláth Tibor Zoltánnak (Fidesz),

Dr. Nagy István (Fidesz) Ékes Józsefnek (Fidesz),

Dr. Veres János (MSZP) Tukacs Istvánnak (MSZP).

Meghívottak részéről:
Hozzászólók:

Nátrán Roland, a Nemzetgazdasági Minisztérium helyettes államtitkára
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(Az ülés kezdetének időpontja: 14 óra 22 perc)

Az ülés megnyitása

DR. NYIKOS LÁSZLÓ (Jobbik), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK:
Köszöntöm képviselőtársaimat, kérem, foglalják el helyüket.

A napirend elfogadása

A két nyugdíjtárgyú kormányjavaslat közül csak az egyikhez érkezetek módosító
indítványok, szám szerint kettő. Tehát az általam kiküldött napirendi javaslat 1. pontjáról kell
csupán érdemben eszmét cserélnünk és döntenünk. Jelen van a kormány képviselője. Meg is
adom neki a szót, de előtte el kell fogadtatnom a napirendet. Aki egyetért a módosított
napirendi javaslattal, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen. Ez
egyhangú.

Engedjék meg képviselőtársaim, hogy köszöntsem körünkben a bizottság új tagját,
Dankó Béla urat, Kondoros polgármesterét. Mindkét tisztségéhez gratulálok. Zárójelben
megjegyzem, hogy helyre állt a Békés megyei domináns helyzet, tekintettel arra, hogy Békés
megyéből három képviselő gazdagítja tapasztalataival bizottságunkat. Jó munkát és jó
együttműködést kívánok.

A magánnyugdíjpénztári befizetésekhez kapcsolódó törvénymódosításokról szóló
törvényjavaslathoz benyújtott módosító javaslatok megvitatása

Tisztelt Bizottság! Az 1. napirendi pontunkra térve megadom a szót a kormány
képviselőjének, hogy szíveskedjék kommentálni a T/1378/2. számú módosító javaslatot, amit
Scheiring Gábor és Vágó Gábor képviselő urak nyújtotta be. Tessék parancsolni!

NÁTRÁN ROLAND (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen, elnök úr.
Tisztelt Bizottság! A javaslatot a kormány nem támogatja, mégpedig abból az okból
kifolyólag, hogy a kormány egységes, generális megoldást kíván nyújtani a biztosítottak
részére, mégpedig nem a 2013-at követő nyugdíjszolgáltatásra, hanem a nyugdíjrendszer
egészére vonatkozó generális javaslatot fog tenni. Ezért ezt a parciális részmegoldást nem
támogatjuk.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Megadom a szót Vágó Gábor úrnak, aki az indítványt
képviseli. Tessék parancsolni!

VÁGÓ GÁBOR (LMP): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! A
kormányzat ezen érvelését eléggé furcsának tartom, mivel maga ez a törvényjavaslat is
parciális megoldás. A bizottsági vitában is elmondtam, hogy ha nyugdíjrendszer egészéről
lenne vita, akkor mi is partnerek lennénk ebben, de ebben a toldozgatásban-foldozgatásban
nem. Van egy alkotmányos hiányosság, egy alkotmányossági rés, amit ezzel a módosító
javaslattal szeretnénk megoldani. Mivel a jelenlegi szabályozás értelmében, ahogy az
indoklásban is olvasható, a magánnyugdíjpénztári tagok öregségi nyugdíjának összege a
kizárólag a társadalombiztosítás keretében járulékot fizető biztosítottak számára megállapított
öregségi nyugdíj 75 százaléka. Ez a módosító indítvány ezt 100 százalékos mértékre javasolja
növelni a szolgálati idő arányában.

Az a probléma, és azért is nyújtottuk be ezt a módosító javaslatot, mivel
alkotmányjogi aggályok merülnek fel, lehetséges, hogy az Alkotmánybíróságon nem állja
meg a helyét. Ámbátor úgy gondoljuk, ha ez a módosító javaslat elfogadásra kerül, és
tapasztaltunk pozitív visszajelzéseket kormánypárti képviselők részéről is, talán lesz majd egy
bizottsági módosító javaslat, ami az alkotmányossági hiátust kiküszöböli. Ezért arra kérem
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képviselőtársaimat, hogy legalább egyharmados arányban támogassák, és a plenáris ülésen
majd eldőlhet, hogy valóban kívánja-e a kormánypárti többség ezt az alkotmányossági
problémát kezelni. De abban biztosan partnerek vagyunk, hogy az egész nyugdíjrendszer
reformjában konszenzus alakuljon ki. Köszönöm a szót.

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. A kormány az indítványt nem támogatja.
Kérdezem képviselőtársaimat, mi a véleményük, észrevételük, esetleg van-e kérdésük a
javaslattal kapcsolatban. (Nincs jelentkező.) Nincs ilyen. Kíván-e a kormány reagálni.

NÁTRÁN ROLAND (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem kívánok reagálni.

ELNÖK: A kormány nem kíván reagálni. Köszönöm. Akkor nincs más hátra, mint
szavazni. Kérdezem képviselőtársaimat, ki támogatja az indítványt. (Szavazás.) Három, ez az
egyharmadhoz kevés.

Az MSZP-nek is van egy módosító indítványa. Ismét megkérdezem a kormány
képviselőjét, hogy egyetért-e vele.

NÁTRÁN ROLAND (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem támogatja a
javaslatot az előbbiekben kifejtett indokok alapján.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem Tukacs István képviselőtársunkat, kívánja-e az
indítványt megvédeni.

TUKACS ISTVÁN (MSZP): Kívánnám, ha lenne esélye. Tartalmi értelemben
egyébként megegyezik az LMP-s javaslattal. Hiszen megoldást kínál. Elnök úr, nem akarok
különösebben érveket felhozni, szavazást javaslok.

ELNÖK: Köszönöm. Feltételezem, hogy a kormány ezt a kommentárt nem kívánja
felülírni. Megkérdezem képviselőtársaimat, van-e esetleg kérdés, észrevétel. (Nincs
jelentkező.) Nincs. A szavazás következik. Ki az, aki támogatja az indítvány napirendre
vételét? (Szavazás.) Három, ez az egyharmadhoz nem elegendő.

A napirendi pont lezárása

Köszönöm szépen, ezzel végeztünk. Mint mondottam, a 2. napirendi ponttal nem kell
foglalkoznunk, hiszen nem érkezett hozzá módosító indítvány.

Egyebek

Tisztelt Képviselőtársaim! Az Egyebekben annyit szeretnék újra fölvetni, amit hétfői
ülésünkön jeleztem. Eszerint a cseh parlament partnerbizottságának elnöke invitál minket egy
ismerkedésre, beszélgetésre, tapasztalatcserére. Kértem, hogy két kormánypárti képviselő, ha
módja van, jelentkezzen erre. Nem tudom, történt-e valami az ügyben. Még nem csúsztunk ki
az időből. Az időpont november 10-11. Az időpontválasztás önkényes annyiban, hogy ők két
terminust jelöltek meg, a november 1-16., illetve a november 22-28. közötti időszakot. Én
javaslom ezt a november 10-11-ei időpontot, mivel ez csütörtök, péntek, és nem plenáris
ülésnap. Ha még mindig nincs javaslat, akkor azt kérném, hogy legkésőbb hétfőre legyen
meg, ha kíván valamelyik képviselőtársam a kormányoldalról ezen részt venni, akkor addig
kérnék visszajelzést. A külügyi osztálynak és a házigazdáknak is jelenteni kell, hogy hányan
leszünk. Akkor megkérem Hargitai János alelnök urat, hogy szíveskedjék ezt a visszajelzést
megtenni akár pro, akár kontra. Ha netán nem lenne utazó képviselő, akkor is szóljon vissza
hétfőig, hogy tudjak a cseh partnernek, illetve a külügyi osztálynak referálni.
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Köszönöm szépen. Még Vágó Gábor úr szólni kíván.

VÁGÓ GÁBOR (LMP): Bocsánat, csak érdeklődnék az európai ügyek albizottságának
megalakítására vonatkozó javaslat sorsáról. Nem tudom, hogy elnök úrnak, illetve a
kormánypárti képviselőknek sikerült-e megbeszélni, és találtak-e rá megoldást.

ELNÖK: Köszönöm a kérdést. Valóban tettem egy javaslatot, azt nem utasította el
senki sem, de még mindig várom azt, hogy tőlem jobbra valami történik vele. Remélem, nem
hal el a javaslat, egyelőre még reménykedem, hogy létrejön ez az albizottság. Köszönöm.

Ha már újra visszavettem a szót, annyit, hogy a legközelebbi ülésünk 27-én, szerdán
12 órára van tervezve, ha csak valami rendkívüli dolog nem jön közbe.

VÁGÓ GÁBOR (LMP): És délután?

ELNÖK: Ez is egy jó közbevetés. Ha lesz kapcsolódó módosító javaslat, akkor ma
még egyszer találkozunk. Úgyhogy most nem is köszönök el, mert még találkozunk, bár nem
nagyon kívánkozom rá. Tessék!

DR. PÓSÁN LÁSZLÓ (Fidesz): Tisztelettel szeretném megkérdezni, hogy jövő héten
a keddi napra nem lehetne a bizottsági ülést megszervezni.

Az ülés bezárása

ELNÖK: Mindent lehet, csak akarni kell. A szerda a bizottsági nap, mindig teszek
reménytelen kísérleteket, aztán a bizottság lebeszél róla, vagy saját magam is rájövök, hogy
értelmetlen erőlködni. Lehet kedden is, ha nagyon ragaszkodnak hozzá… (Az elnök egyeztet a
bizottsági főtanácsadóval.)

A ma délutáni találkozásunk tehát esetleges annak függvényében, hogy lesz-e
kapcsolódó módosító javaslat, ha nem lesz, akkor jövő szerdán 12 órakor találkozunk.
Köszönöm szépen.

(Az ülés befejezésének időpontja: 14 óra 41 perc.)

Dr. Nyikos László

a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Csoknyay Edit


