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Dr. Veres János (MSZP)

Dr. Lenhardt Balázs (Jobbik)

Rozgonyi Ernő (Jobbik)

Vágó Gábor (LMP)
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Helyettesítési megbízást adott:

Babák Mihály (Fidesz) Arnóth Sándornak (Fidesz),

Balázs József (Fidesz) Ékes Józsefnek (Fidesz),

Dankó Béla (Fidesz) Herman István Ervinnek (Fidesz),

Dr. Kerényi János (Fidesz) Seszták Oszkárnak (KDNP),
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Dr. Veres János (MSZP) Boldvai Lászlónak (MSZP).

Meghívottak részéről:
Hozzászólók:

Nátrán Roland, a Nemzetgazdasági Minisztérium helyettes államtitkára

Dr. Kardkovács Kolos, a Nemzetgazdasági Minisztérium helyettes államtitkára
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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 09 perc)

Az ülés megnyitása

DR. NYIKOS LÁSZLÓ (Jobbik), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK:
Köszöntöm képviselőtársaimat, kérem, foglalja el mindenki a helyét. Ránézésre
határozatképesnek tűnünk. A jelenléti ív szerint majd ismertetni fogom a helyettesítéseket is a
későbbiekben.

A napirend elfogadása

A múlt szerdán abban a reményben váltunk el, hogy csak szerdán találkozunk, de mint
tudjuk, ember tervez, isten végez, vagy ember tervez, a kormány meg végez, tehát ismét ülést
kell tartanunk. Talán annyit vigasztalásképpen mondhatok, hogy a tervtől eltérően holnap
reggel 8-kor mégsem kerül sor bizottsági ülésre. Leszámítva mai, rendkívülinek mondható
tanácskozásunkat, szerdán maradunk a terv szerinti ülésezés mellett.

Napirendre javasoltam a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alapról és a szabad
nyugdíjpénztár-választás lebonyolításáról szóló törvényjavaslatot. Kérdezem
képviselőtársaimat, hogy ki az, aki ezzel a napirendi javaslattal egyetért. Kézfelemeléssel
jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. Most tartunk egy népszámlálást, hogy hányan vagyunk, mert
mindenki egyetért a napirendre vétellel. Tizennégy, határozatképesek vagyunk, mint
mondtam.

A napirend előadója a Gazdasági Minisztérium, soha nem tudom rendesen kimondani
a nevét, mindig a Pénzügyminisztérium jár az eszemben. Ez talán nosztalgia kicsit. Nátrán
Roland helyettes államtitkár úr nincs a körünkben, amíg megérkezik, szünetet rendelek el.

(Szünet: 11 óra 11 perctől 11 óra 47 percig.)

A Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alapról, a szabad nyugdíjpénztár-választás
lebonyolításával összefüggő egyes törvénymódosításokról szóló törvényjavaslat általános
vitára való alkalmasságának tárgyalása

ELNÖK: Tisztelt Bizottság! Folytatjuk a bizottság ülését, napirendünkön a T/1817.
számú törvényjavaslat szerepel. Köszöntöm a kormány nevében megjelent Kardkovács Kolos
urat. Mielőtt átadnám neki a szót azért, hogy kiegészítse, kommentálja a törvényjavaslatot,
engedjék meg, hogy szóvá tegyem, több mint fél órát várt a bizottság határozatképes
állapotban a kormány képviselőjének megjelenésére. Nem feltétlenül gondolom, hogy ezért
helyettes államtitkár urat kellene elmarasztalni, de azért azt megjegyzem, hogy a
minisztériumnak jelenleg is 5 államtitkára van, plusz Nagy Róza közigazgatási államtitkár
asszony, közülük bárki ide jöhetett volna. Azt gondolom, a bizottság tekintélyének
védelmében ezt el kellett mondanom, hogy a téma szempontjából legfontosabbnak mondható
parlamenti bizottságot itt várakoztatja a kormány.

Kérem államtitkár urat, szíveskedjék tolmácsolni ezeket a nehezményező szavakat.
Ezek után megadom önnek a szót, hogy kiegészítse a törvényjavaslatot.

Az előterjesztő szóbeli kiegészítése

DR. KARDKOVÁCS KOLOS (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm a szót,
elnök úr. Mindenekelőtt a kormány képviseletében elnézést szeretnék kérni a késedelemért.
Szervezési problémák léptek föl, de természetesen ez nem szolgál a kormány képviselőinek
mentségére, úgyhogy törekedni fogunk arra, hogy ez többet ne forduljon elő. És
természetesen tolmácsolom elnök úr szavait.
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Ami a törvényjavaslatot illeti, rengeteg részlete és tartalmi pontja ismert. Ezért én csak
nagyon röviden foglalnék össze egy-két koncepcionális dolgot, illetve egy-két konkrétumot.
A kormány a nyugdíjkassza finanszírozhatóságának megteremtése érdekében úgy döntött,
hogy a hárompilléres rendszerből visszatér a kétpilléres rendszerre, ami az Európai Unió 18
országában működik. Így a két pillérben marad a munkafedezeti szolidaritási alapú, illetve az
önkéntes befizetésen alapuló rendszer. További koncepcionális törekvés, hogy
tehermentesítsük a Nyugdíjbiztosítási Alapot a nem nyugdíj-, hanem szociális alapú
kifizetésektől. Ennek megfelelően az lenne az elképzelés, hogy nyugdíjat csak a nyugdíj
céljára befizetett összegekből lehessen finanszírozni.

Ami a konkrétumokat illeti. Az egyik, hogy 2011. január 31-ig fennáll a pénztártagok
szabad választása, hogy dönthessenek, maradnak-e egy felhalmozási típusú magán-
nyugdíjpénztári rendszerben, vagy visszalépnek az állami szolidaritási elvű nyugdíjpénztári
rendszerbe. A második fontos eleme a szabályozásnak, hogy amennyiben a pénztártag úgy
dönt, hogy most már kizárólagosan a maga számára kíván felhalmozni, akkor 2011. december
31-át követően további nyugdíj-ellátási jogosultságot nem szerez. Ez természetesen nem
jelenti azt, hogy teljesen ellátás nélkül marad, hiszen az alkotmány rendelkezésének
megfelelően a kormányzat továbbra is biztosítja azt, hogy az ilyen állampolgárok számára a
szociális háló részeként úgynevezett idősügyi járadék mindenképpen biztosításra kerüljön.

Az is fontos elem a szabályozásban, hogy az átlépő tag pénztári számláján jóváírt
összegeket az állami pillérben is egyéni számlán vezetik. Eleme a szabályozásnak az is, hogy
abban az esetben, ha reálhozamot realizál a tag az átlépéskor, akkor ezt más
tőkejövedelmekhez vagy az árfolyamnyereséghez hasonlóan személyi jövedelemadóval
terhelten föl lehessen venni, de természetesen egyéb járadékot vagy járulékot ez után a
felvétel után nem kell fizetni. Még ez sem terheli a pénztártagot abban az esetben, ha ezt az
önkéntes nyugdíjpénztári számlájára utalja, mert akkor az adókedvezmény megilleti. Itt
utalnék arra, hogy a kormányzat továbbra is támogatja egy valódi megtakarításon és
felhalmozáson alapuló pillér meglétét. Ennek egyik eleme az például, hogy az
adókedvezmény az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztári pillérnél biztosított lesz.

Nagyon röviden ennyit, mert rengeteg részlete ismert a szabályozásnak, és ha vannak a
képviselők részéről, akkor állok rendelkezésre a kollégámmal.

ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Mielőtt továbbmegyünk, szeretném
ismertetni a helyettesítéseket. Babák Mihály képviselő urat Arnóth Sándor képviselő úr.
Balázs József urat Ékes József képviselő úr, Dankó Bélát Herman István úr, Kerényi János
urat Seszták Oszkár úr, Szekeres Imre urat pedig Tukacs István képviselő úr, Veres János urat
pedig Boldvai László képviselő úr helyettesíti. (Dr. Nagy István jelzi, hogy ő Márton Attilát,
Szólláth Tibor pedig dr. Pósán Lászlót helyettesíti.) Huszonhatan vagyunk jelen elvileg és
jogilag. Molnár Oszkár képviselő úr nincs jelen most sincs. Bocsánat, nem mondtam, hogy
Pósán képviselő urat helyettesíti Nagy István. Köszönöm szépen.

Kedves Képviselőtársaim! Az ülés vezetését átadom Hargitai János úrnak azzal, hogy
alkalmasint majd nekem is adjon szót.

(Az ülés vezetését dr. Hargitai János (KDNP), a bizottság alelnöke veszi át.)

Észrevételek, vélemények

DR. HARGITAI JÁNOS (KDNP), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK:
Köszönöm, elnök úr. Képviselőtársaimé a szó. Ki akar élni ezzel a lehetőséggel? Tukacs
képviselő úr az első jelentkező.
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TUKACS ISTVÁN (MSZP): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Az előterjesztés
jelentőségét nem kell különösebben ecsetelnem, mert gyakorlatilag 3 millió
magánnyugdíjpénztár-tagról van szó. Ehhez a jelentős napirendhez képest messze sérelmezem
azt az eljárási módot, amit most a kormány és a kormánytöbbség folytat. Ez az eljárásmód
jelen pillanatban azt jelenti, hogy a mai nap délelőttjéig sem szerepelt az ülés napirendjében
irományszám. Pénteken valamikor a késői órákban került fel az előterjesztés szövege a
parlamenti honlapra, és hétfőn újfent napirendként tárgyalja a költségvetési bizottság.
Bizonyára meg fogja érteni államtitkár úr, hogy nem a személyének szól, amit most mondok,
de ennél a fajsúlyos napirendnél nem az a probléma, hogy önök váratnak bennünket
háromnegyed órát, hanem az a probléma, hogy a tárca minisztere sem tartja fontosnak, hogy a
bizottsági ülésen jelen legyen és képviseljen egy olyan előterjesztést, ami 3 millió ember
megtakarításáról szól.

Elnök úr szakmai és, hogy is mondjam csak, morális alapállását értem, hogy bár
sokadjára hozzák ezt a bizottságot méltatlan helyzetbe, mégis úgy gondolja, hogy nem akarja
mindenféle házszabályi procedúrákkal múlatni az időt, éppen ezért a bizottsági ülést
összehívja, és az előterjesztést tárgyalásra ajánlja. Elnök úr, higgye el, hogy messze
tiszteletben tartom az álláspontját, mégis azt kell mondjam, hogy van egy határ, ami után már
meg kell fontolni vagy újra kell értékelni ezt az álláspontot. De ez csak egyfajta vélemény,
hiszen nyilvánvalóan ön dönt arról, hogy miként cselekszik.

A tárgyalt napirend első nagy kérdése, hogy most mi végre tárgyaljuk. Mert ha
kormánypárti képviselőtársaim azzal akarnak érvelni, hogy meg akarják menteni a
nyugdíjakat, és ehhez még van egy miniszterelnöki vagy kormánymegbízottjuk is Selmeczi
Gabriella személyében, akkor ez a megmentés bizony ráért volna még. Nem kellene ezzel a
megmentéssel olyan nagyon kapkodni, tisztelt képviselőtársaim, mert jelen pillanatban nem
megmenteni fogják a nyugdíjasok pénzét, hanem elvenni fogják a reménybeli nyugdíjasok
pénzét. Tehát azt az érvet messze nem tudom osztani, amely arról szól, hogy megpróbáljuk
valamilyen módon stabilizálni a nyugdíjrendszert.

Szeretném elmondani azt a közbeszédben elég ritkán elhangzó érvet, amely úgy szól,
hogy a magánnyugdíjasok nagy tömegének soron következő nyugdíjrendszerbe való belépése
nem terheli, hanem tehermentesíti az állami nyugdíjkasszát, hiszen csak 75 százalékot
használna el belőle. (Közbeszólásra.) Bizony, bizony, erre volt egyébként kitalálva a dolog.
Tehát mindazok a feltevések, amelyek arról szólnak, hogy az állami nyugdíjrendszert nehéz
helyzetbe hozza egy ilyen pillér megléte, csalókák, vagy legalábbis nagyon egyoldalúak.

A másik, amit mondani szeretnék, az az, hogy ez a költségvetésbe betervezett konkrét
530 milliárd nagyon kell önöknek. Hogy mire kell? Újra megismételném, kell nyilvánvalóan
arra az adórendszerre, amely igazságtalan, kell arra a stabilizálásra, amelyet önök kénytelen-
kelletlen vállaltak az Európai Unió eléggé megrovó, hogy is mondjam csak, véleményei után,
és kell mindarra, amivel nagy akcionista időszakokban lyukakat ütöttek a költségvetésen.
Ezért tehát úgy gondolom, hogy szakmai értelemben ezt az előterjesztést mi tárgyalni nem
tudjuk. Tévút lenne, ha a szocialista képviselők most elkezdenék a szakmai ügyeit feszegetni
ennek az előterjesztésnek, tévút lenne az, ha megpróbálnánk szakmai érveket mondani egy
jobb megoldás mellett, merthogy a megoldás célja elvetendő a mi szempontunkból. Tévút
lenne, ha azt gondolnánk, hogy a kormányzati szándék megjavítható azzal, ha most ehhez mi
mindenféle javító kommentárokat fűzünk. Ezt az előterjesztést javítani nem lehet.

Ugyan, mondja már meg nekem a kormány képviselője, ha majd a zárszavában ezt
megteheti, hogy miféle szakmai indoka van a munkáltatói járulék átnevezésének? Nem
átalakításának, átnevezésének? Nyilvánvalóan az, hogy ennek a zsarolásnak legyen még egy
érve, ami úgy szól, hogy nem lesz állami nyugdíjad. Nincs ennek semmi más értelme. Ha
ennek van valamiféle szakmai háttere, akkor azt indokolják meg. De hát egyszerűbb lett volna
beleírni az előterjesztésbe, ahol én nem nagyon találom ennek szakmai érvelését. Vagy mi
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végre lenne szakmai értelemben minősíthető az a megfogalmazás, megint csak nem a
személyének szól, higgye el, az a cinizmus, miszerint lesz mindenkinek ilyen
nyugellátásszerű valamiféle járadéka, aztán legyen boldog vele, ha már annyira nyakas, hogy
feltétlenül ragaszkodna ahhoz, hogy magán-nyugdíjpénztári rendszerben legyen, és
ragaszkodna a saját megtakarításaihoz.

Különben, még visszakanyarodva a 24 százalékhoz, persze értem, hogy miért kellett
ezt megcsinálni. Hát van egy hatályos alkotmánybírósági döntés arról, hogy a 24 százalékhoz
pont olyan tulajdonosi típusú jogok fűzik a biztosítottat vagy a járadékra várót, mint a 9,5, az
önök működése kapcsán immár 10 százalékhoz. Ezért kellett ezt megcsinálni, semmi
egyébért.

Összefoglalva nem nagyon akarnék itt rugózni ezen a napirenden, az idő is
előrehaladt, nem tudjuk szakmai értelemben tárgyalni és minősíteni az előterjesztést. Ez az
előterjesztés zsarolás, egy zsarolás eszköze egy olyan cél érdekében, amely nem a mondott
célt, hanem valami mögöttes célt takar. Éppen ezért a szocialista képviselők nem fognak részt
venni ennek az előterjesztésnek a vitájában, nem vagyunk hajlandók semmilyen módon
szavazatunkkal támogatni ezt az előterjesztést vagy egyáltalán jelezni, hogy ezzel az
előterjesztéssel nekünk dolgunk van. Köszönöm szépen, elnök úr.

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Szijjártó Péter, Nyikos László, Vágó képviselő úr,
Lenhardt Balázs a megszólalók sorrendje, hacsak nem árnyalódik majd a kép.

SZIJJÁRTÓ PÉTER (Fidesz). Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt helyettes
Államtitkár Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Azt gondolom, hogy itt az alapállással van némi
probléma, hajlamosak vagyunk elfeledkezni politikai és szakmai vitáink során az elmúlt 8-12
vagy 16 esztendő történéseiről. Ne feledkezzünk arról, hogy ez a törvényjavaslat egy komoly
szabadságjogot ad vissza, teljesít ki az emberek számára, hiszen 1997-ben az embereket arra
kényszerítették, hogy a befizetéseik jelentős részét a magánnyugdíjpénztárakba tegyék be,
aztán a magánnyugdíjpénztárakban üzletemberek azt itt-ott forgatták, forgatják, szerencsét
próbálnak, saját szerencséjüket, és mindezt az emberek pénzével. Ennek a rendszernek véget
kellett vetni, tehát ez nyugdíjtőzsdézős korszak nem vállalható fel a továbbiakban. Ennek
véget is vetettünk.

És ha már ennek véget vetettünk, akkor meg kellett teremteni annak lehetőségét, hogy
az emberek, akiket korábban belekényszerítettek abba, hogy a magánnyugdíjpénztári
rendszerbe tegyék a pénzüket, eldönthessék, hogy ezt továbbra is így szeretnék-e, vagy
szeretnék visszahozni a nyugdíjbefizetéseiket az állami nyugdíjrendszerbe. Tehát itt egy
kényszer alól szabadulnak fel az emberek, szabadon dönthetnek. Azt gondolom, minden
egyes parlamenti képviselő részéről elvárható, hogy tekintse annyira felnőttnek a magyar
lakosságot, hogy majd a következmények meg a feltételek tükrében meg tudja vizsgálni, el
tudja dönteni saját érdekei szerint, hogy egy biztonságot nyújtó állami rendszerbe hozza a
nyugdíjcélú befizetéseit, vagy otthagyja abban a magánrendszerben, amelybe, még egyszer
mondom, 1997 óta belekényszerítették az embereket mindenfajta választási lehetőség nélkül.

A másik, hogy évente nagyjából 3 ezer milliárd forintot kell az államnak kifizetnie a
nyugdíjakra. Itt a nyugdíjkasszának van egy 30 százalékos hiánya, ez 900 milliárd forint.
épkézláb javaslatot még nem nagyon hallottunk arra vonatkozólag a jelenlegi ellenzéki
oldalról, hogy vajon ennek feltöltése, kipótlása milyen módon tudna megtörténni. Ezért a
kormány most azt garantálja a nyugdíjak biztonsága érdekében, hogy a nyugdíjkasszából csak
nyugdíjcélú kifizetéseket lehet eszközölni. Ezzel megteremtjük a nyugdíjfizetés biztonságát is
az elkövetkezendő időkben.

Tukacs képviselőtársam azt mondta, hogy lyukakat ütöttünk a költségvetésen. Ezt
azért nehéz értelmezni, mert önök elfogadtak tavaly egy költségvetést 3,8 százalékos
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hiánnyal, mi ezt tartjuk, de ehhez ki kellett vetni válságadókat és bankadót. Azt azért senki
nem gondolhatja, hogy ennyi lyuk azóta ütődött a költségvetésen, amióta új kormánya van az
országnak. Azt gondolom, hogy a lyukütésekkel meg a költségvetés hitelességével
kapcsolatban azért a magam részéről, ha szocialista képviselő lennék, finomabban vagy
meggondoltabban bánnék a szavakkal. Tehát a nyugdíjfizetés biztonsága, a nyugdíjfizetés
garantálása egy kormánynak kötelessége. Ez a javaslat pedig ennek tesz eleget. Mindenki, aki
átjön az állami rendszerbe, jól jár, hiszen, ha pozitív reálhozama volt, sajnos ők vannak
kevesebben, akkor adómentesen átvihetik önkéntes megtakarításba, vagy felvehetik
készpénzben, de ez esetben az adóterhekről már szólt a helyettes államtitkár úr. Ha pedig
negatív reálhozama volt, akkor azt az állam úgy pótolja ki, hogy elismeri az elmúlt éveket,
mintha az állami nyugdíjrendszer része lett volna.

Tehát a magunk részéről ezt az indítványt támogatjuk, és arra kérjük ellenzéki
képviselőtársainkat is, hogy ezeket a gondolatainkat, érveinket fontolják meg, és álljanak ők is
a nyugdíjcélú kifizetések biztonsága mellé. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Nyikos László!

DR. NYIKOS LÁSZLÓ (Jobbik): Köszönöm szépen. Kedves Képviselőtársaim! Július
30-án nyújtotta be a kormány a törvényalkotási programját, amelyben az őszi ülésszakra
előirányzott jogszabályok vitáját, jóváhagyását kérte Navracsics miniszterelnök-helyettes úr
aláírásával. Az azóta eltelt időszak azt mutatja, hogy itt egy meglehetősen kapkodó,
improvizatívnak mondható törvényi kezdeményezés folyik. Ugyanis ebben a jogalkotási
programban semmiféle utalás, jelzés nem volt arra, hogy ilyesmivel fogunk találkozni
november végén, december elején. Nyilván ezzel függ össze az, hogy ez az előterjesztés nem
tartalmazza azokat az információkat, amikre szükség lenne egy megalapzott törvény
elfogadásához. Gondolok itt arra a hatástanulmányra, ami ismét csak hiányzik, jobb híján a
hitre alapozza a törvényjavaslat készítője a döntést, amit kér a parlamenttől.

De itt horribilis számokról van szó, 2800 milliárd körüli vagyonról. Abba most nem is
mennék bele, hogy ez a vagyon tulajdonjogi szempontból miként értelmezendő, majd eldönti
az Alkotmánybíróság vagy a parlamenten belül az alkotmányügy bizottság ebben állást foglal.
Nem hiszem, hogy ennek a bizottságnak a kompetenciája firtatni azt, hogy mit jelent az a
megfogalmazás az 1. §-ban, miszerint természetes személyek portfolióját képező eszközökről
van szó. Ha természetes személyek portfolióját képező eszközöket von be az állam a
társadalombiztosítási finanszírozásban, akkor ez egy alkalmi jogásznak, például nekem, aki
nem vagyok jogász, ez bizony azt mondja, hogy ez a magántulajdon államosításával
egyenértékű lépés. De hangsúlyozom, nem ennek a bizottságnak a kompetenciája ezt
kimondani, csak a kételyeimet szeretném ezzel megfogalmazni. Akkor ki kell mondani
expressis verbis, férfiasan, magyarosan, hogy itt egy államosításról van szó. És ehhez lehet
keresni a párhuzamokat az egykori MÁV és az egykori Posta közalkalmazotti
nyugdíjalapjaival, amelyeket anno, a múlt század '40-es éveiben, mint tudjuk, államosított az
akkori hatalom, és föl is élte. Annak hatásait, ha jól megnézzük, még a mai napig is nyögjük.

Tehát ezek a hatástanulmányok, amik a 2800 milliárd forintos portfolió összetételére
vonatkoznak, szintén hiányoznak. Ennek durván fele, az általam ismert számok, nem innen
ismerem a számokat, sajnos, máshonnan, állampapírokban fekszik. Ha azt most behúzza az
állam, akkor nyilván a belföldi államadóssága csökkenni fog, a másik felét még elköltheti
ennek az eszközállománynak. Nem tudhatjuk, mennyi ebben a részvény, az ingatlan, a
folyószámlákon lévő pénz. Ezeket nyilván el lehet költeni, amire utalás is van a
törvényjavaslatban. Nem tudom, hogy az OTP vagy melyik cégek részvényeit vásárolták föl
ezek a magánnyugdíj-biztosítók, hiszen nincsenek erről információink, de ha most kizúdulna
ez a magyar részvénypiacra, nem tudni, hogy mennyire fogja lenyomni a jelenlegi
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részvényárfolyamokat, ez pedig az egész tőzsdét megingathatja. Ezek a számítások teljes
mértékben hiányoznak. Ezeket a magam részéről, és a frakcióm nevében is mondhatom,
hiányoljuk.

A következő probléma a törvénykezésünk. Számomra nehezen minősíthető ez a
törvénykezési tempó, flúgos futam, nem tudom, hogy fejezzem ki magamat. Húsz éve
figyelemmel kísérem a magyar törvényalkotási folyamatot, igaz, hogy nem voltam ennyire
benne, mint jelenleg, de azért még ilyen törvényalkotási periódust nem éltem meg, nem láttam
se kívülről, se belülről. Egyszerre van előttünk például az államháztartási törvény két másik
törvény általi módosítása. Még nem száradt meg a tinta, mert nem szavaztunk a Magyar
Köztársaság jövő évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló
törvényről, de ebben az államháztartási törvényt körülbelül 30 oldalon keresztül kívánja
módosíttatni a kormány, és most ismét módosítja az államháztartási törvényt. Hát kérem,
nincs az az emberi agy, amelyik képes áttekinteni ezt a rengeteg módosítást.

Ráadásul még az előbb idézett törvényjavaslatban olyan dolgok is vannak, amikről
teljesen fölösleges most törvénykezni, mert ha kibírták ezek az államháztartási kontrolloknak
nevezett nem tudom, hány évig azt a rettenetesen gyenge színvonalú törvényi szöveget, akkor
még kibírhatta volna néhány hónapig, hogy ne most terheljük vele magunkat. Így képtelenség
követni a folyamatokat. Nem tudom, lesz-e valaha itt tisztességes államháztartási törvény.
Egy 18 éves törvény állandó módosításáról van szó, ebben eligazodni már teljes képtelenség.

Hogy mondjak néhány konkrétumot is, amiért ezt a törvényjavaslatot a Jobbik
frakciója aligha fogja támogatni. Létre kívánnak hozni egy ötfős testületet, amely majd
irányítja ennek az alapnak a tevékenységét, méghozzá olyan módon, hogy ennek az ötfős
testületnek a tagjai semmiféle anyagi ellenszolgáltatásban nem részesülnek a majdani
döntéseikért. Kérem szépen, elképzelhető az, hogy mindenféle anyagi ellenszolgáltatás nélkül
felelős döntéseket fog hozni ez az ötfős grémium? Ezt nem tudom elképzelni. Hát miféle
felelősségük lesz? Nyilván nem ők fognak dönteni, összeülnek, isznak egy kávét, és
megmondják nekik, hogy éppen mit kell eladni, mit kell megvenni, mit hová kell befizetni, a
költségvetés melyik rovatára kell utalni. Teljesen komolytalan ennek az irányítási modellje.

Nyilván ennek az alapnak lesz pénzügyi beszámolója, hiszen vagyona lesz, bevételei
lesznek, kiadásai lesznek, et cetera. Tehát kell majd ez pénzügyi beszámoló is. Ezt a kifejezést
nem szereti a pénzügyi kormányzat. A 11.§-ban azt mondja, hogy az alapműködését és
gazdálkodását az Állami Számvevőszék ellenőrzi. Hát miért félnek ettől a kifejezéstől, amit a
számviteli törvény használ? Hát a pénzügyi beszámolóját elkészíti, aztán az ÁSZ a
működését, gazdálkodását ellenőrizheti, nincs ellene kifogásom. Tessék már egy európai
színvonalú kifejezést meghonosítani. Nem kell annyira megijedni az auditálás kifejezéstől
sem, ha már egyszer benne van a magyar számviteli-pénzügyi terminológiában. A pénzügyi
beszámolót kell elkészíteni, azt kell auditálni és a parlament elé, hozni, és nyilatkozni róla,
hogy hiteles, elfogadható, vagy esetleg elutasító záradékot tartalmaz.

Végül egy megjegyzés. Ez a bizonyos képlet vagy szorzószám, amit az 1. melléklet
tartalmaz, hát, kérem szépen, én annak idején nem voltam rossz matematikus, de péntek
éjszakától hétfő reggelig nem tudtam megfejteni ennek a képletnek a szorzószámát meg a
többit. Úgyhogy ez megint arra utal, hogy ha nem vesszük egymást komolyan, és azt
gondoljuk, hogy ilyen szorzószámokat, képleteket és más egyéb egzakt információkat ennyi
idő alatt meg lehet érteni szakértők bevonása nélkül, vagy akár azokkal, akkor sajnos nem
fogunk jó törvényeket alkotni. És mivel ezt nem tartom egy kihordott, kiérlelt
törvényjavaslatnak, egy nagy improvizációnak tartom, ami néhány hónap alatt született meg,
ezért mi a magunk részéről ezt nem fogjuk támogatni. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Herman István következik, utána Vágó képviselő úr,
utána Lenhardt Balázs.
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HERMAN ISTVÁN ERVIN (Fidesz): Elnök Úr! Helyettes Államtitkár Úr! Tisztelt
Képviselőtársaim! Horn Gyulát szeretném idézni, aki a következőt mondotta: "Elvtársak! A
tények makacs dolgok." Igen, én is úgy gondolom, hogy a tények makacs dolgok. Két tényre
szeretnék rávilágítani. Elnök már az imént említette 1947-et, amikor az OTI-t államosították,
egy jól működő struktúrát az önök jogelődei. Einstandoltak, államosítottak, elvettek, lehet
keresni a szót. Majd eltelik 50 év, és 1997-ben önök ismételten hoztak egy törvényt. A
kérdésem a következő. Hatástanulmány készült-e? Megvizsgálták-e a demográfiai térképet?
Mert ha ezt megvizsgálták volna, akkor azonnal kellett volna látniuk, hogy egy fordított
piramis a korfa, ami egyértelművé és világosság teszi mindenki számára, hogy be van kódolva
nyugdíjalap bedőlése. Önök mégis meghozták ezt a döntést, és a felelőtlenség itt történt,
immáron másodszor, amikor kiszervezték, ha úgy tetszik, ezt a nyugdíjpénztárba.

Éppen ezért arra kérem önöket, hogy a zsarolás, az einstandolás, az államosítás, a
cinizmus minősítő jelzőkkel picikét óvatosabban alkalmazzák, tekintettel arra, hogy nem
készítették el azt a hatástanulmányt, amiből egyértelmű és világos, hogy a korfa tekintetében
fordított a piramis. És ma már világos mindenki számára, hogy ez kódolt bomba a nyugdíjalap
számára. Ezt nem tették meg. Ha pedig megtették, akkor önök nagyon nagy bűnt követtek el a
ma és a holnap nyugdíjasaival szemben. Köszönöm szépen, elnök úr.

ELNÖK: Én is köszönöm. Vágó képviselő úr!

VÁGÓ GÁBOR (LMP): Köszönöm a szót. Ott folytatnám, ahol Herman István
abbahagyta, hogy mi lesz a holnap nyugdíjasaival. A holnap nyugdíjasai a huszonéves,
harmincéves generációk, vagy inkább a holnapután nyugdíjasai, elvesztették minden
bizodalmukat abban, hogy valaha nyugdíjat fognak kapni. Egy olyan rendszerben, ahol az
állam bármikor bármit megváltoztathat önkényesen, a zsarolás módszerével, ott egy
huszonéves fiatalnak egyetlen választása marad, keres egy megbízhatóbb államot, ha valaha is
nyugdíjat akar kapni. Ha mégis gyereket vállalna, amit itt Seszták Oszkár képviselőtársam
mondott halkan, akkor nem tudná azt a 4-5 gyereket hová tenni, mert a Fidesz-kormány alig
ad bölcsődei hely létesítésére pénzt. (Közbeszólás: Ez hogy jön ide?) Úgy jön ide a bölcsőde,
hogy valahová el kell rakni a gyerekeket. Tehát a családok támogatása nem elég önmagában,
itt egy olyan társadalmi reformra lenne szükség, amely valóban a demográfiát lendítené előre,
és ez az előrelendítés elmarad.

Itt most arról van szó ebben a nyugdíjrendszer-változtatásban, sőt,
nyugdíjforradalomban, hívjuk így, mert valójában egy rendszerváltoztatásban van a
társadalommal egy bizonyos kapcsolat. Az, hogy egy társadalmi vita elmarad, és a parlamenti
politikai vitát is a legszűkebb területekre bocsátják, ez azt hozza elő, hogy ilyen
nyugdíjrendszer jön létre, amit senki nem érez magáénak, kivéve a Fideszt. Itt nem az ország
szolidaritáson alapuló nyugdíjrendszere jön létre, ahogy Matolcsy mondta, hanem a Fidesz
nyugdíjrendszere. Az, hogy szolidaritáson alapuló közösséget neveznek meg önök, amelyből
kiírják magukat azok, akik nem mennek át, abszolút cinikusnak tekinthető. Azért cinikus,
mert amit önök tesznek, nem a szolidaritáson alapuló társadalmat hozza előre, hiszen az
egykulcsos adóval tovább mélyítik a jövedelmi különbségeket, a szociális kiadásokat
befagyasztották. Tehát itt arról van szó, hogy a gazdagoknak juttatnak egy csomó pénzt, és
arról szól a magánnyugdíjpénztárak államosítása, hogy ezt a felelőtlen gazdaságpolitikát, amit
még soha senki a világon nem követett, amit önök most találtak ki, valahogyan be tudják
indítani, és ehhez egy nagy halom tőkére van szükség.

Azokat a kérdéseket már föl sem vetem, amiket Nyikos úr fölvetett, hogy akkor mégis
mit akarnak kezdeni ezzel a pénzzel. Az állam tőzsdézni fog? Nem a tőzsdecápák játszanak
majd a nyugdíjkifizetésekkel a nyugdíjkaszinóban, hanem az állam lesz a nyugdíjkaszinóban
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a játékos? Ezek már eléggé abszurd dolgok, hogy nem varrják el a szálakat. Megint
hentesbárddal mentek neki a nyugdíjrendszernek, és tényleg a lényegi változtatás, hogy akkor
hogy s mint lesz az átmenet, annak rendjét és módját nem határozzák meg a törvényben. Majd
megint, és ezt lassan szokásuknak lehet mondani, a kormány mond egy erőset, és majd azt
mondja, hogy kormányrendeletben a többit elintézi.

Itt igazából nem is az a baj, hogy a parlamenten ilyen gyorsan átverik az egészet,
hanem azzal, hogy az egész társadalmat átverték, amikor azt mondták tavasszal, hogy
megőrzik a magánnyugdíjpénztárakat. Többes számban, kedves Seszták Oszkár, benne van
abban a kis füzetecskében, amit jómagam is megkaptam a postaládámba, hogy megvédik a
nyugdíjpénztárakat. Többes számban beszélnek a nyugdíjpénztárakról. Értem, nem védik meg
őket, hanem teljes mértékben bedöntik a második pillért, és az önkéntes nyugdíjpénztár léte is
megkérdőjeleződik. Tényleg, mintha egy propagandaháborút folytatnának a
magánnyugdíjpénztárak ellen. Én most nem akarom elmondani, hogy jó-e vagy rossz a
magánnyugdíjpénztár, az a legnagyobb baj, hogy zsarolás módszerével akarják az embereket
egy olyan rendszerbe beléptetni, amivel szemben a bizalom a legfőbb elem. Ha egy embert
megzsarolnak, ettől nem fog növekedni a bizalma. A nyugdíjrendszer akkor jó, ha hosszú távú
bizalom övezi. Ezt a bizalmat önök teljes mértékben erodálták. És itt nem a Fidesszel, hanem
az állammal kapcsolatos bizalomról van szó. Itt az emberek már az államban nem bíznak
meg, ezért megy ilyen ad hoc módon az egész törvénykezés is, hogy zsarolással veszik ki a
zsebükből a pénzt. Köszönöm a szót.

ELNÖK: Én is köszönöm. Nagy István képviselő úr következik, utána Lenhardt
Balázs.

DR. NAGY ISTVÁN (Fidesz). Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Sokszor elhangzott
már, hogy megszorításokra van szükség. Sokszor és sokan érveltek amellett, hogy nincs más
út, csak a megszorítás. Állandóan azt halljuk, hogy elvesszük az emberektől a pénzt,
kivesszük a zsebükből. Hadd kérdezzem meg, amikor megszorításokról, azok
szükségességéről beszélnek, vajon az hány embert érintene. Ha a fizetéseket csökkentenénk,
ha a nyugdíjakat effektíve csökkentenénk, és itt vannak a példák, Románia, Görögország,
Írország, akkor mit szólnának az emberek? Mennyivel másabb mentalitás az, amikor hiába
mondják, hogy nem biztonságos, mert ha van nyugdíjintézet, amelyik biztonságos, az az
állam. Hiszen magánnyugdíjpénztárból még nem ment nyugdíjba senki. Sőt. Pont az előző
kormány volt az, amelyik lehetővé tette, hogy 52 éves korukban visszamenjenek az emberek,
mert rájöttek hatástanulmányi számításokkal, hogy bizony nagyon megjárnák azok, akik
magánnyugdíjpénztárból mennének el. Az itt keletkezett pluszjövedelmek adómentesen
átírhatók az önkéntes nyugdíjpénztárba. Mindenkinek jóváírják azt a megtakarítást, amit
eddig elért. Mit károsítunk a magánnyugdíjpénztárak tagjain? Tessék szíves lenni ezt nekem
megmondani! Garantálva van, hogy nyugdíjuk lesz az állami nyugdíjfolyósítónál.

Mérlegeljük ezt a kérdést. Mérlegeljük azt is, hogy a magánnyugdíjpénztár mekkora
kockázatokat hordoz magában. Nyereségkimutatása elég régen volt, néztük ezeket a
táblázatokat. És hadd kérdezzem meg, mit szólnak ehhez a kedves képviselők: a
magánnyugdíjpénztárak horribilis pénzeket költenek reklámra, mert nem akarja megszüntetni
magát. Milyen pénzből történik ez? Az az ő felelőssége? Miért nem az a politikai támogató
csinál ilyen reklámot? Miért a mi pénzünket kockáztatják? A miénket, mert az enyém is benne
van. És amikor elszámolunk, megint kijön majd az a szám, hogy igen, nem lett nyereség az
idén sem. Lehet, hogy azért, mert súlyos milliók, mondjuk reklámra mennek el? Arra a
reklámra, amivel nem értünk egyet.

Szóval azért itt érdemes megfontolni, Vágó Gábor képviselőtársamnak is mondom,
hogy ki mikor beszél felelősségteljesen vagy nem felelősségteljesen. Hogy az-e a felelősség,
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ha megingatjuk az állami rendszerbe vetett hitet, akkor, amikor effektíve az embereknek
semmilyen kárt nem okozunk azzal, hogy visszatereljük őket az állami nyugdíjrendszerbe?
Erre szeretném fölhívni a figyelmet. Köszönöm szépen a lehetőséget.

ELNÖK: Én is köszönöm, képviselő úr. Lenhardt Balázs képviselő úr következik.

DR. LENHARDT BALÁZS (Jobbik): Tukacs képviselőtársam tévútról beszélt. Azt
gondolom, tényleg volt itt egy tévút, amire 1997-ben a Horn-kormány elvitte az országot. Az
egész magán-nyugdíjpénztári konstrukció teljesen elhibázott, rossz döntés volt, kizárólag a
mögötte álló pénzügyi befektetők érdekeit szolgálta. Úgyhogy ilyen alapon azt kell
mondanom, a Jobbik egyetértett azzal a döntéssel, hogy állami kezelésbe kell venni a
magánnyugdíjpénztáraknál lévő forrásokat. Ez szerepelt is a programunkban. Már a parlament
megalakulása után felhívtuk Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter figyelmét erre, aki
akkor még valóban nem akart hallani sem erről a lépésről, ahogyan meghirdette a Fidesz is ezt
korábban.

Azt gondolom, hogy ez még önmagában nem baj, nem szégyen azt belátni, hogy
valamit, amit korábban máshogy gondoltunk, mégis meg kell lépni, mert nincs más út az
ország előtt, és nincs más alternatíva. Azt kell mondjuk, hogy ez egy kényszerpálya, nyilván
az egész nyugdíjkasszán tátongó lyuk is arra ösztönzi a kormányt, hogy megoldást találjon.
Ilyen szempontból nagyon nem lehet mást lépni, ahogy ezt kimutattuk. A módszerrel lehet
már vitatkozni, az biztos, hogy nem az állam fog tőzsdézni majd, mert ha az államnál marad a
forrás, akkor például nem lesz kénytelen a magánnyugdíjkasszákhoz jutó pénzforrásból
vásárolt államkötvények után kamatot fizetni, ezáltal is növelni a költségvetési kiadást, és
ilyen módon duplán fizettetni az emberekkel.

Úgyhogy ez a probléma nem áll fönn. De ha már bizalomról beszéltünk, a bizalom
igazából ott veszett el, hogy az embereket akkor nem tekintettük felnőttnek, amikor a rendszer
bevezetésre került. Egy rosszul működő és nem megalapozott rendszer megszüntetésének
minél előbb meg kellett volna történnie, már az első Orbán-kormány idején. Azóta tartjuk
késésben az intézkedést. Hogy számokról is ejtsek szót, '98-tól kezdve, mintegy 2550 milliárd
folyt be a járulékokból a nyugdíjkasszába, leszámítva a működésre elköltött pénzeket. Tegyük
hozzá, és ez nagyon fontos, és az önök kommunikációjában is ezt kellene majd minden
esetben a lakosságnak elmondani, hogy megértsék, miről van szó, hogy míg az állami kassza
0,9 százalékos működési költséggel teszi a dolgát, addig ezek a magánnyugdíjkasszák 4,5
százalékos, tehát pontosan ötszörös költséggel működnek. Ebből jut reklámokra,
luxusutazásokra, konferenciák szervezésére és az extra bérezésre nyilvánvalóan a tulajdonosi
körnek és azoknak, akik ott ülnek. Ez a felháborító, mert ez az emberek befizetéseiből
történik, amit ők a nyugdíjukra tennének félre.

Ha semmi mást nem tettek volna, '98-tól kezdve, mint hogy államkötvényeket
vásárolnak, akkor a valóságos hozam mintegy 600 milliárd forinttal haladná meg azt, amit
mostanra elértek a magánnyugdíjpénztárak. Ez a felháborító. Itt olyan lopás és garázdálkodás
megy, amit azonnal fel kell számolni, véget kell ennek vetni. Azt tartom problémásnak, hogy
nem megfelelő a kommunikációjuk. Az emberek nem értik, hogy miről van szó. Sajnálom,
hogy Szijjártó Péter alelnök úr már elment, szóban közöltem is vele meglátásaimat. Az
emberek nem értik ennek az egésznek a lényegét. Nem arról kell beszélni, hogy most
visszaadunk egy szabadságjogot, mert ez persze így, első ránézésre igaz lehetne, de azért itt
eléggé nyilvánvaló kényszer a mostani visszalépés is, mert aki nem akarja elveszíteni a
járulékbefizetéseinek 70 százalékát azért, hogy a fennmaradó 30-at esetleg a
magánnyugdíjpénztár kezelje, az nyilvánvalóan nincs döntési helyzetben, vissza kell lépnie.
Nem ennek kellene a kommunikáció főcsapásának lennie, hanem annak a káros és rossz
rendszernek, ami folyamatos értékvesztést keletkeztet a befizetéseikben.
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A kényszer alóli szabadulást, egy rabló és rossz rendszert kell megszüntetni, és ezt
nyilván jobb kommunikációval az embereknek elmagyarázni, mert a szocialisták
propagandája megzavarja a fejeket ebben a kérdésben. Úgyhogy én ezt hangsúlyoznám ki, és
azt is, hogy mivel az egyéni számlavezetés már bevezetésre került egyszer, valamilyen módon
ezt meg kellene őrizni annak fényében, hogy érezzék az állampolgárok, amit befizetnek, az
valahol nekik kamatozik, számonkérhetően és ellenőrizhetően ott van. Ezt a részt viszont
tényleg át kellene gondolni. Köszönöm.

ELNÖK: Én is köszönöm. Arnóth Sándor következik, utána Seszták Oszkár.

ARNÓTH SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm szépen. Államtitkár Úr! Elnök Úr!
Engedjék meg, hogy néhány megjegyzésre reagáljak. És most egy másik oldalról közelíteném
a kérdést. Eddig nemzetgazdasági szempontból hallottunk valamiféle elemzéseket, én most
hadd közelítsek a kisember oldaláról. Tukacs Istvánnal ott vitatkoznék, hogy vajon mentés-e
ez. Szerintem az. Tudom, hogy akármelyik gazda elnök úr idejében, akár előtte igen jó
kapcsolataik voltak például a Partiummal a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei
önkormányzatnak és az ottani vezetőknek. Ez derék dolog. Most azokat az embereket, akiket
ti ott segítettetek, 25 százalékkal húzták le az EU intelmei és az IMF koordinációja alapján.
Nem igaz, hogy nem vettétek észre, nem igaz, hogy nem veszik észre a szocialisták, hogy
ehhez képest ez mentés. Nem azt mondom, hogy kényelmes dolog, azt mondom, hogy
mentés. Mentjük a nyugdíjakat. Ahhoz képest, hogy még a béreket meg az áfát is
megemeltétek eleinte az országban, és ezt pontosan tudja mindenki ebben a teremben, hogy ez
a másik útja, mindenképpen mentés. Ezt mondom, és kívánom, hogy fontolják meg ezt.

A másik. Két kulcsmondatot mondott elnök úr számomra. Az első az volt, hogy
hosszú pénzügyi tapasztalatai ellenére is kimondta azt a fontos szót, hogy nincs információ,
hogy mire használták föl a pénzt. Ezt mondta, le is írtam. Nincs információ, hogy mi lesz
azzal a kötvénymennyiséggel, ami esetleg rázúdulhat a piacra. Ha önnek állami
számvevőszéki főtisztviselőként semmiféle rálátása nincs egy ilyen pénzmennyiségre, akkor
itt őrült nagy a baj. Itt őrült nagy a baj. Ha 2800 milliárd forintra nincs rálátása egy állami
számvevőszéki főtisztviselőnek, akkor most itt álljunk meg egy kicsit, pihenjünk és
szusszanjunk egyet, és mérjük föl, hogy mit lehet itt csinálni. Ez egynegyede a
költségvetésünknek. Ha ennyi pénzt sikerült eltüntetni egy revizor elől, akkor ezek nagyon
tudnak valamit. Vagy, bocsásson meg, az ÁSZ nem tud valamit. Nem tudom, melyik a
rosszabb: 2700 milliárdról nem tudunk semmit. Ez egy iszonyatosan vékony jég.

A harmadik. Én nem tudok számolni úgy, mint elnök úr, egy nálam okosabb embert
kértem föl, nem is egyet, többet is, és azt  mondtam, hogy lyányok, ők pénzügyes hölgyek
Püspökladányban, itt vannak az értesítések a befizetésekről, itt vannak a hozamok, ebből
csináljatok nekem mérleget. Kijött belőle, hogy amióta nekem be kellett lépnem ebbe a
nyugdíjpénztárba, másfél évet veszítettem el. Másfél évi teljes befizetést. Na, akkor ne
szórakozzanak velem! És én egy vagyok a 2 millió emberből, azokból, akik majd egyszer
nyugdíjba akarnak menni. Bár mindig előttem tolják a nyugdíjba vonulás lehetőségét, tehát én
körülbelül innen fogok meghalni majd, a munkahelyemről, mert hogy nem kapok nyugdíjat,
azt tuti. Azt nem lehet kibírni.

Vágó képviselő úr, hát így járunk! Azért ne felejtse már el, bár lövésem sincs, hogyan
tudott a bölcsődéig eljutni a nyugdíjpénztártól, hogy a szocialista-szabad demokrata kormány
csökkentette le a 3 éves gyest 2 évesre. Mert innentől kezdve megjelent egy hatalmas nagy
igény arra, hogy újra elhelyezzék a gyerekeket nagyobb számban a bölcsődékben, óvodákban,
és az volt a legszebb benne, hogy a szocialisták akkor tudtak sorállást csinálni, amikor már
nincs elég gyerek. Ez azért nem semmi. Na most, ha ezt nem veszi észre, akkor kár ezekbe az
elemzésekbe íg belekezdeni, mert egyszerűen rossz alaphelyzetből rossz
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következtetéssorozatot von le bárki. Úgyhogy a megbízhatóbb állammal kapcsolatban, meg
hogy el kell menni, azért ne felejtse el azt sem, mert olvastam egy ilyen statisztikát, hogy az
alatt a 8 év alatt, amíg a szocialista-szabad demokrata kormányzás volt, többen hagyták el az
országot, mint '56-ban. Ez húzós. Ráadásul a legjobban képzett emberek mentek el.

Ha el akar menni, sajnálni fogom, de tudomásul veszem. (Vágó Gábor: Nem akarok.)
Akkor meg ne fenyegetőzzön ezzel, mert egy hihetetlen színfolttal lenne a parlament
szegényebb, ha ezt megtenné. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Seszták képviselő úrtól türelmet kérek, Rozgonyi Ernő előzött. Képviselő úr!

ROZGONYI ERNŐ (Jobbik): Köszönöm szépen. Kérem szépen, én ezt elmondtam
annak idején is, elmondom most is, hogy ezzel az a legnagyobb baj, hogy ezt be sem lett
volna szabad vezetni. Ezt a Világbank találta ki, az IMF volt a kijáró ember, és minden olyan
kormánnyal, amelyik kellően kábult volt ezektől a szervezetektől, vagy ki tudja, milyen egyéb
szándékai voltak, azok vezették csak be. Azok közt voltunk mi szinte az elsők, akik
bevezettük, és ez óriási hiba volt. Ezt tudomásul kell venni, hogy ez egy óriási hiba volt. Nem
lett volna szabad bevezetni. Ez az alappont. Ez úgy működött és úgy működik mind a mai
napig, remélem, már nem sokáig, mint egy pénzszivattyú. Pénzszivattyú, hiszen a lakosság
nyugdíj célú megtakarításával tőzsdén vagy beruházás szintjén külföldi tőkések beruháznak,
dolgoznak, szórakoznak a mi bőrünkre, a mi pénzünkön. Nem érdekli őket, hogy milyen a
megtérülés, nem érdekli őket, hogy ez gazdaságos-e vagy sem a számunkra, ahogy ezt látjuk
az élet minden területén.

Ebből következik, hogy ezt a rendszert meg kell szüntetni. Elévülhetetlen hibája a
Fidesznek, hogy az első Fidesz-kormány ezt azonnal nem szüntette meg. Meg kellett volna.
Már akkor meg kellett volna szüntetni. Tehát magával azzal a ténnyel egyetértünk, hogy ezt
meg kell szüntetni. Ebben nincs köztünk vita.

Amiben vita van köztünk, elnök úr szavaival tudnám csak megfogalmazni, hogy az
egész törvényalkotás, az egész jogalkotás olyan módszerrel történik, hogy azok, akiknek
ebben jó szívvel és jó lélekkel dönteni kell, amikor gombot nyomnak, képtelenek ezeket a
dolgokat áttekinteni. Nem jutnak információkhoz, kapkodunk vele, egyik napról a másikra
változik még a kormányzat véleménye is. Mert hiszen ezt először én mondtam el, hogy nincs
szükség ezekre, mivel az előző tervezetben nem ez volt, abban december 31-ig aki akart,
átjöhetett volna, satöbbi. Nem lehet kapkodni. A kormánynak vagy van egy elképzelése arról,
hogy mit is akar, vagy nincs. Nem lehet hónapokon belül összevissza változtatgatni a
kormány véleményét. Ezt tessék elhinni nekem, és tessék ezen elgondolkodni. Egy helyes
döntést így nem lehet meghozni, mert ez borzasztó nehezen kommunikálható, és valóban, a
szocialisták ebből a csillagos égig el fognak menni. Igaz, hogy a fele nem igaz annak, amit
mondanak, de ezzel együtt ez egy kitűnően használható propaganda anyag lesz. Köszönöm
szépen.

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Seszták Oszkár, utána Vágó Gábor következik.

SESZTÁK OSZKÁR (KDNP): Köszönöm szépen. Néhány dolgot ajánlanék még
megfontolásra, talán olyan szempontokat, amelyek még nem hangzottak el a vitában. Egyrészt
arra a felháborodásra reagálnék, hogy milyen hektikus a törvényalkotás. Ezt elsősorban
MSZP-s képviselőtársaimnak és részben jobbikos képviselőtársaimnak is mondom. Az a
felháborító, ami 8 évig folyt ebben az országban. Ilyen gazdaságpolitikai mozgásteret hagyott
maga után a szocialista-szabad demokrata kormány, és ebben a szűk gazdaságpolitikai
mozgástérben kell az emberek érdekében, a választók érdekében és nem külső hatalmi
pozíciók érdekében kell tennie a kormánynak azt, amit megtehet.



- 17 -

Emlékeztetném képviselőtársaimat, hogy nyáron azzal a kérdéssel találkozhattunk,
hogy a 3,8 százalékos hiánycél változtatható-e. Nem. Ez kőbe van vésve. Ezután jöttek a
különadók. Volt, illetve van Európában 5 uszkve 10 ország, ahol van ilyen magán-
nyugdíjpénztári rendszer. Ezek az országok felléptek az Európai Unió megfelelő
szervezeteinél, hogy számítsák már be a hiánycélba ezeket a magán-nyugdíjpénztári
befizetéseket. Ez sem volt járható út az Európai Unió szerint. Erre jött a második lépés a
különadók után, kényszerűen, hogy meg tudjuk menteni azt a 900 milliárdos lyuktól szenvedő
nyugdíjkasszát, ami a lehetővé teszi, hogy az emberek biztonságban megkapják a
nyugdíjukat. Tehát ez az oka, hogy nem szerepel a kormány jogalkotási tervében, erre ad
némi választ.

A kormány igyekszik kihasználni a mozgásterét a választók, a magyar polgárok
érdekében. Kérem szocialista képviselőtársaimat, hogy a barokkos körmondatoktól
kíméljenek meg bennünket, ne borzolják az idegeinket, 8 év, 12 év után, ilyen csődhelyzet
után semmi alapjuk nincs felháborodni és olyan kifogásokat keresni a törvényalkotási
metódusban, hogy több idő kellene. Nyilván meg van fontolva, és ez az egyetlen járható út
annak érdekében, hogy jövőre is lehessen nyugdíjat fizetni. És ne úgy, mint a szomszédban,
ahol 25 százalékkal csökkentették a nyugdíjakat, és 25 százalékkal csökkentették a
közalkalmazotti béreket is. Írország példáját is láthatjuk. Ez a gazdaságpolitikai mozgástere
ennek az országnak, hogy saját erejéből, saját munkájából ki tudjon lábalni a gödörből, és ne
olyan, úgy nevezett nincs alternatíva lépéseket kelljen követni. Igenis van alternatíva, ez az
alternatíva. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Én is köszönöm. Dancsó József, utána Vágó Gábor következik.

DR. DANCSÓ JÓZSEF (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. 1997-ben hatalmas viták
voltak a bevezetés kapcsán. Emlékszem azokra az időkre, Augusztinovics Mária, a
szocialistákhoz közel álló kiváló közgazdász is mennyire támadta azt a tervezetet, amit a
szocialisták, szabad demokraták annak idején beterjesztettek, hiszen világos és egyértelmű
volt mindenki előtt, hogy hatalmas lyukat vág a mindenkori költségvetésben ez a magán-
nyugdíjpénztári rendszer. Akkor talán ez a helyzet még jobban kezelhető volt, hiszen az
államadósság lényegesen kisebb mértékű volt, mint a későbbiekben, mint amennyit az elmúlt
8 évben felhalmoztak. Emlékeztetem önöket arra, hogy az első Fidesz-kormány idején az
államadósság nem növekedett, hanem jelentős mértékben csökkent, akkor még ezek a
befizetések kihúzása a költségvetésből tartható volt. Viszont az elmúlt 8 év eredményeképpen
tarthatatlanná vált.

Tehát lépéskényszerbe került a mostani kormány a törvényjavaslat benyújtása
kapcsán. Amit Seszták Oszkár képviselőtársam is elmondott, több próbálkozás volt. Sajnos
nincs itt Veres képviselő úr, nyilván ő jobban emlékszik erre az időre. Ő próbálkozott meg az
Európai Uniónál és az Eurostatnál először azzal, hogy a befizetéseket elismertesse, és a
mindenkori költségvetési hiányba beszámíthassák a magán-nyugdíjpénztári befizetéseket.
Nyilván nem véletlenül tette ezt, hiszen akkor már látták, hogy az ország egyre növekvő

eladósítása egy nehezebben teszi lehetővé azt, hogy a mindenkor vállalt költségvetési
hiánycélokat, hiszen akkor már túlzott deficit eljárás alatt állt Magyarország, teljesíteni
lehessen. Ezt nem vették figyelembe se neki, és meg kell mondanom, nekünk sem.

Viszont az is érdekes tény, hogy az úgymond fejlett nyugat-európai országok még
véletlenül sem gondolkodtak abban, hogy magán-nyugdíjpénztári rendszerrel további jelentős
összegeket húzzanak ki az ingatag költségvetésükből. Érdekes módon ezt csak az Elbától
keletre kényszerítették rá az országokra. Ezt lehet kinek-kinek vérmérséklete alapján
felháborítónak mondani, farizeus álláspontnak, hogy nem engedték azt, hogy beszámíthassuk
ezeket a kifizetéseket a mindenkori költségvetési hiányba, hiszen javarészt állampapírban
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vannak ezek a megtakarítások. E tekintetben pedig nincs más megoldás, mint amit Seszták
képviselő úr elmondott, hogy drasztikusabb lépést kellett tenni annak érdekében, hogy ne
feltétlenül azt az utat járjuk, amit a szocialisták folyamatosan 8 év alatt tanácsoltak
számunkra, azaz a folyamatos megszorítások útját.

Tehát körülbelül ez a helyzet, ez a konstelláció, ami alapján lépni kellett, és e
tekintetben nem feltétlenül a legelegánsabb módszer ez, de mindenképpen eredmény. Ez azt
fogja eredményezni, hogy az államadósság lényegesen csökken, másrészt ne közvetlenül
azonnali megszorítások jelentkezzenek, mint ahogy ezt tanácsolják a szocialista képviselő

urak, hanem egy olyan rendszer alakuljon ki, ami biztonságosabbá teszi a mindenkori
nyugdíjak kifizetését. És valóban, úgy gondolom, hogy aki nem járul hozzá az állami
nyugdíjalaphoz, az ne is számítson arra, hogy állami nyugdíjat kap, állami nyugdíjban
részesedik. Ez az igazságosság. Sokszor elhangzik szocialista és LMP-s képviselők szájából
ez a szó, hogy igazságosság, hát ez az igazságosság elve. Aki befizet az állami rendszerben,
az kapjon állami nyugdíjat, aki nem fizet, az ne kapjon állami nyugdíjat, az a
megtakarításaiból vagy bármilyen formában jusson majd ilyenhez, ha megéri, Arnóth
képviselő úr félelmét akár osztani is lehet, ha megéri a mindenkori nyugdíjkorhatárt.
Köszönöm szépen, elnök úr.

ELNÖK: Köszönöm. Vágó Gábor képviselő úr!

VÁGÓ GÁBOR (LMP): Köszönöm szépen. Csak fölmerült, hogy hogyan jönnek a
bölcsődék a magánnyugdíj kérdéséhez. Nagyon egyszerűen, mert a nyugdíjrendszer
átalakítása egy nagy társadalmi rendszer átalakítása, ahol nagyon sok tényező játszik szerepet,
legfőképpen a demográfiai tényező. És pont a nagy társadalmi rendszerek átalakításánál
szükséges összetett, bonyolult megalapozást hagyja most ki a kormány. Nekünk nagy
szükségünk volna arra, szerintem az egész társadalomnak nagy szüksége volna arra, hogy
belássa, miért is volt erre szükség. Mert önök nagyon egyszerű kommunikációs paneleket
használnak, az elmúlt 8 év, kaszinókapitalizmus, nyugdíjtőzsde. Itt lehet kommunikációs
panelekkel dobálózni, de valóban súlyos sorskérdésről döntünk most hirtelenjében,
mindenféle érdemi érvelés és megalapozás nélkül.

Itt pontosan az érdemi érveket hiányoljuk. Nekünk sem minden vágyunk az, hogy
magánnyugdíjpénztár legyen. De azzal, hogy önök így, zsarolásos módszerrel átalakítják ezt a
rendszert, az érdemi vitát nemhogy megelőlegezik, hanem egyszerűen negligálják. Az, hogy a
szabad választást olyan választássá degradálják, mint egy útonálló, hogy pénzt vagy életet,
pénzt vagy nyugdíjat? Azt ígérték, hogy visszaadják a szabad választást. Most azt mondják,
hogy aki nem az állami nyugdíjat választja, annak soha a büdös életben, elnézést a
kifejezésért, nem lesz rendes nyugdíja. Nem azt mondom, hogy saját programjukkal, hanem
saját, másfél hónapja elhangzott szavaikkal mennek szembe. Ha itt arról lenne szó, ahogy
Varga úr a kampány legelején tett is rá utalást, egy svéd jellegű nyugdíjrendszer lesz
bevezetve. De amikor erre ugrottak a szocialisták, akkor azt mondták, hogy ez nem igaz.

Ha megnézzük, szépen lassan csak oda érünk vissza, hogy egy egyéni számlás állami
nyugdíjrendszer lesz, ami elég erősen hasonlít a svéd modellhez. Tehát itt nem az a baj, hogy
a kampánnyal szemben önmagukat hazudtolják meg, hanem a másfél hónapja mondottakat
hazudtolják meg. Köszönöm a szót.

ELNÖK: Én is köszönöm. Seszták Oszkár!

SESZTÁK OSZKÁR (KDNP): Csak egy mondat. Hogy vár el Vágó képviselőtársam
és más képviselőtársaim is érdemi vitát, miközben zsarolásról, útonállásról meg lopásról
hadoválnak és hazudoznak? Hogy vár el érdemi és tárgyszerű vitát ebben a bizottságban, ha
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folyamatosan így minősít bennünket? Kérem, ha érdemi vitát vár el, akkor ezeket a
hangulatkeltő, hangulatfestő, ostoba és igaztalan kijelentéseket legalább egy felszólalásban
csak egyszer használja, ne tízszer. Köszönöm.

ELNÖK: Én is köszönöm. Türelem, képviselő urak, Boldvai László, Herman István és
utána újra Vágó Gábor a sorrend.

BOLDVAI LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm szépen. Tisztelt Képviselőtársaim!
Megpróbálnék néhány szakmai összefüggést az asztalra tenni, elvonatkoztatva a pr-oldalától.
Mert ebben, azt hiszem, ügyesen teszik azt, amit tenniük kell. Tehát leöntötték ezt a történetet
egy nagyon szép pr-mázzal, de ha nézzük, és itt többen érintették, nem nekem kell önök
helyett ezt meghivatkoznom, a vélelmezett kormányzati felkészülésük során önök olyan
forgatókönyvet készítettek, legalábbis ennek látszanak nyomai, ami első lépcsőben azzal
számolt, hogy a '98-ban meglévő eszközeiket 2010-ben újra használhatják. El lehet számolni
2010 rovására olyan hiányt, aminek mozgásterét majd 2011-2012-2013-ban élvezik. De azért,
mert változott a külső környezet, uniós tagok lettünk, ez nem működött. Ahogy önök is itt
hivatkozták, a következő ötlet arra vonatkozott, hogy valóban az a jó néhány uniós tag
közösen érje el az Unión belül, hogy a magán-nyugdíjpénztári befizetés ne számítson bele
(Sic!) az aktuális hiányba, ez a történet Brüsszel ellenállásán megbukott.

Innen jutottunk el egyenes ágon ahhoz az ötlethez, ami nem szól másról, mint hogy a
meglévő költségvetési lyukat konkrétan, maradjunk csak a Nyugdíjbiztosítási Alapnál,
valamilyen formában, valamilyen forrásból be kéne tömni. Azért kértem szót, mert helyettes
államtitkár úrral már volt módon egy előző bizottsági ülésen is találkozni, tehát bátran
mondhatom, hogy az ottani kérdésem apropójából világosan látszik, hogy ennek az igen
nagyléptékű 3 ezer milliárd forintot érintő vagyonnak a sorsáról, társadalmi hatásairól a
kormányzat nem készített sem társadalmi, sem gazdasági hatástanulmányt. Fogalmuk nincs,
hogy különben mi fog történni. Lehet erre azt mondani, hogy kit érdekel, hogy majd 15-20 év
múlva mi történik, de azért mondanám ezt önöknek most egy picit más összefüggésben, mert
azt végiggondolták, hogy mi fog történni 2012-2013 után?

Ha ezt az étvágyat nézzük, a 3 ezer milliárdot, kerek számokat mondok, a helyi
szaksajtóban megjelent portfolió-összetétel szerint ennek durván fele állampapírban van.
Reményeim szerint, ha már végigverik, ezt csak nem rontják el, ezt le lehet írni a magyar
államadósságból. A másik fele, az 1200-1300 milliárdnyi vagyon befektetési jegyben,
részvényben és minden másban van, de ne nézzük végig ennek a technikai kivezetését, hogy
ez a piacra milyen hatást gyakorol, mi lesz az aktuális kára. Na de hát, ha ezt az étvágyat
nézzük, tessék megnézni az önök kormánya által benyújtott 2011-es költségvetést, abban azt
látják, hogy ebből a maradvány 1300-1400 milliárdból durván 530 milliárdot folyó
kiadásokra, ezen belül jó részét a nyugdíjkasszába tömik be. Ezzel az étvággyal durván 2,5 év
alatt megeszik ezt az 1300-1400 milliárdnyi vagyont.

Azt kérdezem, és önöknek is azt tanácsolom, hogy legalább azt gondolják végig, hogy
ezután mi lesz. Ugyanis az a rossz hírem van, hogy amit itt a helyettes államtitkár úr mondott,
meg a miniszterelnök úr mondott a parlamentben, hogy a terveik szerint majd például a nagy
elosztó rendszerek, a nyugdíj esetében a folyó bevételekből kívánják finanszírozni a folyó
kiadásokat, tehát az összes járulékból, az adónak keresztelt bevételből a nyugdíjkiadásokat. A
helyi számok azt mutatják, hogy a 3 ezer milliárd forintos nyugdíjkasszában van 1000
milliárdnyi lyuk, 1000 milliárdot bele kell tömni. Az átirányított magán-nyugdíjpénztári folyó
bevételekkel önök 360 milliárd/évet "einstandoltak", megoldottak. De ez az 500 milliárd ott
van. Ez nem fog változni. 2013-2014-ben, miután elfogyott ez a vagyon, újra ott lesz.

Ne próbáljanak meg engem itt most azzal hasba akasztani, hogy majd akkor adott
esetben ezt a foglalkoztatás bővülése, a gyermekszám növekedése meg a nem tudom, micsoda
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fogja megoldani, mert ez egy rövid távon megoldható és megoldandó probléma. Két módon
tudják ezt kezelni, ha ebbe nem nyúlnak bele. Erről helyettes államtitkár úr a
viszontválaszában beszélt a szociális bizottság ülésén. Az egyik megoldás az, ha igaz az a
tétel, amit önök mondtak, a miniszterelnök úr, a helyettes államtitkár úr, ha igaz az az
alapvetésük, hogy a folyó bevétel a folyó kiadást adja a nyugdíjkassza esetében, akkor nincs
más módjuk, mint hogy drasztikusan meg kell emelni a nyugdíjjárulékot. Drasztikusan, és ez
azt jelenti szerény számításaim szerint, hogy 8-10 százalékpontos nyugdíjjárulék-növekedést
kell végrehajtaniuk 2013-ban, vagy a másik oldalon bizony 20-25-30 százalékkal csökkenteni
kell a nyugdíjak kifizetését.

Még egyszer mondom, ezt próbálják meg végiggondolni, hogy mi fog történni 2013-
2014 után, miután ez a vagyon elfogyott. Mi történik? Azért bátorkodtam szólni, mert
szerintem nem az a követendő magatartás, kormányoldalon ültem elég sokáig, és pontosan
tudom itt jó néhány társammal együtt, hogy az embernek kormányoldalon is sokszor volt
adott esetben szégyellnivalója az előterjesztések minősége miatt, na de most fogadják el, hogy
önöknek is van ezen mit szégyellni. Ebben a kérdéskörben ezt így elintézni, hogy kérem
tisztelettel, valóban társadalmat meghatározó döntésben 15-20-30 éves kihatásokat is
figyelembe véve azt nem követelik meg saját kormányuktól, saját miniszterüktől, a saját
minisztériumoktól, hogy ugyan már tegyen le önök elé a felelős döntésüket megalapozó
háttérszámításokat, tanulmányokat és sok minden mást, ez szerintem felelőtlenség. Köszönöm
szépen.

ELNÖK: Én is köszönöm. Herman István képviselő úr kért újra szót.

HERMAN ISTVÁN ERVIN (Fidesz): Elnök úr, nagyon rövid leszek. Nem kívánom a
Szocialista Párt és az LMP képviselőit meggyőzni, mert körülbelül arra vállalkoznék, mintha
a kör négyszögesítését kellene megoldanom. Veres János pontosan tudta, hogy ez a
mutatvány be fog dőlni, nem véletlenül kilincselt Brüsszelben. Ezért úgy gondolom, hogy
okafogyott itt a további vita, eléggé pontosan megfogalmaztuk álláspontjainkat, érveinket. Én
inkább Vágó Gábor véraláfutásos lelkére szeretnék egy kis vizesruhás borogatást tenni, és
nagy tisztelettel meghívom, csütörtökön délután 1 órára Kompoltra, óvodaátadási ünnepségre,
aminek az alapkövét már én tettem le. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Vágó Gábor, utána Tukacs képviselő úr következik.

VÁGÓ GÁBOR (LMP): Köszönöm a szót, köszönöm a meghívást. Seszták Oszkár
képviselő úrnak a vita minőségére vonatkozó szavaira szeretnék reagálni, hogy amilyen az
adjon isten, olyan a fogadj' isten. Önök kész tény elé állították az országot, 3 millió embert, ez
a lépés nagyon sok embernél kiverte a biztosítékot. Ezeknek a konzekvenciáit önök vállalták,
vállalják, de akkor ne legyünk olyan finom lelkűek és szemérmesek, ha kőkemény kézzel
bánunk a 3 millió pénztártaggal, akkor úgy gondoljuk, hogy ez a 3 millió pénztártag és
képviselőik majd csendesen fogják tűrni azt, hogy fejenként 1 millió forintot beletesznek a
közösbe. Ez a helyzet. Köszönöm a szót.

ELNÖK: Tukacs képviselő úr, és akkor talán államtitkár úrnak visszaadhatjuk a szót.

TUKACS ISTVÁN (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Herman
képviselőtársamnak az előző hozzászólásban elhangzott utolsó mondataira szeretnék
reflektálni. Mielőtt ezt megtenném, isten tartson meg bennünket az emberi életkor végső
határáig, bár tudom, hogy sok tekintetben igaza van Arnóth Sándornak, ami a nyugdíj
megérését illeti, de inkább éljünk, mint nem.
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Herman képviselőtársam azt mondta, hogy 50 év múlva a nyugdíjrendszer
fenntarthatatlanná válik. Igen, ez a kulcsa a dolognak. Ha valójában nyugdíjrendszerről
beszélnénk és próbálnánk meg valamilyen stratégiát megfogalmazni, akkor nagy
valószínűséggel arra kell választ adni, hogy akár már 20 év múlva is sokkal kevesebben
lesznek azok, akik a jelenlegi járulékfizetési szinten tudnak annyit befizetni, hogy éppen az
adott nyugdíj és a közösség nyugdíjkifizetéseit előteremtsék. És ez vészesen fogy, és 50 év
után fenntarthatatlanná válik, összeomlik. Kérdezhetjük persze, nem mindegy az, hogy mi
történik 50 év múlva, de valójában nem mindegy. Herman képviselőtársam azt mondta, hogy
egy bombán ülünk. Én is úgy gondolom, hogy valójában egy bombán ülünk. Ez az egyik
bombája a magyar társadalomnak. Nem nevezném sorskérdésnek, bár az is. Ugyanis, ha a
jelenlegi demográfiai szint így alakul, és ha a jelenlegi foglalkoztatási helyzet is így alakul, és
ha jelenleg léteznek nagy tömegben olyan közösségek, ahol a munkára való képesség nem
termelődik meg, magyarul nincsenek például, és most megnevezem, cigány emberek nagy
tömegei munkába állítva, akkor bizony a járulébefizetéssel nagy gondok lesznek, és ez a
rendszer fenntarthatatlanná válik.

De ha bombán ülünk, képviselőtársaim, akkor lehet, hogy nem kéne ennek a
bombának az ütőszerkezetét kalapáccsal próbálgatni, hogy elsül-e vagy nem. Mert ha ez
valójában egy bomba, akkor emlékezzenek arra, hogy éppen a holnapi napon fogjuk
lefolytatni azt a vitát, amikor évente 25-30 ezer nőt fogunk, hogy is mondjam, öregségi
nyugdíjba helyezni azzal a lehetőséggel, amit megnyitottunk számukra. És képviselőtársaim
emlékeznek a hozzászólásomra ennek a tárgynak a kapcsán, hogy én az emberiességi
érdekeket teljes egészében elismertem, ebben nem volt vitám, abban volt hozzáfűznivalóm,
hogy bizony-bizony a nyugdíjasok száma növekszik, a foglalkoztatottak száma nem, erre
azért elég csekély esély van, ha ez a bomba előbb-utóbb felrobban, nem kéne nekünk ilyen
ötletekkel piszkálgatni ezt a bombát, mert kellemetlen következményei lesznek. Köszönöm
szépen.

ELNÖK: Köszönöm, látva, hogy más igény nincs a megszólalásra, viszontválaszra
megadom a szót a kormány képviselőinek.

A kormány képviselőinek válasza

DR. KARDKOVÁCS KOLOS (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm a szót,
elnök úr. Nagy általánosságban és nagyon röviden válaszolnék a felvetésekre, aztán Nátrán
Roland helyettes államtitkár kollégám fog részleteiben belemenni a dolgokba. Itt a legtöbb
kritika azért éri ezt a törvényjavaslatot, a vitából leszűrve, hogy felszámolja az
öngondoskodást, beleteszi a közösbe a magán-nyugdíjpénztári tagok pénzét, felszámolja a
szolidaritást, satöbbi. Ez a törvényjavaslat egy illúzióval számol le. Sokfajta nyugdíjrendszer
létezik a világban. Magyarországon a főpillér a felosztó-kirovó rendszer, ami egyébként
magas színvonalon működik európai összehasonlításban is. Valóban létezik olyan
nyugdíjrendszer, ami felhalmozási alapon működik, gyűjtöget az állampolgár, majd azt
járadék formájában kapja vissza nyugdíjas kora végén.

A probléma csak az, és ezzel az illúzióval számol le ez a törvényjavaslat, hogy ez a
második pillér egy valódi felhalmozási pillér. Itt az a dolog lényege, hogy itt is, ennél a
pillérnél is 75 százalékban az állam állja a nyugdíjat, illetve az állam vállal garanciát arra,
hogy ha bármilyen baj történne az ebben a második pillérben elhelyezett pénzzel, akkor majd
helyt fog állni. Ez egy félállami megoldás, ez egy olyan pillér, amely valójában nem felel meg
az öngondoskodás követelményének, hiszen mögöttes erőként az állam minden esetben belép
a rendszer mögé. Ráadásul ugyanakkora járulékot fizet az is, aki a közösbe adja, az első

pillérbe fizeti ezt a 9,5 százalékot, meg az is, aki a a magánszámláján gyűjtögeti.
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A másik, hogy az állam beleteszi a közösbe. Igen ám, de az állam vállal is egy óriási
feladatot. Azt vállalja, hogy 100 százalékon nyugdíjat fog folyósítani a most befizetőknek. Ez
a magánnyugdíjpénztár második pilléréből nem következik automatikusan. Nem következik,
hogy amikor valaki elmegy nyugdíjba, abból valódi nyugdíj lesz. Tehát igen, az állam azok
számára, akik visszalépnek, biztosít egy szolgáltatást, az első pillér szerinti szolgáltatást fogja
biztosítani ezeknek az embereknek. Tehát szó nincs arról, hogy ingyenes.

Nagyon röviden még csak a tényekről, hatástanulmányokról. Itt van egy 900
milliárdos lyuk, azt hiszem, ebben konszenzus van. Ezt évek óta az adófizetők fizetik, mert a
költségvetés más rendszeréből van átcsoportosítva a nyugdíjkasszába. Tehát amikor
szolidaritásról beszélünk, akkor vegyük figyelembe azt, hogy évek óta az adófizetők
befoltozzák ezt a lyukat. Ami kiáramlik a második pillérbe, azaz adófizetők pénzéből,
szolidaritási alapon, de szolidaritás nélkül, szándékuk ellenére finanszírozzák ezt. És még egy
gondolat, megint a szolidaritásról. Kiknek megy ez a pénz? Miért kell ezt befoltozni? Azért
kell befoltozni, mert a ma nyugdíjasait fizetjük ebből a pénzből, azokat az embereket, akik 20-
25-30 vagy még több éve dolgoznak, és azok számára próbáljuk biztosítani azt a nyugdíjat,
amit ők a munkájukkal kiérdemeltek.

ELNÖK: Parancsoljon, államtitkár úr.

NÁTRÁN ROLAND (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen. Nátrán
Roland helyettes államtitkár vagyok. Ezúton szeretnék még egyszer elnézést kérni a tisztelt
elnök úrtól és a bizottság tisztelt tagjaitól a késésért, a gazdasági bizottság ülése később
kezdődött és el is húzódott, és a kormány éppen azért szerette volna, ha legalább helyettes
államtitkári szinten képviselnénk a témát, mert rendkívül hangsúlyosnak és fontosnak tartja,
és nem mellékesnek, hanem rendkívül hangsúlyosnak és fontosnak tartja a parlament
bizottsági munkájának segítését állami vezetői szinten. Ez okozta a késést, még egyszer
elnézést.

Ha megengedik az elhangzottakra részben általánosan, részben részletesen
válaszolnék, és igyekszem nem húzni nagyon az időt. A nyugdíjrendszerre vonatkozó
előterjesztésnek, ami a nyugdíjreform részét képezi, két fontos aspektusa van, és persze több
részaspektusa. Az egyik nyilvánvalóan a makropénzügyi aspektus, ami ennek a bizottságnak a
munkájából rendkívül fontos. A másik aspektus, ami ugyanilyen okok alapján szintén
hangsúlyos, hiszen a nyugdíjrendszer egészére vonatkozó hatás, a nyugdíjrendszer
fenntarthatóságát érintő kérdés. Ennek a két aspektusnak a szempontjából ennek a
bizottságnak valószínűleg nem kell sokat magyaráznom, hogy makropénzügyi szempontból
mivel jár a magán-nyugdíjpénztári rendszer fenntartása. Nyilvánvalóan azzal jár, hogy olyan
implicit államadósságot, ami az Európai Unió többi országában, ahol nincs kötelező magán-
nyugdíjpénztári rendszer, nem jelenik meg az államadósságban és az államháztartási
hiányban, explicitté tesz. Magyarország és rajtunk kívül még 7 kelet-közép-európai ország
esetében tehát az államadósság-mutató és az államháztartásihiány-mutató nem összevethető

az Európai Unió többi tagállamával, mert mást mér, mást mutat. Explicitté tesz olyan
kötelezettséget, amelyet más országok úgynevezett headline mutatója, fő mutatója nem
tartalmaz.

Éppen ezért született meg 9 ország aláírásával az a levél, amit az Európai Bizottságnak
elküldött ez a 8 állam Svédországgal kiegészülve, aki nem rendelkezik ilyen
nyugdíjrendszerrel, de abszolút elfogadja a szakmai érveket és szempontokat, ezért aláírta ezt
a levelet. Fontos ezt megemlítenem azért is, mert kérdésként hangzott el, hogy miért nem
szerepelt a kormány jogalkotási tervében. Éppen azért, mert az Európai Bizottságnál és az
Eurostatnál kezdeményeztük ennek az aspektusnak a figyelembevételét, amit sem az Európai
Bizottság, sem egyik tagállam sem vitatott, hogy szakmailag teljesen indokolt és
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alátámasztható a kérésünk. Az Európai Bizottságtól mégsem érkezett kedvező válasz. Ez volt
tehát a háttere annak, hogy a kormány megtette a javaslatát. És természetesen foglalkozott
ezzel az aspektussal, megvolt ennek a lehetősége a kormány jogalkotási tervében, a
költségvetési salátatörvény lehetett volna annak kerete, ahol ezeket a lépéseket a kormány
megteszi, de éppen azért mert ez különösen fontos, különös figyelmet igényel, úgy döntött a
kormány, hogy ezt külön törvényjavaslatként nyújtja be.

A nyugdíjrendszer egészére és annak fenntarthatóságára vonatkozó aspektus
szempontjából rendkívül fontos kiemelni azt, hogy a második, tőkefedezeti pillér
nyilvánvalóan a tőkepiacok működése. Tehát éppen most, 2010-ben nem kerülhetjük meg azt
a kérdést, hogy mi történt volna akkor, ha már ebből a második pillérből történnének
nyugdíjjárulék-kifizetések. Mi lett volna azokkal a magyar állampolgárokkal, akik 2008
második félévében vagy 2009 első félévében mentek volna nyugdíjba? Azt mondtuk volna
nekik, hogy pechetek volt, elveszítettétek a nyugdíj-megtakarításotok közel felét. Nyilván
nem mondhatta ezt az állam, hanem az államnak kellett volna helytállnia, az államnak kellett
volna kifizetnie a kieső nyugdíjrészt, de az állam éppen 2008-ban erre nagy valószínűséggel
nem lett volna képes.

Ez a rendszer éppen most bizonyította be a bizonytalanságát és az egyik legnagyobb
problémáját, azaz a tőkepiacok éppen aktuális állapotától függ a rendszer fenntarthatósága. Ha
az az alaphipotézis, hogy a tőkepiacok hosszú távon jól teljesítenek, és hosszú távon
termelnek hozamot, akkor valószínűleg fenntartható lenne ez a rendszer. De ha ez az
alaphipotézis nem megrengethetetlen, és ezt láttuk az elmúlt 2 év gazdasági és pénzügyi
kríziséből, hogy ez az alaptézis nem megrengethetetlen, akkor már a tőkepiaci pillér
fenntarthatósága legalábbis kérdéses. Lesznek olyan generációk, amelyeknek jó lesz, és
lesznek olyan generációk, amelyek nagyon-nagyon rosszul járnak vele. Ezt a biztonságot tehát
nyilvánvalóan a tőkefedezeti pillérben is az állam hivatott teljesíteni, éppen ezért a '97-es
javaslat azt tartalmazta, hogy egy hozamgarantált kifizetést teljesít az állam akkor is, ha a
tőkefedezeti pillér valamilyen okból kifolyólag nem tudja teljesíteni. Éppen ezért tehát az
államra terhelte volna a nyugdíjrendszer fenntarthatóságának felelősségét.

Van tehát egy olyan helyzet, amikor az állam pénzügyi mutatói rendkívüli módon
leromlanak, éppen ebből kifolyólag az államadósságot rendkívül drágán tudjuk csak
finanszírozni, és különböző egyéb intézkedéseket kell tennie a mindenkori kormánynak azért,
hogy ezeket a mutatókat rendben tartsa, ugyanakkor cserébe mégis csak az államnak kell
helytállnia a rendszerért. Ez a legnagyobb problematikája a rendszernek. Az az általános
nyugdíjrendszer egészére vonatkozó aspektus. Azért gondoltam fontosnak ezt elmondani,
mert ez támasztja alá a kormánynak azt a célját és szándékát, hogy egy olyan nyugdíjrendszert
hozzon létre, ahol létezik egy kötelező első pillér, amelynek kezelésében aktívan részt vesz, és
ezért felelősséget vállal, és létezik egy teljesen önkéntes, valóban önkéntes második pillér,
ahol azok az állampolgárok, akiknek a jövedelme ezt lehetővé teszi, önkéntes alapon, hosszú
távra nyugdíjcélú megtakarítást halmozhassanak fel. Ez egyébként  pénzügy-politikai
szempontból az államnak mindenképpen hasznos és fontos, éppen azért, hogy az állam
finanszírozási szükségletét hazai megtakarítási forrásokból tudjuk fedezni. Ez tehát a kormány
nyugdíjrendszerre vonatkozó koncepciója.

A vitákban sokszor elhangzott, hogy a jelenlegi magán-nyugdíjpénztári tagok saját
magántulajdonával mi történik. Itt szeretném felhívni a tisztelt bizottsági tagok és elnök úr
figyelmét, hogy itt van valószínűleg az egyik legnagyobb félreértés ebben a tekintetben,
ugyanis az emberek azt hiszik, azt gondolják, és azt hallják, hogy itt a saját magántulajdonuk
elvételéről van szó. Holott ez a rész, a magán-nyugdíjpénztári felhalmozás éppen a
legfontosabb tulajdonságát nem teljesíti a magántulajdonnak, nincs felette szabad rendelkezés.
Az állampolgárok nem rendelkezhetnek megtakarításuk felett. Amit az Alkotmánybíróság egy
korábbi határozatában kimondott, hogy a tulajdonjog védelme megilleti, az a nyugdíjszerű
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ellátásra, a nyugdíjjáradékra vonatkozik. Ezért tehát amikor visszalép a magán-
nyugdíjpénztári tag az állami pillérbe, pontosan ugyanarra a 100 százalékos nyugdíjjáradékra
jogosult. Tehát semmilyen a magántulajdon védelme alá tartozó joga nem sérül, nem csorbul.

Kénytelen vagyok megemlíteni, de kizárólag csak szakmai alapon, és természetesen
nem politikai aspektusból, hogy a korábbi parlament elfogadta a magánnyugdíjpénztárak
gazdasági társaságokba való szervezését. Éppen ezért kizárólag szakmai alapon kérdéses
számunkra, hogy vajon abban az alkotmányos környezetben, ahol az alkotmány deklarálja az
állami és a magántulajdon egyenlőségét, hogy lehet elfogadható az, hogy magántulajdonba
szervezzük, gazdasági társaságba, és miért nem elfogadható az, hogy az állami rendszerbe
szervezzük?

A kettő közötti megítélés teljesen egyenlő az alkotmány alapján. Ha gazdasági
társaságba szervezhettük volna, akkor kérdés számomra, hogy miért nem lehet az állam
rendszerébe szervezni. Nyilvánvalóan a válasz mindkét esetben, hogy ezt csak akkor lehet
megtenni, ha a járadékszolgáltatás nem sérül. És mind a két javaslat, legalábbis a mostani
javaslat esetében egészen biztosan így van, a járadékszolgáltatást nem érinti. Tehát a tagok,
akik átlépnek az állami rendszerbe, ugyanarra a 100 százalékos járadékra jogosultak, mint
amelyre korábban jogosultak voltak.

Még egy dolog, ami a viták alapját szokta még képezni, azoknak az állampolgároknak
a helyzete, akik úgy döntenek, hogy a magánnyugdíjpénztárban maradnak. Az ő helyzetükkel
kapcsolatban nagyon fontos megjegyezni, hogy szerzett joguk semmiképpen nem sérül.
Kizárólag 2012. január 1-jétől változik az ő helyzetük, az addig megszerzett
nyugdíjjogosultságuk nem sérül, az addig szerzett nyugdíjjáradék-összegük megmarad, ahol
van. Ezt követően azonban a nyugdíjrendszernek a szolidaritási és a biztosítási aspektusán
keresztül a biztosítási részéből kilépnek, a szolidaritási részének természetesen továbbra is
tagjai maradnak, mint magyar állampolgárok a magyar állam szociális ellátó rendszeréből, így
az öregkori szociális ellátásokból nyilvánvalóan részesülhetnek. De a biztosítási alapú
nyugdíjszerű ellátásból ezzel a döntésükkel kiszerződnek. (Tukacs István: Miért is?)

ELNÖK: Miért is szerveződnek ki, erre kér a képviselő úr további érvet.

NÁTRÁN ROLAND (Nemzetgazdasági Minisztérium): A törvényjavaslat azt mondja,
hogy az az állampolgár, aki amellett dönt, hogy a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe
nem lép vissza, a magánnyugdíjpénztár tagja kíván maradni. Ez valóban egy döntési
lehetőség. De ha ezt megteszi, akkor 2012. január 1-ig az összes szerzett jogát megtartja,
azonban ezt követően nem csupán a 8,5 százalékos egyéni járulékot fizetheti a
magánnyugdíjpénztárba, hanem a teljes 10 százalékos munkavállalói járulékot. Ez az a rész,
amely a biztosítási célú öregkori ellátást finanszírozhatja. A szolidaritási célú ellátások
finanszírozása, amely korábban munkaadói járulékként került befizetésre, ezt követően is a
társadalombiztosítási kasszába kerül befizetésre, és ez az alapja a mostani nyugdíjak
kifizetésének és a szociális ellátásoknak, mint amilyen például a rokkantsági nyugdíj, az
özvegyi nyugdíj vagy például az árvaellátások. Tehát a szolidaritási részből természetszerűleg
minden magyar állampolgárnak részt kell vállalnia, mert szolidaritási közösséget képez
Magyarország.

Ez tehát az oka annak, hogy a biztosítási jellegű öregkori ellátásból kiszerződik az így
döntő állampolgár, de a szolidaritási részből természetszerűleg nem, tehát jogai és
kötelezettségei vannak. Joga van a szociális ellátásokra, és kötelezettsége van ehhez
hozzájárulni a munkáltatóján keresztül a mostani rendszerben.

Elnök úr tett fel még néhány kérdést. Szívesen befejezem, ha elnök úr kívánja, utána
szívesen válaszolok rájuk. (Dr. Nyikos László: Rendben.) Köszönöm szépen.
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ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Azt gondolom, hogy értékes reflexió az,
amit öntől hallottunk.

Döntés a törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságáról

Ez után már csak az általános vitára való alkalmasságról kell döntenünk. Aki általános
vitára alkalmasnak tartja a törvényjavaslatot, kérem, számomra jelezze! (Szavazás.) Tizenöt
igen. Ki az, aki nem tartotta alkalmasnak, hat. Tartózkodott? Kettő. A bizottság tehát a
törvényjavaslatot általános vitára alkalmasnak tartotta. Az előadó kormányoldalról Seszták
Oszkár. Kíván-e kisebbségi álláspontot kifejteni bárki? Nyikos elnök úr lesz a kisebbségi
álláspont ismertetője.

Egyebekben visszaadom a szót.

Az ülés bezárása

DR. NYIKOS LÁSZLÓ (Jobbik): Csak annyi, kedves képviselőtársaim, még egy fél
percig, hogy szerdán minden bizonnyal két ülést tartunk. Az egyik időpontja fixen 14 óra, a
másiké 90 százalékban biztosan 10 óra. Így tessék készülni. Köszönöm szépen, a mai ülést
befejeztük.

(Az ülés befejezésének időpontja: 13 óra 21 perc.)

Dr. Hargitai János

a bizottság alelnöke

Dr. Nyikos László

a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Csoknyay Edit


