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Napirend:

1. A Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alapról és a szabad nyugdíjpénztár-választás

lebonyolításával összefüggő egyes törvénymódosításokról szóló törvényjavaslat

(T/1817. szám - módosító javaslatok megvitatása)

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)
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Dankó Béla (Fidesz)

Herman István Ervin (Fidesz)

Dr. Kerényi János (Fidesz)

Seszták Oszkár (KDNP)

Vágó Gábor (LMP)

Helyettesítési megbízást adott:

Balla György (Fidesz) Balázs Józsefnek (Fidesz),

Dr. Bóka István (Fidesz) dr. Dancsó Józsefnek (Fidesz),

Ékes József (Fidesz) Herman István Ervinnek (Fidesz),

Magyar Anna (Fidesz) Seszták Oszkárnak (KDNP),

Márton Attila (Fidesz) Arnóth Sándornak (Fidesz),

Dr. Pósán László (Fidesz) Babák Mihálynak (Fidesz),

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

Szólláth Tibor Zoltán (Fidesz) dr. Kerényi Jánosnak (Fidesz).

Meghívottak részéről:
Hozzászólók:

Nátrán Roland, a Nemzetgazdasági Minisztérium helyettes államtitkára
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 15 perc)

DR. NYIKOS LÁSZLÓ (Jobbik), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó
reggelt kívánok kedves képviselőtársaim. Köszöntöm a sajtó munkatársait is. Délelőtti
ülésünket megnyitom. Délután is találkozni fogunk, de most csak egy napirendi pontunk van.
Más javaslat nem érkezett a napirendi ajánláshoz. A jelenléti ívből megállapítható, hogy bár
nem vagyunk teljes létszámban jelen, de határozatképesek vagyunk a helyettesítéseket is
figyelembe véve, tehát megkezdhetjük a napirendre javasolt törvénymódosító javaslat vitáját.

Kérdezem, ki ért egyet a napirend elfogadásával. (Szavazás.) Tizenöt, ennyien
vagyunk jelen összesen testben és lélekben. Köszönöm szépen. Majd még visszatérünk a
helyettesítésekre.

Az 1. napirendi ponttal kapcsolatos módosító javaslatok megvitatása következik. Az
ajánlásban a bizottság feladatkörébe tartozó pontok szerepelnek.

A 3. pontban szocialista képviselőtársaink többen nyújtottak be módosító javaslatot.
Először megkérdezem a kormány képviselőjét, akit egyúttal köszöntök is, mi a véleménye
erről a javaslatról. Helyettes államtitkár úrnak adok szót.

NÁTRÁN ROLAND (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen, elnök úr.
A 3. számú ajánlási pontot a kormány nem támogatja.

ELNÖK: A kormány nem támogatja a javaslatot. Még azt hozzáteszem, hogy ennek
vannak összefüggései. Nem tudom, ezeket áttekintették-e, mert ez kötődik például a 4., az 5.,
a 6., a 7., a 12., a 13., a 15. a 22. és a 29. pontokhoz. Akkor államtitkár úr véleménye ezekre is
vonatkozik, mármint hogy ezekkel sem ért egyet a kormány?

NÁTRÁN ROLAND (Nemzetgazdasági Minisztérium): Pontosan így van, a kormány
azokat sem támogatja.

ELNÖK: Értem. Akkor megkérdezem képviselőtársaimat, van-e valakinek ezzel
kapcsolatban véleménye. Nem látok itt szocialista párti képviselőt. Kérem, engedjék meg
nekem, hogy egy megjegyzést tegyek annak kapcsán, hogy az egyik indítvány praktikusan
jórészt átírná a törvényjavaslatot. Ehhez nekem hadd legyen egy megjegyzésem, amit esetleg
a kormány közreműködésével korrigálni lehet. Ez pedig a törvényjavaslatnak az a pontja,
amely a leendő testület működésével foglalkozik, azzal az öttagú tanáccsal, amely majd ezt a
portfoliót igazgatni fogja, dönt annak hasznosításáról, vagyis gazdálkodni fog vele. Az én
gondom az, hogy ez a vezető testület nincs jól kitalálva. Ugyanis azt javasolja a kormány,
hogy ezek a tagok tiszteletdíjra, költségtérítésre vagy más juttatásra nem jogosultak, és
visszahívással megszűnhet a pozíciójuk.

Azt gondolom, hogy ez a szabályozási javaslat nem szerencsés, nem áll arányban azzal
a szakmai felelősséggel, azokkal a döntési dilemmákkal, problémákkal, amik előtt majd ez a
tanács állni fog. Tehát itt valami más konstrukciót kellene a kormánynak alkalmaznia.
Szeretném erről meghallgatni államtitkár úr véleményét.

NÁTRÁN ROLAND (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen, elnök úr.
Természetesen megfontoljuk elnök úr javaslatát, ami azt jelenti, hogy a szakértők
megvizsgálják ezt a kérdést is, és a kormány döntéshozói elé tárjuk ezt a felvetést. A
megfontolás, amiért a törvényjavaslatot ebben a megfogalmazásban, ezzel a tartalommal
nyújtottuk be, kettős volt. Egyrészt figyelemmel voltunk arra, hogy ne emelkedjen az
államigazgatás kiadása, a költségmegfontolások voltak az elsődleges szempontok akkor,
amikor külön díjazásra nem javasoltuk a testület tagjait. Miután ez a feladat felelősségteljes és
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nagy odafigyelést igényel, ezért miniszteri szinten kerülnek kijelölésre a testület tagjai. Ez azt
jelenti, hogy vezető beosztású államigazgatási tisztviselők, adott esetben állami vezetők,
államtitkárok, helyettes államtitkárok lehetnek ennek a testületnek a tagjai, ezért nem tartotta
indokoltnak a kormány, hogy ezért a munkáért külön díjazásban részesüljenek a testület
tagjai, de elnök úr felvetését megvizsgálja a kormány is. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm a kiegészítést. Babák képviselő úr még szavazás előtt kíván
szólni? (Jelzésre.) Tessék!

BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Ehhez kapcsolódóan úgy gondolom, hogy miután
hivatalban lévő köztisztviselők lesznek ebben a tanácsban, a jelenlegi szituációban nem
indokolt, hogy külön fizetséget kapjanak. A munkáltatójuk delegálja őket, úgyhogy megvan
az esetleges fegyelmi felelősségre vonás lehetősége is. A takarékosság jegyében nem is
tartanám célszerűnek, meg sem szavaznám, hogy külön díjazást kapjanak egy ilyen
államigazgatási, bár fontos feladat elvégzéséért, mert van fizetésük. Nekem ez az
álláspontom, így tehát támogatom a kormány vélekedését. Amennyiben ez végül is nem fog
precízen működni, vagy valami indokolttá teszi, hogy ismét foglalatoskodjunk vele, akkor
majd visszatérünk rá. Jelenleg nem javaslom, a jelen gazdasági helyzetben azt tudomásul kell
venni, hogy az államigazgatás, a központi igazgatás költségeit csökkenteni kell, mert túl
magas. Köszönöm, elnök úr.

ELNÖK: Én is köszönöm. Nem akarok erről ebben a pozícióban most vitatkozni.
Köszönöm államtitkár úr válaszát, és a nyitva hagyott lehetőséget, hogy valamilyen
konstrukciómódosítás még elképzelhető.

Ezek után szavazunk a 3. ajánlási pontról és a vele összefüggő pontokról. Ki az, aki
egyetért az indítvány elfogadásával. Kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Egy. Nem
kapott egyharmadot sem.

Következik az ajánlás 8. pontja, amelyben Scheiring Gábor és Vágó Gábor képviselő

úr tett javaslatot. Vágó Gábor képviselő úr kíván-e valamilyen kommentárt fűzni a
javaslatához?

VÁGÓ GÁBOR (LMP): Csak megkérdezném, hogy indoklást kérhetek-e a kormány
képviselőjétől.

ELNÖK: A kormánynak most fogok szót adni. Tessék, államtitkár úr, öné a szó.

NÁTRÁN ROLAND (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen, elnök úr.
Tisztelt Bizottság! Miután nem ismerem a javaslat indoklását, ezért csak a kormány
álláspontját tudom közvetíteni, ami elutasító a javaslat tartalmát illetően. Ugyanis, ilyen
módon nem lehetne csökkenteni az államadósságot. Akkor, amikor a költségvetési törvényben
szerepel ilyen kitétel, az azt jelenti, hogy ezt a finanszírozási szükségletet az állam nem újabb
államkötvények kibocsátásával finanszírozza, magyarán ilyen módon is az államadósság
csökkentésére kerül felhasználásra. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Tessék, Vágó Gábor képviselő úr!

VÁGÓ GÁBOR (LMP): Köszönöm szépen a szót. Ezt a logikai összefüggést, tisztelt
államtitkár úr, nem igazán értem. Az volt a célunk ezzel a módosító javaslattal, hogy a
Nyugdíjbiztosítási Alap legyen az állomás, ahová ez a 3 ezer milliárd forint jutni fog, pont
azért, hogy a központi költségvetésben ne folyjék szét a különböző fejezetekben, különböző
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sorokon, ezért volna jó, ha egyben lehetne tartani, és erre lenne jó a Nyugdíjbiztosítási Alap.
Lehet, hogy nekem még egy kicsit túlságosan reggel van, de ha még egy logikai kört futna az
államtitkár úr! Ha jól értem, azt mondja, hogy a költségvetési soron lévő államadósságot is
ugyanúgy le szeretnék írni ezzel ez összeggel?

ELNÖK: Babák képviselő úr!

BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Köszönöm, elnök úr, a szót. A logika teljes egészében
megvan. Tisztelt képviselőtársam, arra a kérdésre kell válaszolni, hogy mi okozta az
államháztartás hiányát, és mi növelte meg a költségét kamatoldalon. Így tehát nem tudom,
miről tetszik beszélni, de úgy gondolom, ha valahol az államnak, az állami költségvetésnek
jelentős hiányt okoztak a kamatterhek, okozott a kötelező magánnyugdíjpénztár, akkor az
állami költségvetésben van a helye. Azt javaslom, hogy a lehető legnagyobb mértékben az
államadósság törlesztésére fordítsa a kormány, mert ez annyit jelent, hogy szabadabb tere
marad a saját költségvetésében. Kér megosztani azt az egységes pénzalapot, amit az
államháztartás jelent.

Egy a dolog lényege, hogy ezt az államadósság csökkentésére kell költeni, és ha
felszabadul pénz, mert nem kell hitelt igénbye venni, akkor a kormánynak szabadabb keze
marad, helyesebben több lehetősége marad arra, hogy szociálpolitikai kérdéseket
finanszírozzon az állami költségvetésből. Így tehát kárt okozott a kötelező
magánnyugdíjpénztár az országnak, hiszen a nyugdíjalapot lefejte, eltüntette, kivitte a
bankokba, visszahozta állampapírban magas kamattal, éppen ezért semmi helye fikciózni
ebben a kérdésben. Azt kell rehabilitálni, ahol a kárt okozta ez a kötelező
magánnyugdíjpénztár. Ennyi a történet lényege. Még egyszer mondom, az állami
költségvetést kell rehabilitálni.

ELNÖK: Vágó Gábor Úr

VÁGÓ GÁBOR (LMP): Köszönöm. Értem én Babák úr érvelését is, de továbbra is
fönnáll szerintünk az a veszély, hogy ebből a vagyonból folyó kiadásokat fogunk
finanszírozni. Meg is értem, ha most önök azzal jönnek, hogy tűz van, ezeket a
kommunikációs paneleket már hallottuk. Viszont veszélyesnek tartjuk azt, hogy föléljük a
jövőnket és az eddigi megtakarításaink folyó kiadásokra mennek. Pont ez a módosító
javaslatmódosító javaslat tudná megakadályozni ezt. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm. Kíván-e reagálni államtitkár úr a vitára.

NÁTRÁN ROLAND (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen, elnök úr.
Annyit tennék hozzá, hogy amire én utaltam, az a költségvetés finanszírozása. Tehát a
költségvetés bevételi és kiadási oldala természetszerűleg prezentációs célt szolgáló törvény,
viszont ennek finanszírozása általában államkötvények, állampapírok, diszkont kincstárjegyek
kibocsátásával történik. Abban az esetben, ha közvetlenül az államadósság csökkentésére
fordítjuk ezt a magánnyugdíjpénztárból áthozott portfoliót, illetve vagyont, ez azt jelenti,
hogy az áthozott államkötvényeket azonnal bevonja az Államadósság-kezelő Központ, azaz
azonnal csökkenti ezzel a finanszírozási szükségletet. Ha ezt a finanszírozási forrást a
költségvetés finanszírozására használjuk fel, ugyanezt a hatást éri el, az államháztartás
finanszírozási szükségletét csökkenti, azaz az államadósságot csökkenti. Tehát csak egy
pénzügy-technikai összefüggésre szerettem volna felhívni a figyelmet, hogy a javasolt
megoldás minden esetben az államadósság csökkentésére történő felhasználást takarja.
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ELNÖK: Köszönöm szépen. A szavazás következik. (Babák Mihály: Elnök úr, én még
jelentkeztem szólni.) Tessék parancsolni!

BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Köszönöm szépen. A kormánynak adott hamarabb szót,
de nem baj. Úgy gondolom, tisztelt képviselőtársam, hogy a folyó kiadás fogalmával tisztában
kellene lenni. Ez szakma. Minden költségvetési kiadás, a felhalmozási kiadás folyó kiadás az
államháztartásban. Jó, ha tetszik tudni. Az, hogy föléljük a jövőt, egy liberális demagógia, a
pénztárak és a szocialisták demagógiája. Milyen jövőt él föl az a költségvetés, amelyik
próbálja a hiányt csökkenteni. Ez logikailag is nagy bukfenc, ugyanis a jövőt nem a mostani,
2011. évi költségvetés-javaslat éli föl, hanem már korábban fölélték azzal, hogy a kötelező

magánnyugdíjpénztárakkal lecsapolták a nyugdíjalapot, ezáltal államháztartási hiányt
generáltak, amelynek jelentős költségei voltak. Akkor élték föl a jövőt, most rehabilitáljuk az
állami költségvetést. Nem is értem! És ez a föléljük a jövőt szlogen pedig egy kicsit ingerültté
tesz, mert hazugság. Köszönöm, elnök úr, hogy szólhattam.

ELNÖK: Akkor még megadom Vágó Gábornak a szót, aztán szavazunk. Köszönöm.

VÁGÓ GÁBOR (LMP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Babák Úr! Egyértelmű
számunkra, hogy azok, akik hitelből folytatták a kormányzást a múltban, azok is fölélték a
jövőt. (Babák Mihály: Ne mossa össze a kettőt.) De ugyanúgy eléggé káros az a jövő

generációinak, hogy ha valaki félretesz valamit, mondjuk, vegyük azt, hogy ez egy jó bolt,
ami 10-15 év után éri el a legtöbbet, azt nem kell két év után fölbontani. (Babák Mihály:
Reménytelen. Ehhez sem ért.) Értsük meg, hogy itt volt megtakarítás, és most ehhez idő előtt
hozzányúlunk, mivel ezek az emberek nem vonultak nyugdíjba.

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Szavazás következik. Ki az, aki támogatja
Scheiring Gábor, Vágó Gábor képviselő urak javaslatát. Aki igen, kézfelemeléssel jelezze!
(Szavazás.) Négy. (Herman István Ervin: Ez a „minél rosszabb, annál jobb” filozófia
megzavarta önöket. - Babák Mihály: persze. Ki takarította meg? Honnan vették el a pénzt? Az
állami nyugdíjakból.) Újra megszámoljuk a szavazatokat, mert itt félreértés volt. Ki támogatja
Scheiring Gábor és Vágó Gábor képviselő úr javaslatát? Kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.)
Kevés az egyharmadhoz. Köszönöm.

Következik Hegedűs Tamás és Volner János képviselő urak indítványa, hasonló
tartalommal. Ha jól értem, ez is arról szól, hogy az egyszeri bevételt javasolja stratégiai
befektetésre fordítani. Kérdezem államtitkár urat, mi a véleménye róla.

NÁTRÁN ROLAND (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem támogatja a
javaslatot. Egy félmondat kiegészítés még: az államháztartásra vonatkozó egyik alapelv a
globális fedezet elve, aminek alapján a bevételeket nem címkézi az államháztartás. Ennek
megfelelően technikai szempontból sem támogatható a javaslat. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm én is. Van-e észrevétel? Dancsó képviselő úr!

DR. DANCSÓ JÓZSEF (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Mivel nem adott szót az
előző vitában, szeretném kifejteni meglátásomat. Furcsa mondat hangzott el Vágó képviselő

úr szájából, mégpedig arra vonatkozólag, hogy akik hitelből gazdálkodtak, azok fölélik a
jövőnket. Na most, ezzel csak egy problémám van, hogy minden modern piacgazdaság
gyakorlatilag hitelen alapszik. Ha megnézi képviselő úr akár az Európai Unió tagállamainak
költségvetését, illetve államháztartását, állami eladósodottság, ott minden deficites
költségvetéssel működik, és az államadósság is növekszik. Én nem láttam olyat sem
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Európában, sem más, angolszász országokban, ahol költségvetési hiányok ne keletkeztek
volna általában. Innentől kezdve azt mondani, hogy mondjuk Németország föléli a jövőt, mert
deficites költségvetése van, elég abszurdnak tűnik. E tekintetben ilyen expressis verbis
kijelentéseket tenni, nem is értem, képviselő úr. Maradjunk már a tényeknél, és ne
ragadtassuk magunkat olyan mondatokra, amivel finoman szólva is nehéz mit kezdeni.
Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Nem volt szándékos, hogy itt valamiféle
hallgatásra kényszerítsem. Vágó Gábor képviselő úr mondatát nyelvbotlásnak véltem,
megmondom őszintén. Talán annyi megengedhető, hogy valamikor a múlt század első felében
a költségvetési előirányzat kifejezés sem létezett, azt is hitelnek nevezték. Számomra ez
alapkérdés. Azt gondolom, hogy Vágó Gábor úr talán rosszul fogalmazott. Megadom a szót a
9. ponttal kapcsolatban, tessék mondani a véleményét.

VÁGÓ GÁBOR (LMP): Elnézést, akkor még visszatérek. Nem rosszul fogalmaztam,
nem azt mondtam, hogy hitelből gazdálkodik, azt mondtam, hogy hitelből kormányoztak. Ez
azt jelenti, hogy a folyamatos szociális kiadásokat hitelből fedezték. Ezzel a jövő generáció
terheit a jelen generációkkal szemben megnövelték. És az hosszú távon fenntarthatatlan
szerintünk, ha folyamatosan egy hitelre épülő gazdaságot építünk, ami a jövő generációkat
hozza rosszabb helyzetbe a jelen generációkkal szemben.

ELNÖK: Köszönöm. A vita teoretikussá kezd válni, ezért lezárom, és szavazunk az
ajánlás 9. pontjáról. Ki az, aki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) Kettő. Ez kevés az
üdvösséghez. Mehetünk tovább.

A 10. ajánlási pontban Baráth Zsolt képviselő úr hasonló tartalmú indítványt tett.
(Vágó Gábor és dr. Dancsó József hangosan vitatkozik tovább.) Kérdezem az államtitkár urat,
kíván-e hozzá kiegészítést tenni.

NÁTRÁN ROLAND (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem támogatja a
javaslatot.

ELNÖK: A kormány nem támogatja. Kérdezem képviselőtársaimat, ki támogatja a 10.
ajánlási pontban lévő indítványt. Aki igen, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Kettő igen,
egyharmad sem.

Következik a 11. ajánlási pontban ugyancsak Baráth Zsolt képviselő úr javaslata.
Kérdezem államtitkár urat, mi a véleménye róla.

NÁTRÁN ROLAND (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem támogatja ezt
a javaslatot.

ELNÖK: Értem. A bizottság véleménye? Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Senki sem
támogatja.

Következik az ajánlás 16. pontjában Scheiring Gábor és Vágó Gábor képviselő úr
javaslata. Itt van Vágó Gábor úr, kérdezem, akar-e hozzátenni valamit. (Babák Mihály: Nem
tudja, mit írt.)

VÁGÓ GÁBOR (LMP): Tisztában vagyok vele, Babák úr, hogy mit írtam, csak több
módosító javaslatot adtam be. Azzal szeretném ezt az érvelést megalapozni, hogy itt az
alapnak van egy olyan felelőssége, amit, úgy tűnik, a járulékból adóvá átnemesítő,
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átváltoztató kormányzat szeretne magáról egy kicsit levetni. Úgy érezzük, hogy az alap
helytállása a nyugdíjkifizetések terén törvénybe kell hogy foglaltassék. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Államtitkár úré a szó.

NÁTRÁN ROLAND (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm. A kormány nem
támogatja a javaslatot. Annyit kiegészítésként, hogy ha ezt a bekezdést eltöröljük az Mpt.-ből,
akkor a pénztárak garanciaalapja nem tartozik fedezettel a magánnyugdíjpénztárakban maradó
befizetések, így a javasolt megoldás éppen ellenkező hatást érne el.

ELNÖK: Köszönöm, államtitkár úr. A szavazás következik. Ki támogatja az ajánlás
16. pontjában tett indítványt? (Szavazás.) Egy, az kevés az egyharmadhoz. Köszönöm szépen.

Következik az ajánlás 17. pontjában Hegedűs Tamás, Volner János képviselő urak
indítványa. Itt arról van szó, és a logikát tessék majd megmagyarázni, államtitkár úr, hogy az
nyilatkozzon, aki maradni akar, ne az, aki menni akar. Mert az én logikai felfogásommal ez
nem egyezik. Parancsoljon!

NÁTRÁN ROLAND (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen, elnök úr.
A kormány nem támogatja a javaslatot. Abból a megfontolásból alakította ki a törvényt, hogy
a magánnyugdíjpénztári tagok többsége kötelező módon lépett be a
magánnyugdíjpénztárakba, tehát ahhoz sem kérték korábbi szabályok az egyetértésüket, ezért
alapértelmezetten, a kormány szándékával és a tagok érdekeivel megegyezően azt javasoltuk
a törvényjavaslat megfogalmazásakor, hogy a társadalombiztosítási ellátások keretében
részesülhessenek nyugdíjellátásban, ezért ebből a logikából következően akkor kell
nyilatkozniuk a pénztártagoknak, ha magánnyugdíjpénztár tagjai szeretnének lenni. Ez lett
volna az eredeti állapotban is az üdvös, a magán-nyugdíjpénztári belépéssel kapcsolatban
kellett volna nyilatkozniuk. Ez volt a kormány javaslata mögötti logika. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. Ez világos. Parancsoljon, Babák képviselő úr!

BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Csak abbéli megjegyzésemet szeretném hangoztatni,
hogy az állam annak idején kényszerrel, kötelezően kihajtotta az embereket a
magánnyugdíjpénztárakba. Ezt annak idején nem kérdezték meg tőlük. Feltételezzük, és
miután a korábban eltelt időben a visszalépésekből is taxálható, fölösleges túlbürokratizálni a
visszalépést. Aki akar maradni, az nyilatkozzon. Teljesen logikus a kormány álláspontja,
kevesebbe is kerül, ugyanakkor még demokratikus is. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. Nem akarok visszaélni ezzel a székkel, amiben ülök, de lehet,
hogy azóta megszerették az akkor még kényszerítettek a magánnyugdíjpénztárat. (Babák
Mihály: Ezért kell nyilatkozni. - Arnóth Sándor: Meg is érdemlik.) Akkor ez kényszernek
tűnhetett, de kiderült, hogy nem is olyan rossz ott lenni. Dancsó képviselő úr!

DR. DANCSÓ JÓZSEF (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Csak szeretném a
törvényjavaslat címére fölhívni elnök úr figyelmét, és a szabad nyugdíjpénztár-választás
lebonyolításáról. Tehát aki úgy érzi, hogy megszerette a nyugdíjpénztárat, nyilatkozik arról,
hogy melyik nyugdíjpénztárban kíván maradni, tag kíván-e lenni. Tehát a szabadság joga e
tekintetben nemhogy korlátozva van, hanem még kiterjesztésre is kerül. Aki megszerette,
nyilatkozik arról, hogy megszerette, és ezt választja. Ebben elnök úr igénye is teljes
mértékben figyelembevételre került már a törvényjavaslat szövegében. Köszönöm szépen.
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ELNÖK: Vágó Gábor képviselő úr!

VÁGÓ GÁBOR (LMP): A szabad választás kifejezés maga is a cinizmus elleni
háború egyik fő csatája. Szabad választásról nem beszélhetünk abban az esetben, ha az egyik
opcióval sokkal, de sokkal rosszabbul jár az állampolgár, mert úgy van kialakítva a törvény,
hogy a munkaadói százalék nem íródik hozzá a magán-nyugdíjpénztári bevételhez. Matolcsy
György úr kijelentései alapján azok az emberek kiszerződnek a közösségen alapuló
szolidaritásból vagy szolidaritáson alapuló közösségből. Ez egy olyan választás, ami minden,
csak nem szabad, mert az egyik opcióval eléggé nagy kockázatot vállal az ember. Úgyhogy,
ezt a szabad választást hagyjuk, kérem, mert ez kommunikációsan jól hangzik, de a
valóságban nem állja meg a helyét.

ELNÖK: Seszták képviselő úr!

SESZTÁK OSZKÁR (KDNP): Köszönöm szépen. Tisztelt Vágó képviselő úr,
államtitkár úr előző bizottsági ülésen elmondott gondolataiból világosan kiderült, hogy miért
méltányos ez a megoldás. Ugyanis az állami elem a szolidaritási elemeket tartalmazza, a
rokkantási nyugdíjat, satöbbi. Tehát ez nem a magánbiztosítotti jogviszonyhoz kötődik.
Illetve amennyiben mégis felelőtlenül a magánnyugdíjpénztárat választja adott esetben Vágó
képviselő úr, és nyugdíjas korában szociális segélyre szorul, akkor nyilván az állam
gondoskodik önről, nem pedig a magánnyugdíjpénztár. Erre az elemre is szolgál az az állami
láb, amiről ön beszél.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Elnézést kérek, Babák képviselő úrnak rögtön megadom
a szót, csak hadd tegyek egy megjegyzést. Milton Friedman-nek, a neoliberális
gazdaságpolitika egyik atyjának könyve a „Free choose”, a szabad választás. Szóval azért
somolygok itt magamban, hogy erre az elhíresült címre hajaz ez a törvényjavaslatcím. Na
mindegy, hagyjuk ezt. Babák képviselő úr!

BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Köszönöm, elnök úr. Értem én a problémát, hogy a
szabadságjogokat emlegeti ilyen liberális gondolkodással, de tessék már mondani, ki lopta
meg az állampolgárok szabadságát? Nem az, aki annak idején törvénybe iktatta, hogy mars ki
a magánnyugdíjpénztárba? Dehogyisnem! Kötelezővé tették, nem volt választási lehetősége.
Most pedig rajtunk kérik számon, hogy ugyanezt a komoly szabadságjogi problémát olyan
lehetőséggel próbáljuk reparálni, hogy a biztos állami nyugdíjbiztosításban van helye és
lehetősége, de aki úgy gondolja, hogy mégsem kell neki a biztos és garantált állami, akkor az
maradjon a magánnyugdíjpénztárban. Ki okozta a kárt? Mit okoztak ezek a pénztárak,
hölgyek urak? Államadósságot, sőt, a hitelezés miatt költségeket emeltek. Rosszat tett az
egész rendszer, sehol a világon nem alkalmazzák, csak a 9 volt szocialista országban, az IMF
ajánlására.

Van arra biztosíték, kedves képviselőtársam, mert ön csak azért szokott ellenkezni,
hogy ellenkezzen l’art pour l’ art, de logikai és szakmai érvei nincsenek. Tessék megmondani,
mi biztosíték van a jelenlegi magánnyugdíjpénztárban, mit fog kapni az illető? Tud ön erre a
kérdésre válaszolni? Hogy kap-e egyáltalán valamit a tag? Nem figyel? Én figyeltem önre.
Semmi biztosíték nincs, még törvény sincs mögötte, jó, ha tudja. Úgyhogy válasszák, akik
akarják, de arról, hogy ők ezt a bizonytalanságot választják, nyilatkozzanak. És ez a fontos,
hogy tudatában van annak, hogy mit választott. Ezért neki kell nyilatkozni, nem annak, aki
visszalép. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Vágó Gábor úr!
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VÁGÓ GÁBOR (LMP): Egy pillanatig sem állítottam azt, hogy jó volt ez a döntés
1997-ben, amit a Fidesz is megszavazott. Nézzünk utána. Valójában az önök pártja támogatta
ezt a magán-nyugdíjpénztári létrehozatalt, én nem voltam olyan helyzetben, hogy bármilyen
döntési pozícióban is lettem volna. A jelenlegi választás sem szabad, ugyanúgy, ahogy ’97-
ben sem volt a pályakezdőknek szabad a választás. Tehát itt egyik oldalról se beszélhetünk
szabad választásról, csak akkor kérem, ne hívjuk ezt szabad választásnak. A következő

módosítónál bővebben is megérvelem, hogy milyen infrastrukturális korlátokat állítanak a
szabad választás elé. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm én is. Mielőtt szavaznánk az indítványról, annyi megjegyzést
hadd tegyek, hogy nem is a szabadság mint érték szempontjából mondtam, amit mondtam,
hanem a formállogika szempontjából, hogy tudniillik benne vagyok egy csapatban, és onnan
most, ha ki akarok lépni, akkor nyilatkozom, hogy elmegyek, és itt mondhatnék egy
gazdasági szervezetet, a bélyeggyűjtők körét, akármit mondhatnék. Csak a logika miatt
mondtam. Talán még annyit, hogy ezt a szabad nyugdíjpénztár-választást vegyék ki a címből,
tisztelettel ajánlom kormánypárti képviselőtársaimnak, mert ez a jelző egy kicsit
mosolyognivaló. Elég a nyugdíjpénztár-választás. Az is kifejezi ugyanazt. Lezárom a vitát,
köszönöm a figyelmet, és akkor szavazunk arról, hogy ki az, aki támogatja a 17. ajánlási
pontot. (Szavazás.) Kettő igen, ez kevés az egyharmadhoz.

Következik a 18. ajánlási pontban Scheiring Gábor és Vágó Gábor képviselő urak
indítványa. Megkérdezem Vágó Gábor urat, hogy kíván-e szólni.

VÁGÓ GÁBOR (LMP): Igen. Arról van szó, hogy valójában infrastrukturális
korlátokat állítottak az átlépéshez. A tegnapi naptól kezdve 45 nap van arra, de effektíve jóval
kevesebb munkanap lesz arra, hogy összes 8 irodában az ország különböző pontjain
megtegyék ezt a nyilatkozatukat. Ha azokra a közvélemény-kutatásokra gondolunk, hogy az
emberek egyharmada azt mondta még a bejelentés előtt, hogy maradna a
magánnyugdíjpénztárban, és ezek egyharmada venné a fáradságot, és valóban elmenne
ezekbe az irodákba, akkor körülbelül napi szinten ezer embert kellene irodánként fogadni. Ez
eléggé irreális szám. Tehát infrastrukturálisan sem megoldható ez a probléma, erre adtunk itt
egy megoldási útmutatót, hogy akár az ügyfélkapun keresztül, elektronikus úton is meg
lehessen ezt tenni, hogy valóban szabad legyen a választás. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Államtitkár úrnak van-e észrevétele?

NÁTRÁN ROLAND (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen, elnök úr.
Annyit tennék hozzá az elhangzottakhoz, hogy a kormány természetesen nem támogatja ezt a
javaslatot, mégpedig abból a megfontolásból, hogy azoknak a magánnyugdíjpénztári
tagoknak, akik nem szeretnének távozni, meg szeretnénk adni a lehetőséget, hogy
nyugdíjbiztosítási szervnél megkaphassák az ehhez a döntéshez szükséges információt, és
személyesen igazolva döntésüket tudják megtenni ezt a nyilatkozatot. El szeretnénk kerülni
azt a lehetőséget, hogy a magánnyugdíjpénztárak ügynökei által kapott információk alapján
hozzanak meg ilyen fontos és felelősségteljes döntést.

ELNÖK: Vágó Gábor úr!

VÁGÓ GÁBOR (LMP): Tisztelt Államtitkár Úr! Ön szerint az infrastruktúra elbírná
azt a rohamot, ha valóban a döntés előtt mindenki azt nyilatkozta, hogy maradnak a
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magánnyugdíjpénztárukban, azaz szeretnének átlépni? Az államigazgatás ezen szervei
rendelkeznek kellő infrastruktúrával, hogy megoldják ezt a problémát? Köszönöm.

ELNÖK: Államtitkár úré a szó.

NÁTRÁN ROLAND (Nemzetgazdasági Minisztérium): A nyugdíjbiztosítás igazgatási
szervének infrastruktúrája 10 millió magyar állampolgár nyilvántartására, ügyeinek
lebonyolítására épült ki, tehát a nyilatkozattételhez szükséges technikai feltételek
természetesen rendelkezésre fognak állni.

ELNÖK: Köszönöm szépen. További észrevétel nincs, a szavazás következik. Ki az,
aki támogatja a 18. ajánlási pontban lévő javaslatot. Kérem, aki támogatja, kézfelemeléssel
szavazzon! (Szavazás.) Kettő igen, kevés az egyharmadhoz.

A 19., 20., és 21. ajánlási pontokról nem kell szavaznunk, mert nem érinti a
költségvetési számokat, illetve a bizottság jogkörét. Következik a 23. ajánlási pontban
ugyancsak Scheiring Gábor és Vágó Gábor képviselők javaslata. Vágó Gáboré a szó.
(Jelzésre.) Nem kíván vele élni. A kormány véleménye?

NÁTRÁN ROLAND (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem támogatja ezt
a javaslatot.

ELNÖK: A bizottság álláspontja? Ki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) Egy, kevés az
egyharmadhoz.

A 24. ajánlási pontban szintén a Scheiring Gábor és Vágó Gábor szerzőpáros javaslata.
Kíván-e képviselő úr szólni? Tessék parancsolni!

VÁGÓ GÁBOR (LMP): A következő pontok, a 23-28-ig terjedők elég erősen
összefüggnek, úgyhogy akár tárgyalhatnánk és szavazhatnánk róluk egyben. Igazából csak azt
szerettük volna itt megoldani, amit a kormány nem oldott meg, hogy konkrétan kitalálja azt,
hogy milyen nyugdíjrendszer lesz ezek után. Mi legalábbis az első lépésekben gondolkodtunk.
Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Megelőzte azt a bejelentésemet, miszerint
itt valóban összefüggő javaslatok következnek. Olyannyira, hogy a 25-től kezdve egészen a
végéig nem kell külön szavaznunk. Erről azonban szavaznunk kell, miután meghallgattuk az
államtitkár úr véleményét.

NÁTRÁN ROLAND (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem támogatja a
javaslatot. Olyan elemeket vesz ki a kormány által javasolt megoldásból, ami például
kompenzálja a magánnyugdíjpénztárakban maradó tagok kieső 14 havi tagdíjbevételét, illetve
a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerben lévő tagok nyugdíj-megállapítására vonatkozó
szabályozást. Tehát sem tartalmilag, sem technikailag nem támogatható a javaslat.

ELNÖK: Köszönöm, államtitkár úr. A bizottság véleménye? (Nincs jelentkező.) Nincs
ilyen. Szavazás következik. Ki az, aki támogatja az indítványcsomagot? (Szavazás.) Egy, ez
kevés az egyharmadhoz. Köszönöm szépen.

Tisztelt Képviselőtársaim! A napirendi pontunk tárgyalását befejeztük. (Babák Mihály
jelentkezik.) Egyebekben? Tessék parancsolni!
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BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Tisztelt Elnök Úr! Elhangzott egy olyan kérdés, ami
megütötte a fülemet, és úgy gondolom, reagálni kell rá. Többek között az, hogy ki szavazta
meg 1997-ben az iménti törvényt. Nyilvánvaló, hogy Vágó képviselőtársam a történelmet
nem ismerheti, vagy gyerek volt még, vagy nem olvasta. 1994 és 1998 között kétharmados
szocialista győzelem volt, plusz még az SZDSZ. Azonkívül hozzá kell tennem, hogy a
Bokros-csomag azért keletkezett, mert annak idején is rosszul gazdálkodott az állam, és IMF-
hitelre volt szükség. Az IMF ezt a nyugdíjpénztári lehetőséget ezeken a bajba jutott
országokon kipróbálta. Jó, ha tudja. Volt pár fideszes képviselő a parlamentben, akiknek
ugyan semmi köze nem volt ehhez a kérdéshez, hiszen a szavazata nem számított, de ez egy
tipikus szocialista és liberális felfogás, hogy elkezdenek arról beszélni, hogy ki felel
valamilyen múltbeli eseményért, és ki nem.

Szeretném rögzíteni azt, hogy mindenkor a kormánypárt és a kormány felelős egy
időszak elhibázott döntéseiért. És ha már a kronológiát kell folytatnom, ugyanis a felelősséget
kellene tisztáznunk, az SZDSZ és az MSZP kormánya, amelyik több mint kétharmaddal
rendelkezett ’94 és ’98 között a parlamentben, volt a felelős azért, hogy ez a helyzet előállt, és
ilyen bizonytalan állapotot és katyvaszt teremtettek nyugdíjfronton. Hozzáteszem azt, hogy
’98 és 2002 között, bár legyünk logikusak és a történelemhez hűek, a polgári kormány
visszafogta a kiáramlást, mert nyilvánvalóvá vált az, hogy mindenhol bebukik, és mindenhol
az államadósságot növeli, és mindenhol az államháztartás kamatterheit növeli. Nyilvánvalóan
négy év nem volt elegendő ahhoz, hiszen akkor is pont elég természeti katasztrófa volt, és jó
pár reformkérdést kellett rendbe tenni, hogy ezzel a kérdéssel teljes egészében, generálisan
foglalatoskodjon. Viszont 8 éven keresztül tűrte el a szocialista-SZDSZ-es kormányzás azt,
hogy kirabolják a nyugdíjalapot, ezáltal kárt okozzanak a Magyar Köztársaságnak, az állami
költségvetésnek. Ez egy vétkes bűn, jó, ha tudja.

Jó, ha tudja, a lúzerkodásnak véget kell vetni. Úgy gondolom, nemzeti költségvetésre,
kormányzásra, nemzetpolitikára van szükség, és nem az IMF diktátumainak végrehajtására,
lúzerként. Ezt kell megszüntetni. És nemcsak ezt az elméleti, politikai problémát kell
megoldani, hanem egyszerűen az emberek kiszolgáltatottságát. Ugyanis el szeretném mondani
önnek azt, hogy 1997 óta, akik a magánnyugdíjpénztárban tagok, teljes bizonytalanságban
vannak. Nem tudom, hogyan lehet ez magántőkéjük, amikor az állami nyugdíjalapból
vándoroltatták ki az ő nyugdíjalapjukat. Tehát az állami nyugdíjalapot, az édesanyja,
édesapja, az én édesapám nyugdíjalapját vándoroltatták ki ezekbe a
magánnyugdíjpénztárakba. Az egész logikája hibás, vagy pedig önnek ténylegesen az a
vélekedésem, hogy a hozzászólásait, érveit valamelyik magánnyugdíjpénztár írhatja.
Köszönöm, elnök úr, hogy szólhattam.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Ez egy bejelentés, vélemény volt, vitát nem nyitunk. Az
ülést bezárom. Köszönöm szépen.

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra.)

Dr. Nyikos László

a bizottság elnöke
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