
SZKB/31/2010.

SZKB/31/2010-2014.

J e g y ző k ö n y v ∗
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az Országház főemelet 64. számú tanácstermében

megtartott üléséről

                                                

∗ A jegyzőkönyv eredeti hitelesített példánya az Országgyűlés Levéltárában megtalálható.
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Napirend:

1. A magánnyugdíjpénztári befizetésekhez kapcsolódó törvénymódosításokról szóló

törvényjavaslat (T/1378. szám - kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása első

helyen kijelölt bizottságként)
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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)

Dankó Béla (Fidesz)

Ékes József (Fidesz)

Herman István Ervin (Fidesz)

Magyar Anna (Fidesz)

Márton Attila (Fidesz)

Dr. Nagy István (Fidesz)

Dr. Pósán László (Fidesz)

Szólláth Tibor Zoltán (Fidesz)

Seszták Oszkár (KDNP)

Dr. Lenhardt Balázs (Jobbik)

Vágó Gábor (LMP)

Helyettesítési megbízást adott:

Babák Mihály (Fidesz) Arnóth Sándornak (Fidesz),

Balázs József (Fidesz) dr. Nagy Istvánnak (Fidesz),

Balla György (Fidesz) Szólláth Tibor Zoltánnak (Fidesz),

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

Dr. Dancsó József (Fidesz) dr. Pósán Lászlónak (Fidesz),

Dr. Kerényi János (Fidesz) Dankó Bélának (Fidesz),

Szijjártó Péter (Fidesz) dr. Hargitai Jánosnak (KDNP).

Meghívottak részéről:
Hozzászólók:

Nátrán Roland, a Nemzetgazdasági Minisztérium helyettes államtitkára



- 4 -

(Az ülés kezdetének időpontja: 20 óra 45 perc)

DR. NYIKOS LÁSZLÓ (Jobbik), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK:
Köszöntöm képviselőtársaimat. Ezen a késő esti órán a második bizottsági ülésünket
megnyitom. Köszöntöm a kormány képviselőjét.

Egy napirendi pontunk van, egy kapcsolódó módosító javaslat, amit az LMP képviselő
asszonya nyújtott be a magánnyugdíjpénztári befizetésekhez kapcsolódó
törvénymódosításhoz. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy elfogadják-e a napirendet. Aki
igen, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. A bizottság elfogadta napirendjét.

Megadom a szót Nátrán Roland államtitkár-helyettes úrnak, hogy mondja el a
véleményét a kapcsolódó módosító indítványról.

NÁTRÁN ROLAND (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen, elnök úr, a
szót. Tisztelt Bizottság! Az eredeti módosító javaslathoz fűzött indoklás alapján továbbra sem
támogatja a kormány a kapcsolódó módosító javaslatot sem. Az érvek és az indokok
változatlanok, azaz ez egy részmegoldása lenne a 2013-at követő nyugdíjfizetési rendszernek.
Ez a terület a javaslat elfogadása esetén továbbra is szabályozatlan maradna, nem jelentene
generális megoldást. Ezért a kormány általános és generális megoldásra vonatkozó javaslatot
fog letenni a tisztelt Ház elé. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Kérdezem képviselőtársaimat, kinek van
észrevétele. Tessék parancsolni, Vágó Gábor úr.

VÁGÓ GÁBOR (LMP): Köszönöm a szót. Tisztelt Bizottság! Tisztelettel köszönöm
képviselőtársaim kitartását, illetve a minisztérium képviselőinek. Mivel az érvek és az
indokok változatlanok a kormány részéről, ugyanúgy az LMP részéről is változatlanok az
érvek és az indokok. Magát a törvényjavaslatot nem tartjuk rendszerszintűnek, eléggé ad hoc
jellegű módosítás, ehhez pedig a tőlünk telhető legjobb módon szeretnénk hozzájárulni. Ezzel
a kapcsolódó módosító javaslattal még pontosabbá tettük azt a javaslatot, amit benyújtottunk
Scheiring Gábor képviselőtársammal. Azt hiszem, Kaufer Virág javaslata érdemes arra, hogy
a bizottság egyharmadának bizalmát elnyerje. Köszönöm a szót.

ELNÖK: Köszönöm én is. Kérdezem képviselőtársaimat, van-e még valakinek
észrevétele. (Nincs jelentkező.) Nincs. Kíván-e a kormány reagálni? (Jelzésre.) Nincsenek már
új érvek. Akkor nem marad más hátra, mint hogy szavazunk a kapcsolódó módosító
javaslatról. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Három, ez kevés, egyharmadot sem kapott.

Kedves Képviselőtársaim! Ezzel a bizottságunk napirendjét megtárgyalta. Köszönöm
a közreműködésüket, az ülést bezárom. Jó éjszakát kívánok.

(Az ülés befejezésének időpontja: 20 óra 51 perc.)

Dr. Nyikos László

a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Csoknyay Edit


