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Napirend:

1. Az egyes nyugdíjbiztosítási tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló

törvényjavaslat (T/1745. szám - kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása)

2. A magán-nyugdíjpénztári egyéni számlák feletti önrendelkezési jog teljeskörűvé

tételéről szóló törvényjavaslat (T/1655. szám - dr. Baja Ferenc, Göndör István, Kovács

Tibor, Puch László, Gúr Nándor (MSZP) képviselők önálló indítványa - döntés

tárgysorozatba-vételről, általános vita)

3. A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslat (T/1498. szám

- A Házszabály 121. § (4) bekezdése szerint az Országgyűlés döntését követően,

annak figyelembevételével, illetve eredményeként a költségvetési bizottság módosító

javaslatot készít. A Házszabály 121. § (6) bekezdése szerint a határozathozatalt

követően a költségvetési bizottság tájékoztatja az Országgyűlést a költségvetési

törvényjavaslat azon részeiről, amelyekről az Országgyűlés határozott. E tájékoztató

aláírására a bizottság felhatalmazást ad a bizottság elnöke számára.)

4. A magán-nyugdíjpénztári tagok kárpótlásáról szóló országgyűlési határozati javaslat

(H/1664. szám - Mesterházy Attila, Tóbiás József, Puch László, Szabó Vilmos, dr.

Szekeres Imre, Kiss Péter, Kovács László, dr. Hiller István, Varga Zoltán, Iváncsik

Imre, Szabó Imre (MSZP) képviselők önálló indítványa - döntés tárgysorozatba-

vételről, általános vita)

5. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti

felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat

(T/1696. szám - Bertha Szilvia, dr. Gyüre Csaba, Szabó Gábor és Volner János

(Jobbik) képviselők önálló indítványa - döntés tárgysorozatba-vételről, általános vita)

6. A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény módosításáról szóló

törvényjavaslat (T/1830. szám - Ferenczi Gábor (Jobbik) képviselő önálló indítványa -

döntés tárgysorozatba-vételről, általános vita)

7. Egyebek
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Az ülés résztvevői:

A bizottság részéről megjelent:

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

Szijjártó Péter (Fidesz), a bizottság alelnöke

Dr. Hargitai János (KDNP), a bizottság alelnöke

Arnóth Sándor (Fidesz)

Babák Mihály (Fidesz)

Balázs József (Fidesz)

Dr. Bóka István (Fidesz)

Dr. Dancsó József (Fidesz)

Dankó Béla (Fidesz)

Ékes József (Fidesz)

Herman István Ervin (Fidesz)

Dr. Kerényi János (Fidesz)

Magyar Anna (Fidesz)

Márton Attila (Fidesz)

Dr. Nagy István (Fidesz)

Dr. Pósán László (Fidesz)

Szólláth Tibor Zoltán (Fidesz)

Seszták Oszkár (KDNP)

Boldvai László (MSZP)

Dr. Szekeres Imre (MSZP)

Tukacs István (MSZP)

Dr. Veres János (MSZP)

Dr. Lenhardt Balázs (Jobbik)

Rozgonyi Ernő (Jobbik)

Vágó Gábor (LMP)

Molnár Oszkár (független)
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Helyettesítési megbízást adott:

Babák Mihály (Fidesz) dr. Pósán Lászlónak (Fidesz),

Balla György (Fidesz) Babák Mihálynak (Fidesz),

Ékes József (Fidesz) dr. Bóka Istvánnak (Fidesz),

Dr. Kerényi János (Fidesz) Arnóth Sándornak (Fidesz),

Márton Attila (Fidesz) Magyar Annának (Fidesz),

Dr. Nagy István (Fidesz) Szólláth Tibor Zoltánnak (Fidesz),

Szijjártó Péter (Fidesz) dr. Dancsó Józsefnek (Fidesz),

Boldvai László (MSZP) dr. Veres Jánosnak (MSZP),

Dr. Szekeres Imre (MSZP) Tukacs Istvánnak (MSZP).

Meghívottak részéről:
Hozzászólók:

Asztalosné Zupcsán Erika, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium főosztályvezetője

Nátrán Roland, a Nemzetgazdasági Minisztérium helyettes államtitkára

Dr. Németh Nóra, a Nemzetgazdasági Minisztérium főosztályvezetője

Göndör István (MSZP), előterjesztő

Dr. Gyüre Csaba (Jobbik), előterjesztő

Ferenczi Gábor (Jobbik, előterjesztő

Dr. Völner Pál, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium államtitkára
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 35 perc)

Az ülés megnyitása

DR. NYIKOS LÁSZLÓ (Jobbik), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK:
Köszöntöm képviselőtársaimat, kérem, foglalja el a helyét mindenki. A bizottság mai ülését
megnyitom.

A napirend elfogadása

Több napirendi pontunk is van, a legfontosabb természetesen az első, amely a jövő évi
költségvetés főszámaival kapcsolatos módosító indítvány megtárgyalása. Mielőtt az erre
vonatkozó számítások megérkeznek, azt fogom javasolni, hogy kezdjük majd a 2. napirendi
ponttal, miután a bizottság elfogadta a napirendi javaslatot. Ránézésre mondom, hogy
határozatképesek vagyunk, mert még nincs a kezemben a jelenléti ív.

Kérdezem is ezért, ki az, aki egyetért a napirendi ajánlással. Kérem, jelezze!
(Szavazás.) Úgy látom, egyhangú, nem is kérek ellenpróbát. Tehát a bizottság elfogadta
napirendjét.

Az egyes nyugdíjbiztosítási tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló
törvényjavaslathoz benyújtott kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása

Az 1. pontot átugorva a 2. napirendi ponttal kezdjük, ami az egyes nyugdíjbiztosítási
tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot illeti. Kérdezem a
kormány jelen lévő képviselőjét, hogy az ajánlási számok alapján mi az indítványokról a
véleménye. Tessék parancsolni!

ASZTALOSNÉ ZUPCSÁN ERIKA (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Asztalosné
Zupcsán Erika vagyok, az idősügyi és nyugdíjbiztosítási főosztály vezetője vagyok.

ELNÖK: Köszönöm szépen.

ASZTALOSNÉ ZUPCSÁN ERIKA (Nemzeti Erőforrás Minisztérium):
Tárcaálláspontot tudok mondani, eszerint a 2., a 4. és az 5. javaslatot tudjuk támogatni.

ELNÖK: Értem. A 2., 4., 5. javaslatot támogatja a kormány. Kérdezem a bizottság
tagjait, hogy a 2., 4. és 5. - ugye, jól ismétlem? - ajánlási pontokkal mi a bizottság álláspontja.

ASZTALOSNÉ ZUPCSÁN ERIKA (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Elnézést
kérek, a 10. pontot kifelejtettem.

ELNÖK: Nem baj. Még kellő időben tetszett szólni. Akkor ez összesen négy javaslat,
ugye? Négy javaslatot támogat, ha jól értem, nem a kormány, hanem a tárca. Ez a kettő nem
ugyanaz?

ASZTALOSNÉ ZUPCSÁN ERIKA (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Azért nem,
mert holnap lesz kormányülés, és holnap tud a kormány állást foglalni.

ELNÖK: Megelőlegezzük a kormány véleményét, ha elfogadja. Jó? Tehát a bizottság
véleményét kérdezem, a négy módosító indítvánnyal kapcsolatban, miként vélekedünk róla.
Tessék, kinek van hozzászólása? (Dr. Veres János jelentkezik.)

DR. VERES JÁNOS (MSZP): Az előterjesztőtől szeretnék kérdezni, ha lehetséges.
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ELNÖK: Szünetet tartunk.

DR. VERES JÁNOS (MSZP): Köszönöm. (Pillanatnyi szünet.)

ELNÖK: Mielőtt visszatérnénk a 2. napirendi ponthoz, ismertetném a jelenléti ív
szerinti létszámunkat. A bizottság határozatképes, mint azt már jeleztem. Szijjártó Péter urat
Dancsó József képviselő úr, Kerényi János képviselő urat Arnóth Sándor úr helyettesíti.
Boldvai László úr viszont nincs jelen, Szekeres Imre sem, és nincs helyettese sem. Seszták
Oszkár és Molnár Oszkár képviselőtársunknak sincs átruházott mandátuma. Ezt jelentettem be
tudomásulvétel végett, és a jegyzőkönyv miatt. (Babák Mihály: Balla Györgyöt
helyettesítem.) Balla György urat pedig Babák Mihály képviselő úr helyettesíti. Köszönöm
szépen.

Visszatérünk a 2. napirendi pontra, ott tartottunk, hogy képviselőtársaimat kérdeztem
arról, mi a véleményük a kormány által nem támogatott indítványokról (Közbeszólás:
Támogatott indítványok.), a kormány által támogatott indítványokról, köszönöm a segítséget.
Megismétlem, a 2., 4., 5. és 10. számú indítvány volt, amit a kormány támogat. Mi a
véleménye a bizottságnak? (Nincs jelentkező.) Ki az, aki egyetért ezekkel az indítványokkal?
Kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Tizenkilenc. Ki az, aki nem támogatta? Nem volt
ilyen. Ki tartózkodott? Hét. Időközben Molnár Oszkár úr megérkezett, köszöntöm őt.

Megállapítom, hogy ezeket az indítványokat a bizottság többsége támogatta.
A többiről is szavaznánk, természetesen, ha itt lenne az első indítvány képviselője, de

nincs itt, nem látom. Ezért a kormány véleményét kérem az 1. ajánlási ponttal kapcsolatban.
Nem támogatja.

ASZTALOSNÉ ZUPCSÁN ERIKA (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem
támogatja.

ELNÖK: A többit nem is fogom sorban kérdezni, mert nem támogatja, ne fárasszuk
egymást fölöslegesen. A bizottság támogatja-e az indítványt? Ki az, aki támogatja,
(Szavazás.) Egy. Ez kevés az egyharmadhoz is. A bizottság nem támogatta.

A 3. ajánlási pontban Magyar Zoltán képviselő úr indítványát sem támogatja a
kormány. És a bizottság? Támogatja-e? Ki támogatja a 3. számú indítványt? (Szavazás.) A 3.
számú indítványt hárman támogatják, az egyharmadhoz ez is kevés.

Következik az ajánlás 6. pontjában Ertsey Katalin képviselő asszony indítványa. Ki az,
akinek véleménye vagy támogató javaslata van? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja? (Szavazás.)
Egy támogató, ez kevés az egyharmadhoz.

Következik az ajánlás 7. pontjában Harangozó Tamás képviselő úr indítványa. (Babák
Mihály: Bimbam.) Itt van? Kint van? (Derültség.) Ejnye-bejnye. Ki az, aki a bizottságból
támogatja az indítványt? (Szavazás.) Négy igen, ez nincs egyharmad sem.

Következik ugyancsak Harangozó Tamás képviselő úr indítvány a 8. ajánlási pontban.
Vélemény? (Nincs jelentkező.) Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Négy igen, ez az
egyharmadhoz is kevés.

A 9. ajánlási pontban szintén Harangozó Tamás képviselő úr indítványa szerepel.
Vélemény? (Nincs jelentkező.) Nincs. Szavazás! Ki támogatja? (Szavazás.) Négy igen, ez
kevés az egyharmadhoz.

A napirendi pont lezárása

Ezzel tulajdonképpen a 2. napirendi pontunkkal végeztünk.
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A magán-nyugdíjpénztári egyéni számlák feletti önrendelkezési jog teljeskörűvé
tételéről szóló, önálló képviselői indítványként benyújtott törvényjavaslat
tárgysorozatba-vételének és általános vitára való alkalmasságának tárgyalása

Következik a 3. napirendi pontban szereplő indítványok tárgysorozatba-vételéről való
döntés. A 3/a indítvány egyik előterjesztője, Göndör István képviselő úr itt van. Tessék,
képviselő úr, keressen valahol egy jó helyet! A kormány képviselője mellett. Kérdezem a
kormány képviselőjét, államtitkár urat, hogy mi a véleménye az előterjesztésről. (Többen
közbeszólnak: Először az előterjesztőt kell megkérdezni.) Államtitkár Úr! A 3/a pontot
tárgyaljuk. (Ismét többen jelzik, hogy először az előterjesztőnek kell szót adni, utána a
kormánynak.) Bocsánatot kérek. Göndör képviselő úrnak adom meg a szót.

Az előterjesztő szóbeli kiegészítése

GÖNDÖR ISTVÁN (MSZP), előterjesztő: Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök
Úr! Tisztelt Bizottság! Képviselőtársaimmal azt követően nyújtottunk be egy
törvényjavaslatot, hogy az Országgyűlés október 25-én elfogadta a magánnyugdíjpénztárakkal
kapcsolatos törvényjavaslatot. Az volt a célunk, hogy lehetőséget teremtsünk a valódi
alternatívák közötti választásra, megteremtsük a lehetőséget, hogy az állami rendszerbe való
visszatérés mellett az önkéntes pénztárak felé is mozoghassanak, vagy dönthessenek arról a
magánnyugdíjpénztár tagjai, hogy az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárba lépnek vissza.
Ezt megelőzően kapjanak alapos tájékoztatást, hogy az információk teljes birtokában tudják a
döntésüket meghozni, hogy az állami rendszerbe lépnek vissza, a magán-nyugdíjpénztári
rendszerben maradnak, vagy az önkéntes kölcsönös biztosító pénztári rendszert választják.

Ezen túl még egy pontot hadd emeljek ki. A részletszabályokban, ugyanúgy, mint a
Ház által már elfogadott törvényben, mi is azt gondoljuk, hogy a részletes szabályokat a
kormánynak kell majd kidolgozni arról, hogy milyen információt, milyen tájékoztatást kell
kapniuk a magán-nyugdíjpénztári tagoknak, és hogyan léphetnek át egyik vagy a másik
rendszerbe. Kérem önöket, hogy támogassák, azt gondolom, hogy ez egy valós lehetőség, és
nekünk képviselőknek vagy egy olyan kötelességünk, hogy az öngondoskodást, az
öngondoskodásról való gondolkodást erősítsük a társadalomban. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Most adom meg a szót Nátrán Roland helyettes
államtitkár úrnak, mi a véleménye az indítványról.

A kormány álláspontjának ismertetése

NÁTRÁN ROLAND (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm a szót, elnök úr.
Tisztelt Bizottság! A kormány nem támogatja a javaslatot, abból az egyszerű okból
kifolyólag, hogy túlhaladottá vált, mert benyújtásra került az az átfogó törvényjavaslat, amely
ezeket a képviselő úr által is felvetett kérdéseket megfelelő módon rendezi. Éppen ezért a
kormány által benyújtott törvényjavaslathoz nem illeszkednek azok a megoldási javaslatok,
amelyek ebben az előterjesztésben szerepelnek. Ez tehát az oka annak, hogy a kormány nem
tudja támogatni ezt a javaslatot. Köszönöm szépen.

Észrevételek, vélemények

ELNÖK: Köszönöm, államtitkár úr. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy kinek van
véleménye. Tukacs István képviselő úr!
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TUKACS ISTVÁN (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Azért szeretnénk támogatni
a Göndör képviselőtársunk által itt most reprezentált előterjesztést, mert ez azt bizonyítja,
hogy bizony a nyugdíjpénztári pénzek államosításának célja nem a nyugdíjak védelme volt. A
mi állításunk ezzel kapcsolatban folyamatosan az, hogy nem a nyugdíjat védi meg az, aki
ezeket az előterjesztéseket teszi, hanem egész egyszerűen a járulékbefizetéseket és a
nyugdíjpénztári vagyont akarja befolyatni a költségvetésbe. Ezt látszanak igazolni azok a
technológiák, amelyek most már megjelentek a parlament előtt lévő előterjesztésben. Ilyen
például az állami nyugdíj elvesztésével való megfenyegetés, az átjelentkezés fordított
alkalmazása, tehát hogy nem annak kell jelentkezni, aki az állami nyugdíjrendszerbe átlép,
hanem annak, aki marad, a fizikailag szinte lehetetlenné váló eljutás azokba a központokba,
ahol nyilatkozhatnak a magán-nyugdíjpénztári tagok, és így tovább. Ezek azt látszanak
bizonyítani, hogy itt gyakorlatilag egy erőszakos pénzelvételről van szó.

Az előterjesztésünk azt akarja bemutatni, hogy van más útja is a nyugdíjrendszer
megtámasztásának, van más útja annak, hogy dönthessenek a tulajdonukról az emberek. Én
most abba a vitába is szívesen beszállnék, amely arról szól, hogy a járulékok nem képezik a
járulék befizetőjének tulajdonát. Hadd fogalmazzam meg azt a közös véleményünket
szocialista oldalról, hogy bizony nagyon is a tulajdonát képezik. Ennek nagyon szép példája
volt a nyugdíjpénztárban, hiszen örökölhető volt ez a pénz, és így tovább. Az, hogy az
önkéntes nyugdíjpénztárak felé lehetőséget nyitna az előterjesztés, annak a jele, hogy a
választást nemcsak az állami rendszer jelentené, nemcsak az állami nyugdíjba lenne
átkényszerítve valaki, hanem választhatna mást is. Tudom, bizonyára lesznek
képviselőtársaim, akik azzal érvelnek, hogy a Matolcsy-féle előterjesztés tartalmaz egy ilyen
lehetőséget. Nem tartalmaz ilyen lehetőséget, csak ennek egy részét, hiszen a hozam infláció
feletti részét helyezheti el az adott pénztártag, aki ilyen döntést akar hozni, ha jól emlékszem
erre az előterjesztésre. Összességében azt mondanám, hogy az az állítás tehát, hogy a
nyugdíjrendszert védi az előterjesztés, illetve a kormányzati többség, nem igaz.

A másik ilyen állítás, hogy ezeket az embereket nem éri kár. De igen, ezeket az
embereket kár éri. Erre vonatkozik a b) része ennek az előterjesztésnek. Kár éri akkor, amikor
elveszti a hozamát, kár éri akkor, amikor elveszti a lehetőségeit a magánnyugdíjpénztárban, és
kár éri akkor, amikor elvész az a vagyon, amit ott felhalmozott. Ha képviselőtársaim
kormányzati oldalon nem akarják támogatni ezeket az előterjesztéseket, akkor teljesen
nyilvánvaló lesz, hogy ezzel azt húzzák alá, hogy itt mégis csak a pénzelvétel szándéka a
fontosabb, nem pedig az, hogy legyen választási lehetőségük azoknak, akik a pénztárakban
voltak, illetve valamilyen módon kártalanítva legyenek ezek az emberek.

Összességében nem akarnék többet érvelni itt a magán-nyugdíjpénztári álláspontunk
mellett, csupán azt szeretném mondani, hogy a tárgysorozatba-vétellel azt lehetne bizonyítani,
hogy van ennek a magán-nyugdíjpénztári gondoskodásnak más útja is, és van módja annak,
hogy kártalanítsuk ezeket az embereket. Elnök úr, ezt szerettem volna elmondani, köszönöm
szépen.

ELNÖK: Babák Mihály képviselő úr következik.

BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Köszönöm, elnök úr, a szólás lehetőségét. Szóval, azért
azt tisztán kell látni, hogy állami nyugdíjalapról van szó, amelyet kötelezővé tettek, hogy
kivándoroljon a magánnyugdíjpénztárakba, az APEH szedte be. Tehát az állami nyugdíjalap
került privatizálásra. És akkor, hölgyek, urak, hogy most ki mit vesz el, hol van a biztonság -
hát bizonytalan a szolgáltatás. Mondjon nekem valaki arra példát, kedves szocialista
képviselőtársaim, mi garantálja, hogy ezekből a kötelező magánnyugdíjpénztárakból valaki
mikor és mit fog kapni. Semmi bizonyosság nincs. Azonkívül bizonytalan maga a vagyon is.
Hogy ki mit veszít? Szerintem biztonságot nyernek az állampolgárok azzal, hogy a
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nyugdíjbiztosítás egy lába továbbra is államilag garantált. Nem is értettem pontosan, hogy
lehetett ilyen konstrukciót összehozni, hogy az állami nyugdíjalap kivándorolt a privatizált
szférába, a magánszférába, és állami garanciával, állami beszedéssel került nem
versenyeztetett pénztárakhoz. Katasztrofális!

Nyilvánvaló, és most szeretnék igazságos is lenni, hogy hibás döntés volt, és
megvoltak azok a bizonyos kényszerítő körülmények is, amelyek ebben közrejátszottak. De
ez nem mentség, mert miután felismerték, hogy ez hibás lépés volt, önök nem szüntették meg.
Pénzelvétel? Kitől vesznek el? Az állami nyugdíjalap garantált. Biztonságot jelent az
embereknek. Kinek van kára? A Magyar Köztársaság költségvetésének a felhalmozott
adósság miatt. Azok a költségek okoztak kárt a magyar költségvetésnek és ezáltal a magyar
embereknek, hogy kamatok terhelték az aktuális kifizetések fedezetéül kivont pénz
visszaszerzését a piacról. Eléggé bonyolultan mondtam, de elég jelentős összegbe került az
éves költségvetésnek az, hogy hiteleztesse a nyugdíjalapot amiatt, amit kivittek, hogy mégis
visszakerüljön valami a nyugdíjak kifizetésére.

Nem beszélve arról, hogy bizonytalanok még a költségeik is ezeknek a cégeknek,
hiszen különböző módon számolták ki a kötelező magánnyugdíjpénztárak a működési
költségeiket, ebből különböző anomáliák vannak. És senki nem ellenőrizte még, hogy milyen
költségalapon dolgoznak. Ugyanis van vagyonarányos költség, meg ehhez hasonlók.
Egyáltalán még az is kétséges, hogy Magyarországon van-e ez a pénz, amit annak idején a
kötelező magánnyugdíjpénztárakba 1979-ben a szocialista-liberális kormány négyötöddel
kivitt. Úgyhogy, hölgyek, urak, nem is értem egyszerűen ezeket a felvetéseket, hogy
pénzelvétel, kár, meg ehhez hasonlók. A Magyar Köztársaságnak volt kára a hibás
döntésekből. Sőt, abból is, amikor Veres képviselő úr annak idején pénzügyminiszterként
megemelte a piaci befektetéseket, amikor már mindenhol jelezték, hogy komoly válság
keletkezik. A magánnyugdíjpénztárak nem állami kötvényekbe, hanem bizonytalan üzletekbe
fektetették be ezt a pénz. Úgy hogy a kérdés az, hogy megvan-e egyáltalán az a pénz.

Úgyhogy, hölgyek, urak, úgy gondolom, hogy aki károsult, az a Magyar Köztársaság
és tízmillió állampolgára, egy hibás döntés miatt, a pénz pedig a nyugdíjalapba vándorol
vissza vagy a hiányt csökkentjük vele. Nagyon helyes kormányzati döntés ez. Köszönöm,
hogy szólhattam.

ELNÖK: Veres János képviselő úr következik.

DR. VERES JÁNOS (MSZP): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Az indítvány
általános vitára való alkalmasságát a bizottsági tagok eddigi hozzászólásai, azt gondolom,
igazolták. Igazolták, hiszen egy olyan indítványról van szó, amellyel kapcsolatban az is
tanulságos volt, amit a kormány képviselője elmondott, és a két bizottsági tag hozzászólása is
tanulságos volt. Éppen azt igazolja, hogy ennek az indítványnak van a parlamenti általános
vitára alkalmas tartalma, hiszen egy olyan lehetőséget nyitna meg, amelyet itt az elmúlt
időszakban a kormánypárti képviselők rohammal tárgyalt másik javaslat vitája nem igazán
bonthatott ki, és nem igazán került végigtárgyalásra. Azért is gondolom, hogy más nem
nagyon lehet a hozzáállásuk a javaslathoz, mint hogy általános vitára alkalmas a javaslat,
hiszen az eddigi vita is ezt igazolta, és meggyőződésem szerint van értelem, hogy erről a
parlamentben ez a vita megtörténjen a következő időszakban.

Na most, az elhangzottak kapcsán három konkrét észrevételem is lenne. Babák
képviselő úr egy percen belül hiányolja a garanciákat, majd önmaga megválaszolja, hogy
törvényi garanciája volt, állami garancia volt mindaddig, amíg önök meg nem szüntették ezt a
törvényi feltételt a magán-nyugdíjpénztári befektetések mögött (Babák Mihály: Magánra
állami garancia?!), igen, igen, képviselő úr, mindaddig, amíg önök meg nem szüntették.
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Jobb, ha megnézi a szabályozást. Az államnak végső soron garanciája volt ezen
befektetésekre.

A második, amit szeretnék hozzátenni. Ha képviselő úr megnézi a PSZÁF jelentéseit a
pénztárakról, akkor pontosan megkapja a válaszokat azokra a kérdéseire, amelyeket ugyan
most föltett, a levegőbe szóló kérdésként, de ha egy picit utánanézett volna, akkor pontosan
megnézhetné ezen jelentésekből, amelyek a pénztárak működését vizsgálták, hogy egyrészt
hol van a pénztárakba befektetett pénz, mennyi része van külföldön. Bár, ha megnézné a
szabályozást, azt is tudhatná, hogy érdemben, képviselő úr, ezekből a pénztárakból külföldre
nem nagyon lehetett vinni pénzt. Hiszen meg volt határozva mindig az, hogy mekkora
arányban kell a pénztári vagyonból állampapírba, magyar állampapírba fektetni, meg volt
határozva mindig is az, még egyszer mondom, addig, amíg önök meg nem szüntették, hogy
mennyit lehet ebből magyarországi tőzsdei papírokba fektetni, és mennyit lehet arányaiban
más értékpapírba fektetni. Tehát, ha akarta volna, és meg akarta volna nézni, hogy amit
megszüntetnek, annak a vagyona pontosan miben testesül meg, akkor ezt megtalálhatta volna,
hiszen erről nyilvános információk mindenki számára rendelkezésre állnak. Olyannyira, hogy
önnek mint a költségvetési bizottság régi tagjának erre nézve részletes, írásos tájékoztatás is
rendelkezésére áll. Minden évben ezzel kapcsolatban kapott részletes írásos tájékoztatást.

És az utolsó momentum. Ma már elég nyilvánvaló az, hogy amit a kormánytöbbség
önálló képviselői indítvány elfogadásával, de a kormány támogatásával a magán-
nyugdíjpénztári megtakarításokkal csinált, az az országnak káros. Magyarország megítélését
rendkívül rosszul befolyásolja az, ami itt történik. Példa nélküli az Európai Unióban, hogy
ilyen módon tesznek magukévá pénzt. Az is példa nélküli, hogy aztán ebből a pénzből folyó
kiadásokat próbálnak finanszírozni a 2011-es költségvetés tervezete szerint 540 milliárd
forintban ebben az évben. Az nem tudjuk, mert nem írták le, hogy a következő évben vajon
milyen arányban. Meggyőződésem szerint ez egy olyan hiba, amely a későbbiek során nagyon
sok nehézséget fog okozni az országnak is, a kormánynak is és a kormányzó koalíciónak is.
Hiszen nagy valószínűséggel borítékolható, hogy az Eurostat ehhez a kérdéskörhöz milyen
véleményt fog majd hozzáfűzni, amikor meg fogja vizsgálni az elszámolhatóságát. Önök is
elolvashatták, elég sokan megírták ezt, nemcsak a Költségvetési Tanács, hanem mások is,
hogy mi az a három lehetséges elszámolási mód, ami az ilyen módon államivá vált pénzek
elszámolási lehetőségét tartalmazza. Egy bizonyos, hogy mindhárom esetben további
döntéseket, további intézkedéseket kell majd hozni a kormánynak.

Ezért azt tudom mondani, képviselő úr, hogy az ön hozzászólásában elhangzó nagyon
nagy támogatása ezen pénzek, ezen megtakarítások államosításának rendkívül kérdéses, és
rendkívül kétséges, hogy milyen helyzetet fog teremteni a jövőt illetően. Nyilván nem akarom
most megelőlegezni azt, hogyan fogják ezt minősíteni azok, akiknek ez majd a feladatkörükbe
tartozik, de egy bizonyos. Sem közgazdaságtanilag, sem pedig az eddigi európai statisztikai
elszámolások alapján nem valószínűsíthető, hogy ilyen jellegű megtakarítások folyó
kiadásokra történő fordítása egyszerűen elfogadtatható lenne bárkivel is. Hallottuk már az
európai biztos szóvivőjének megnyilatkozásait az elmúlt hetekben ezzel kapcsolatban, ezért
azt gondolom, lenne értelme annak, hogy ezt az előterjesztést azért tárgyalja meg az
Országgyűlés, hogy váljon lehetségessé egy olyan mód is jelenlegi magán-nyugdíjpénztári
tagoknak, hogy a önkéntes nyugdíjpénztárba átvitt megtakarításaik esetén ne legyen ilyen
típusú vita a későbbiek során. Ez a vita igencsak meg fogja terhelni a következő hónapok,
nyugodtan mondhatom azt is, hogy a következő évek döntéshozatalát is sok területen.

Sajnálom, hogy önök nem hajlandók ezt meghallani, nem hallják meg a politikai
ellenzék szavait, nem hallják meg a belföldi szakértők megnyilatkozásait. Meg kellene
hallaniuk azokat a nemzetközi szakértőket, azon nemzetközi szervezetek képviselőinek
megnyilatkozásait, akik kifejezetten rosszallóan és helytelenítően beszélnek erről az
intézkedésről, amit önök most ilyen gyorsan és ilyen drasztikus módon hoztak meg. Nagyon
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sok veszélyt rejt magában az a helyzet, ami kialakult, ezért azt javaslom, hogy az
Országgyűlés tűzze napirendre, folytassa le a vitáját ennek az előterjesztésnek mert egy picit
korrigálhat abból a nagy hibából, ami itt láthatóan be fog következni ezen előterjesztés meg
nem tárgyalása és legalább részbeni elfogadása nélkül. Köszönöm figyelmüket.

A napirendi pont tárgyalásának felfüggesztése

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Kedves Képviselőtársaim! Megkérdezem, hogy
hány hozzászólás lesz még, mert közben megérkeztek a költségvetési főösszegekre vonatkozó
módosító javaslatok, és ez a fő attrakciója a mai ülésünknek. Nem szeretném, ha a plenáris
ülés miattunk várakozni lenne kénytelen. De szeretném, ha előtte lezárhatnánk ezt a vitát,
ezért kérdezném, hogy hány hozzászóló lesz még, és kérhetem-e, hogy ezek rövidek
legyenek. (Többen jelentkeznek.) Ajjaj! Kérem, akkor felfüggesztem az ülésünket. (Az elnököt
figyelmeztetik, hogy nem az ülést, hanem a napirendi pont tárgyalását kell felfüggeszteni.)
Nem az ülésünket, hanem a napirendi pont tárgyalását.

A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslathoz benyújtandó
bizottsági módosító javaslat tárgyalása

Áttérhetünk az 1. napirendi pontunkra, a 2011. évi költségvetési törvényjavaslat fő
számairól szóló módosító indítvány megtárgyalására. A módosító javaslatokat közben
munkatársaim kiosztják. (Rövid technikai szünet.) Remélem, képviselőtársaimnak sikerült
áttekinteniük módosító javaslatot. A vita előtt megadom a szót Nátrán Roland helyettes
államtitkár úrnak, a kormány képviselőjének. Parancsoljon, államtitkár úr.

A kormány képviselőjének szóbeli kiegészítése

NÁTRÁN ROLAND (Nemzetgazdasági Minisztérium): Elnézést, annyi technikai
szünetet kérek, hogy a papírt idehozza a kollégám. (Pillanatnyi szünet.) Tessék parancsolni,
államtitkár úr.

NÁTRÁN ROLAND (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen a türelmet. Tisztelt Bizottság! Tisztelt Elnök Úr! Elkészült az a módosító
javaslat, amely átvezette az összes olyan módosító indítványt, kapcsolódó módosító
indítványt, amely a benyújtott törvényjavaslat számszaki részét érintette. Ennek megfelelően
azt javasoljuk, hogy a bizottság állapítsa meg az államháztartás központi alrendszerének
bevételi főösszegét 13 ezer 151 milliárd forintban, egészen pontosan 13 ezer 151.248 milliárd
forintban, a kiadási főösszeg ehhez kapcsolódóan 13 ezer 838.618,3. A hiány ebből
következően 687.370,3 millió forint. Ez tehát tartalmazza az összes olyan módosító
indítványt, amit a tisztelt Ház megszavazott.

A Nyugdíjbiztosítási Alap esetében az egyenleget 0 forintban állapítja meg a javaslat,
míg az Egészségbiztosítási Alap esetében 88.677,2 millió forintban állapítja meg a hiányt.

A benyújtott indítványhoz kapcsolódik egy melléklet is, amely a fejezeti főösszegeket
tartalmazza, fejezeti bontásban a kiadási, bevételi előirányzatokat. Természetesen a második
körös módosítók esetében már csak ezeken a kialakult kereteken belül lehet módosító
indítványokat benyújtani. Ennek megfelelően kérem a tisztelt bizottságot, hogy támogassa a
javaslatot. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Én is köszönöm, államtitkár úr, a véleményét. Egy technikai bejelentést hadd
tegyek. Megállapodtunk abban, és talán a Házban másutt is, hogy a bizottságunk nevében
rövidítése nem számvevőszéki, hanem költségvetési bizottság. Itt elírás történt, és ez a papír,
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ami a kezünkben van, majd így fog módosulni. Ez így szerencsétlen és logikátlan
megnevezés.

Ami a dolog érdemi részét illeti, kérdezem képviselőtársaimat, hogy az államtitkár úr
véleményének ismeretében mi a véleményük erről a módosító indítványról. Benyújthatja-e ezt
ilyen formában a bizottság? (Nincs jelentkező.)

Akkor tisztelettel jelenteném, hogy én most fölvetek egy problémát. Ez pedig a
következő. A Házszabály szerint az általános tartalékról is tájékoztatnom kell a plenáris ülést.
Ezt nyilván meg tudnánk tenni akkor, ha a kormány tervezett volna általános tartalékot. Az
általános tartalékról a hatályos államháztartási törvény rendelkezik, mértékéről is, a
kifejezésről is, de az előterjesztésben az általános tartalék kifejezés nem szerepel. Szerepel
helyette kormányzati rendkívüli intézkedések néven egy 90 milliárd forintos összeg a
Miniszterelnökség fejezeten belül. Tudom, hogy az államháztartási törvény folyamatban lévő
módosítása ezzel is foglalkozik, azonban ez a törvény nincs kihirdetve. Ha finoman
fogalmazok, egy technikai, jogi vagy megfogalmazásbeli különbség van, ha rigorózus
vagyok, egy nagy baki. Ha nagyon mereven értelmezem a hatályos szabályokat, akkor a
kormány nem tervezett általános tartalékot, tehát nem tett eleget az államháztartási törvény
ezen rendelkezésének, következésképpen a bizottság nincs abban a helyzetben, hogy a
Házszabály szerint tájékoztassa a plenáris ülést arról, hogy milyen tartalékot kíván a kormány
számára megszavazni.

Ez az én dilemmám. A megoldást nem tudom, de elmondtam, és várom
képviselőtársaim és leginkább a kormány nevében jelen lévő államtitkár úr álláspontját. Pósán
László úrnak adom meg a szót.

DR. PÓSÁN LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm, elnök úr. Csak szeretnék emlékeztetni,
hogy ha minden jól megy, december 23-án szavazunk a költségvetésről. Tehát minden egyéb
határidős kérdés ebből a szempontból akkorra lesz értelmezendő.

ELNÖK: Igen. Ki az, aki szólni kíván? Tukacs képviselő úr!

TUKACS ISTVÁN (MSZP): Elnök úr, azért akarom a dilemmáját inkább erősíteni,
mint enyhíteni, mert nem először találkozunk ilyen helyzettel. Ha a bizottság emlékszik a
megalapozó törvények vitájára, ahol olyan intézményt, illetve szervezetet hivatkozott meg az
előterjesztő, ami gyakorlatilag nem létezett, és még az előterjesztés sem került elénk arról,
hogy ez a bizonyos, nyugdíjpénztári vagyonból befolyó pénzt kezelő alap hogyan működik,
mint van, akkor képviselőtársaim azzal ütötték el az ezzel kapcsolatos kifogásaimat, hogy
majd lesz ilyen előterjesztés, mindenki látni fogja, satöbbi. Valóban, ez az előterjesztés
megszületett, de már akkor is dilemma volt. Az az előterjesztés ugyancsak olyan intézményt
hivatkozott meg, például oktatásügyben, iskolai engedélyeztetés ügyében, ami nem létezett.
Nem léteznek azok a kormányhivatalok, amelyekre az előterjesztés utal.

Lehet, hogy a konkrét házszabályi rendelkezéseket akkor át lehetett lépni vagy meg
lehetett haladni ebben a tekintetben. De ez a dilemma, amit most elmondott elnök úr, azért
érdekes, mert most van döntés a költségvetés fő számairól. Képviselőtársam pedig arra utalt,
hogy december 23-án ez majd másképp lesz. Ezt a döntést nekünk most kell vállalni, a
tartalékképzésre vonatkozó államháztartási törvény előírása egy valóságos dilemma
számunkra, és nyilván a szavazást is ennek függvényében fogjuk megtenni.

ELNÖK: Köszönöm, Tukacs képviselő úr. Kinek van még észrevétele, megjegyzése,
hozzászólása? Hargitai János képviselő úr!
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DR. HARGITAI JÁNOS (KDNP): Amikor eldőlni látszanak a dolgok, akkor jön ez a,
nem tudom, hogy minősítsem, Házszabályba való kapaszkodás. Pósán képviselő úrnak igaza
van, amikor kihirdetjük a megfelelő törvényeket, akkor ez a mostani koherencia zavarnak
látszó, törvényekben meglévő ütközés nyilvánvalóan nem jelentkezik. Volt egy szándékunk,
annak megfelelően módosítottuk az államháztartási törvényt. Azt, amit tegnap általános
tartaléknak hívtak, azt most egy még ki nem hirdetett törvény másként hívja. Amikor ez a
törvény hatályosulni fog, amikor a törvényről az állampolgárok, az adózók és mindenki
értesül, addigra a két törvény között ez a koherencia zavar nem fog fennállni. A költségvetési
bizottságnak nyilvánvalóan a Házszabály szerint, ha formálisan nézem, ma a 121. § (4)
bekezdése szerint az általános tartalékról is döntenie kell. De a jogalkotás nem úgy történik,
hogy az adott pillanatot vesszük figyelembe. Több törvény van előttünk, ezeket együtt kell
látnunk, ezért a Fidesz és a KDNP ezt az indítványt így fogja benyújtani, ahogy
előkészítettük, mert ez csak így életszerű, és nem úgy, hogy most egy általános tartalékot
nevezünk meg, mert a Házszabály megköt még minket, és amikor kihirdetjük az
államháztartási törvényt, ezt módosítjuk és átkereszteljük. Nem életszerű az, amit elvárnak
tőlünk, ezért a benyújtott indítványt fogjuk támogatni.

ELNÖK: Köszönöm, alelnök úr. Kinek van még észrevétele? Veres János képviselő

úr!

DR. VERES JÁNOS (MSZP): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság!
Hargitai János érvelése elég érdekes helyzetet teremt, merthogy a többséget és az erőt éreztem
mögötte. Ugyanakkor az érvelésének volt egy olyan része, amelyben akár még egyet is
érthetnénk, nevezetesen abban, hogy természetesen meg fogják majd szavazni azt a törvényt,
amely módosítani fogja az eddigi tartalék elnevezését, és nyilván a közlönyben már úgy fog
megjelenni. Ezzel együtt, ha jól ismerem az eddigi okfejtéseit, és a bizottságban hallhattuk
elég sokszor, akkor azokkal az van parallel összhangban, ha most azt mondja, hogy van egy
érvényes Házszabály, és annak nem betű szerinti, de tartalmi értékelése, értelmezése alapján a
bizottság azt a kötelezettségét, hogy az általános tartalékról is tájékoztatnia kell az
Országgyűlés plenáris ülését, akkor teljesíti leginkább, ha az általános tartalék helyett majdan
más törvényben megállapítani szándékozott, más elnevezésű tartalékról tájékoztatjuk az
Országgyűlés plenáris ülését.

Ezért az elnök úr által fölvetett dilemmára azt a javaslatot teszem, hogy az előttünk
fekvő előterjesztés egészüljön ki annak az előirányzatnak a számszerű értékéről történő
tájékoztatással, amely a kormányzati rendkívüli kiadások címszó alatt szerepel a most
elfogadott módosításokat követően. Ezt már csak azért is nehezen tudja megkerülni a
bizottság, mert ha emlékszünk rá, akkor van egy elég szigorú szabálya a Házszabálynak és az
Áht.-nak, nevezetesen, hogy ez az az előirányzat, amelyre egyébként senki más nem nyújthat
be módosító indítványt, csak a parlament költségvetési bizottsága. Ilyen módon a parlament
költségvetési bizottsága által benyújtott indítványban szereplő összeggel kerül be a törvénybe.
Erre más nem tud indítványt tenni, sem képviselő, sem már a parlament plenáris ülésének.

Ezért azt gondolom, hogy mindent figyelembe véve és tolerálva azt a szándékot, amit
a kétharmados többség nyilvánvalóan végre fog hajtani, nevezetesen, hogy át fogja keresztelni
ezt a bizonyos tartalék-előirányzatot a folyamatban lévő törvénymódosítás eredményeképpen,
azt gondolom, akkor járunk el korrekten, ha eleget teszünk abbéli kötelezettségünknek, hogy a
tartalékról is tájékoztatjuk az Országgyűlést. Ezt a fajta elnevezési vitát szerintem át lehet
hidalni azzal, amit az imént mondtam, hogy a benyújtott költségvetésben szereplő elnevezésű
soron lévő tartalékról tájékoztatjuk az Országgyűlést, és ez szerepel még a parlament elé
kerülő költségvetési bizottsági javaslatban. Azt gondolom, hogy ez kielégítheti elnök úr
aggályát is, jóllehet, azt az aggályt nem tudom a magam részéről elrendezni, hogy van egy
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érvényben lévő jogszabály, és lesz egy pár hét múlva érvényben lévő, amely más típusú
elnevezést tartalmaz. Tehát ezt a közbülső megoldást javasolnám, szerintem ez nem sérti a
Hargitai János által elmondott okfejtést, illetve a többségi kormánypárti elhatározást sem, és
azt gondolom, eleget fogunk tenni annak a kötelezettségünknek is, hogy a tartalékról is a
költségvetési bizottság mond egy döntést, és ezt terjeszti a plenáris ülés elé. Köszönöm
figyelmüket.

ELNÖK: Én is köszönöm. Veres János képviselő úrnak van egy konkrét javaslata a
dilemma feloldására. Ha jól értettem, azt javasolja képviselő úr, hogy tájékoztassa a bizottság
a parlamentet arról, hogy a tartalmában általános tartalék, de nevében kormányzati rendkívüli
kiadások előirányzatban most mekkora összeg szerepel azok után, hogy mindenféle döntés
született. Akceptáljuk azt a gondot, hogy itt most terminológiai viták is vannak, meg ha úgy
tetszik, jogi is. Ez egy javaslat, kérdezem képviselőtársaimat, mi a véleményük. Pósán
képviselő úr!

DR. PÓSÁN LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm, el nök úr. Tisztelt Bizottság! A
következőt gondolom és javaslom. A mellékelt táblázat mutatja, hogy hol és mint változtak a
különböző bevételi és kiadási előirányzatok, magyarán a fő számokban hol történt
elmozdulás. Következésképpen a költségvetés beterjesztéséhez viszonyítottan a rendkívüli
kormányzati intézkedésekre szánt keret, nevezzük ezt röviden tartaléknak, nincs módosulás.
Most viszont a főösszegekről kívánunk dönteni, ezért azt gondolom, hogy arról az
előterjesztésről, amit írásban most megkaptunk, nyugodtan szavazhatunk. A költségvetés
végszavazásakor minden egyéb kérdés egyértelműen ott fog szerepelni, hiszen a
végszavazásnak az a rendeltetése, hogy akkor rendelkezik. Ne felejtsük el, hogy a
költségvetésnek újra kezdődik a tárgyalása fejezeti szinteken. Tehát szerintem nyugodtan
tudjuk kezelni ezt a kérdéskört azzal az előterjesztéssel, amit megkaptunk. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Mielőtt továbbadnám a szót, azt azért szeretném egyértelművé tenni, hogy az
érvényes Házszabály szerint a költségvetés általános tartalékának összegéről is tájékoztatni
kell ilyen alkalommal a plenáris ülést. Akkor kérdezem Pósán képviselőtársamat, hogy úgy
értsem az álláspontját, miszerint általános tartalék helyett, úgymond, ahogy Veres János úr
javasolta, ezt a bizonyos kormányzati rendkívüli intézkedések előirányzatot ismertessük.
Számszerű változás nincs. Tessék parancsolni!

DR. PÓSÁN LÁSZLÓ (Fidesz): Azt javasoltam, elnök úr, hogy erről a módosító
javaslatról hozzunk döntést, amit kiosztottak, amint szerepelnek a főösszegek és az
alrendszerek fő számai, mivel itt történtek változások. Ez a javaslatom. A tájékoztatásban el
lehet mondani, hogy a tartalékban nincs változás a beterjesztéshez képest. Köszönöm. (Babák
Mihály jelentkezik.)

ELNÖK: Azonnal megadom a szót, csak amennyiben én leszek ennek az ismertetője,
majd eldönti a bizottság, hogy ki fogja ismertetni mai döntésünk eredményét a plenáris
ülésen, akkor nem tudok eltekinteni attól, hogy a Házszabály előírását ne említsem meg. Én
ugyan nem vagyok jogász, de tisztelem a szabályokat. Itt meg aztán tanulgatom a Házszabály
előírásait, tehát ezt ilyen nagyvonalúan nem tudnám kezelni. Babák képviselő úr!

BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Csak azért jelentkeztem, mert elejét szerettem volna
venni ennek a parttalan vitának. Úgy gondolom, most nem törvényt alkotunk, hanem
számokat hagyunk jóvá, amely további vitát fog még a parlamentben generálni. Tisztelettel,
elnök úr, ez az egész problémázgatás csak aggályoskodás, amit tisztelhetnék is egyik oldalról,
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de nem tudom tisztelni, mert megvan mögötte a politikai szándék, akár Veres úr, akár az ön
részéről is. Bocsásson meg, ezt ki kell mondani. Úgy gondolom, a költségvetés jövő év január
1-jén lép hatályba. Jelenleg a vitája folyik. Addig a hiányzó törvények megszülethetnek. Önt
pedig nem korlátozzuk abban az előadásában, hogy elmondja aggályait a fő számok kapcsán,
amit tudomásul fogunk venni, de most szeretnénk szavazni a fő számokról, elnök úr.
Szeretném megértetni még egyszer, hogy az ez évi törvényhozás mindazok az aggályok,
amelyeket önök itt most dramatizálnak, megoldódnak. Tetszik érteni? Kár most ez ügyben
vitát nyitnunk. Köszönjük a jelzésüket, köszönjük az aggodalmukat, de a sarokszámok
elfogadását indítványozom. Köszönöm, hogy szólhattam.

ELNÖK: Hargitai alelnök úr!

DR. HARGITAI JÁNOS (KDNP): Nincs kifogásunk az ellen, hogy elnök úr felhívja a
Ház figyelmét arra, hogy mit tartalmaz a Házszabály, és mit tartalmaz az előterjesztés. A
Házszabály a továbbiakban is azt fogja tartalmazni az általam idézett 121. § (4) bekezdésében,
amit most tartalmaz. Hiszen azt nem módosítja semmi akkor sem, ha mi az államháztartási
törvényt módosítjuk. Ne haragudjon, elnök úr, azért vagyunk itt, hogy gondolkodjunk. Persze,
észrevesszük ezt az ellentmondást, ez egy technikai ellentmondás. Ön meghivatkozhatja, mim
az itt lévő indítványt fogjuk beadni a Háznak. Ennek ismeretében szavazzunk az
előterjesztésről vagy folytassuk a további vitát.

ELNÖK: Veres János képviselő úr!

DR. VERES JÁNOS (MSZP): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság!
Ha Babák képviselő úr szavait visszaidézzük, nem lényegi, technikai. Bocsásson meg, egy
kétharmados, a magyar parlament által elfogadott szabályt tekint most nem lényeginek.
Ugyanis arról szól a történet, már elnézést, ha pontosítjuk a dolgot, hogy valaki elfeledkezett a
Házszabály módosítására benyújtani indítványt. (Dr. Hargitai Jánoshoz.) Erről szól a történet.
Amikor végiggondolták azt, hogy hogyan fog majd ez a költségvetési vita lezajlani, amikor
végiggondolták azt, hogy mikor nyújtják be a költségvetés megalapozását szolgáló törvények
módosítására szolgáló javaslatot, amely átkereszteli az általános tartalékot a benyújtott
költségvetésnek megfelelő szövegre, akkor azt nem gondolták végig, hogy van a
Házszabálynak egy olyan rendelkezése, egy kétharmados szabály (Sic!), amely ebben a
pillanatban, amikor a bizottság dönteni fog, előírja nevesítetten, hogy a tartalékról is
tájékoztatni kell a Házat.

Ne mentesít, hogy majd 23-án elfogadja a Ház. Egy ma érvényes szabályozásnak meg
kell felelni. Lehet azt mondani, hogy nem érdekli önöket semmilyen szabály, de egy ma
érvényes szabálynak is meg kell felelni. Szerintem az az indítvány, ami itt elhangzott, úgy
látom, elnök úr számára is elfogadhatóan kielégíti ezt az igényt is, és nem foglalkozik azzal,
hogy pontosan mi az elnevezés. Azzal foglalkozik, hogy tartalmilag a Ház elé korrekt
előterjesztés kerüljön. Szerintem nem lenne presztízsveszteség ezt elfogadni, de ha nem
fogják elfogadni, attól az élet menni fog tovább. Köszönöm a figyelmet.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Babák képviselő úr!

BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Köszönöm. Nyilvánvaló, hogy nem fogjuk
megakadályozni, mert ez eszünkben sincsen, viszont a hibát is el kell ismerni, ez teljesen
korrekt. Az aggály volt túlzó, és ennek politikai szándékát megértettük, hiszen önök szeretnék
megakadályozni megakasztani a költségvetés sarokszámainak elfogadását. De azért egyre
szeretném emlékeztetni Veres képviselőtársamat. A 2010-es költségvetés bizonytalanságaira,
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módosításaira, a változtatási igényekre, nem ennél a tételnél, az mind az önök sara, az önök
hibája. Ne feledje el, hogy ön háromszor ugrott neki 2009-ben, és 2010-re olyan költségvetést
hagyatott jóvá a kormányzati többséggel, amelyben olyan lyukak tátongtak, hogy nem igaz. A
polgári kormánynak vannak ilyen gondjai, úgy kell igazítani a szabályait, amelyek szerint
szeretnék az ország költségvetését megalapozni és biztosítani 2011 gazdálkodását.

Csak szeretném megnyugtatni önt, hogy el fogjuk fogadni a sarokszámokat, önök
jelezzék ezt a problémát, ez ellen semmi kifogásunk nincs, de tegyünk pontot erre az ügyre,
mert haladunk kell. Köszönöm.

ELNÖK: Tukacs képviselő úr!

TUKACS ISTVÁN (MSZP): Elnök úr, kár lenne átvinni ezt az ügyet egy erőszakolt
politikai terepre, hogy a polgári kormány mit akar és mit nem. Az a helyzet az, hogy itt van
előttünk az előterjesztés. Abban mindenki egyetért, hogy meg kell jelölni benne az általános
tartalék mennyiségét. Erre három megoldás kínálkozik. Egy: beírjuk, hogy nulla. De
mindannyian tudjuk, hagy ez nem így van, mert van erre vonatkozó előirányzat, a tetejébe
nem is javaslom, hogy a parlament olyan előterjesztést tárgyaljon, amelyben az általános
tartalék összege nulla. A másik megoldás az, amit Veres úr javasolt, hogy igen, tudjuk, hogy
van ilyen előirányzat, más a neve, jelen pillanatban ezt ezen a néven szerepeltetni nem lehet,
elnök úrnak ezt jelezni kell. És van egy harmadik megoldás, az a legrosszabb, hogy úgy
teszünk, mintha ez a probléma nem létezne, és nem csinálunk ezzel az előterjesztéssel
semmit.

Azt támogatnám, hogy menjünk praktikus irányba, fogadjuk el Veres képviselőtársunk
javaslatát, elnök úr pedig, amit messze támogatok, hogy a bizottság előadójaként jelezze ezt a
problémahalmazt a parlamenti ülésen. Ennyi lett volna, elnök úr. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Ki kíván még szólni? Dancsó József képviselő úr!

DR. DANCSÓ JÓZSEF (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt
Képviselőtársaim! A dolog egyszerű. Van egy koherencia kérdés, ezt el kell mondani a
plenáris ülésen, és majd amikor a végszavazás megtörténik, ezt a koherencia problémát ki kell
javítani, és ki is lesz javítva, hiszen utolérik egymást a törvénykezések. Most pedig a
beterjesztett javaslatról kell szólnunk. Ennél egyszerűbben nem mondható el. Köszönöm
szépen.

ELNÖK: Annyi megjegyzést hadd tegyek még, mielőtt megadom a szót államtitkár
úrnak, hogy nekem csak az a gondom, és Babák képviselő úr félreérti, semmiféle politikai
szándékom nincs, szeretném tisztességesen vezetni ennek a bizottságnak az ülését, betartva a
játékszabályokat, most az a kérdésem, hogy ez az indítvány, amit be fog nyújtani a bizottság,
ne is szóljon semmi a tartalékról. Rám bízza a bizottság, hogy mit mondok? Megadom a szót
a kormány képviselőjének.

NÁTRÁN ROLAND (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen, elnök úr.
Tisztelt Bizottság! Szerintem két dologról érdemes beszélni. Az egyik az államháztartási
törvénynek, a másik a Házszabálynak való megfelelés. Az államháztartási törvénnyel
kapcsolatban arra kell felhívjam a figyelmet, amit mindannyian tudnak nyilvánvalóan, hogy
az Alkotmánybíróság egy korábbi döntésnek megfelelően nem lehet egy törvényben
benyújtani és tárgyalni az Országgyűlésnek a megalapozó törvényeket és a költségvetési
törvényt. Ezért van most két külön törvényjavaslat. A költségvetési törvénybe nyilvánvalóan
annak megfelelően szerepeltetjük a tervezeteket, amit a „saláta” elfogadása esetén meg fog
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alapozni. Éppen ezért abból a feltételezésből indultunk ki, hogy a salátatörvényt, a
költségvetési törvényt megalapozó törvénycsomagot a tisztelt Ház el fogja fogadni. Ha ez
nem így történne 13-án, akkor természetesen koherencia zavar lépne fel, amit mi végszavazás
előtti módosítóval tudunk kezelni. Tehát az államháztartási törvény tekintetében ez a kérdés
meggyőződésünk szerint rendezett.

A Házszabállyal kapcsolatos vitáról azt gondolom, teljesen egyértelmű és világos a
hozzászólóknak az az érvelése, hogy miután nem változott az általános tartalék összege,
illetve a kormányzati rendkívüli intézkedésekre vonatkozó előirányzat összege, ezért a
tekintetben újdonság nincs. De ezt a kérdést valószínűleg rövidre lehet zárni egy technikai
megoldással, amit képviselő úr javasolt. Beleírnánk ebbe az előterjesztésbe a kormányzati
rendkívüli intézkedések összegét. Ennek megfelelően tartalmában az általános tartalékkal
megegyező célú előirányzatról van szó. Ez kivitelezhető, és a tisztelt bizottság ezzel a
módosítással meg tudja szavazni az előterjesztést. Kollégáimmal közben konzultáltam, ezt
már szövegezik is a parlament titkárságán. Ez így elfogadható, ami azt jelentené, hogy a
bizottság javaslat részét képezné az, hogy a XI. Miniszterelnökség fejezet, 3. cím, rendkívüli
kormányzati intézkedések előirányzatban szereplő összeg 90 milliárd forint. Így megfelelően
nyújtaná be a tisztelt bizottság a javaslatot, és ezzel a vita valószínűleg rövidre is zárható.

ELNÖK: Most már kizökkentem a szerepemből, elnézést kérek elsősorban Babák
képviselő úrtól, de nekem rendkívül szimpatikus és konstruktív, amit az államtitkár úr
mondott. Akkor tisztelettel javaslom a bizottságnak, hogy ezt a korrekciós változatot várjuk
meg, és azt nyújtsuk be a plenáris ülésnek. Ha a bizottság elfogadja ezt a kompromisszumos
megoldást, akkor kérem, hogy ezt szavazzuk meg! Aki elfogadja, jelezze! (Szavazás.) Amíg
az új javaslat meg nem érkezik, szünetet rendelek el. (Rövid technikai szünet.)

Tisztelt Bizottság! Folytatjuk ülésünket. A költségvetési fő számokra vonatkozó
bizottsági módosító indítványról a vitát le lehet zárni, és szavazhatunk róla. Hacsak nincs
valakinek külön nagy igénye arra, hogy folytassuk a vitát. (Nincs jelentkező.) Ha nincs, akkor
lezárnám a vitát, és szavazunk arról, hogy a két ponton is módosított indítványt benyújtsuk az
Országgyűlésnek.

Döntés a bizottsági módosító indítvány benyújtásáról

Tehát aki azzal ért egyet, hogy a most kiosztott módosító indítvány kerüljön a plenáris
ülés elé, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Huszonegy. Ki az, aki nem ért egyet
azzal, hogy az immár módosított, korrigált állásfoglalás kerüljön a plenáris ülés elé? Tegye fel
a kezét! Három. Ki az, aki tartózkodott? Egy. (Babák Mihály: Veres elvtárs.) A bizottság
tehát benyújtja a módosító javaslatot. Tájékoztatom a bizottságot arról, hogy az ezzel
kapcsolatos tájékoztatóját is benyújtja a bizottság a Házszabálynak megfelelően a plenáris
ülésnek.

Ezek után kérdezem, felhatalmaz-e a bizottság engem arra, hogy a bizottság
elnökeként a plenáris ülést tájékoztassam a mostani vitánkról. Kérem, aki ezzel egyetért,
szíveskedjék kézfelemeléssel jelezni! (Szavazás.) Látható többség, köszönöm a bizalmukat. A
lényeget el fogom mondani a mai vitánkról.

Ezt a napirendi pontot befejeztük.

A magán-nyugdíjpénztári egyéni számlák feletti önrendelkezési jog teljeskörűvé
tételéről szóló, önálló képviselői indítványként benyújtott törvényjavaslat
tárgysorozatba-vételének és általános vitára való alkalmasságának tárgyalásának újbóli
megnyitása

Folytatjuk a bizottság ülését a félbeszakított napirendi ponttal, tehát a magán-
nyugdíjpénztári egyéni számlák feletti önrendelkezési jog teljeskörűvé tételéről szóló, MSZP-
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s képviselők által benyújtott indítvány tárgyalásával. A korábban hozzászólásra jelentkezett
képviselőtársaimat kérdezem, hogy változatlanul kívánnak-e a hozzászólás jogával élni. Pósán
képviselő úr!

DR. PÓSÁN LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm, elnök úr. Csak egy rövid megjegyzést
szeretnék tenni azzal kapcsolatban, hogy egyedülálló-e, nonszensz-e az, ami Magyarországon
a nyugdíjalappal kapcsolatosan történik. Szeretném megjegyezni, hogy Észtországban,
Szlovákiában, de legújabban Írországban is vannak hasonló természetű intézkedések. Az
Európai Unió nem kifogásolja ezeket az intézkedéseket, sőt, Írország esetében, legjobb
tudomásom szerint kifejezetten rá is bólintott.

A másik dolog, amivel kapcsolatban észrevételem van, hogy a járulék hogyan képez
vagy nem képez tulajdont. Csak megjegyzem, hogy a tulajdon klasszikus ismérve már a római
jogtól kezdve a szabad rendelkezés joga. Márpedig a kötelező magánnyugdíjpénztárakban
történő befizetés nem tesz eleget ennek a kritériumnak. Egyébként, ha ezt a logikát
konzekvensen végigkövetjük, azt kell mondani, hogy az egészségügyi járulék ugyanilyen
tulajdon, és amennyiben nincs akkora felhalmozás, mert, mondjuk csak 3 éve fizeti valaki,
ennyi az ő tulajdona, akkor nem lehet végrehajtani egy műtétet, mert nem fedezi a költségeit.
Tehát teljesen más logika szerint, szolidaritási alapon lehet ezt működtetni. Hasonló logikát
kell érvényesíteni a nyugdíjrendszerben is, mert nem tudjuk másként működtetni. Ebből a
szempontból, ha van valahol társadalmi és kormányzati felelősség, akkor itt van, nem pedig
ott kezdődik, hogy olyan fogalmakon kezdünk el lovagolni, hogy vajon ez a járulék képez-e
úgy tulajdont, ahogyan vásárolok egy nyakkendőt vagy egy személygépkocsit, mert
nyilvánvalóan nem ez a helyzet.

Lehet az örökölhetőségen is problémázni, ami vissza-visszatérő kérdés, csak egy
dolgot ne felejtsünk el, tisztelt bizottság. Mind a mai napig nincs tisztázva jogszabályilag sem,
hogy az örökölhetőség mire vonatkozik. Ha egy tőkefedezeti rendszerben járulékot állapítunk
meg, akkor az, aki kezeli ezt a pénzt, nevezzük magánnyugdíjpénztárnak, de ebből a
szempontból most ez közömbös, kalkulál azzal, hogy egy bizonyos nagyságrendű, bizonyos
ideig befizetett tőke 10-20-30 évre kiszámított hozadéka havi bontásban nem ugyanazt a pénzt
fogja eredményezni. Ez logikus, mert másként nem tudja összerakni. Mit és meddig lehet
örökölni? Örökli-e a dédunoka is vagy mi fog történni? Itt nagyon sok minden nincs tisztázva.
Ahogyan az sincs tisztázva, hogy ez a befizetési rendszer mennyire biztonságos, és ezzel
zárom a megjegyzésemet, hogy egy példát hozok ide. A múltkorában keresett meg egy hölgy
Debrecenben, akit leszázalékoltak, egészségi állapotából fakadóan következett be ez a
helyzet. Még nem érte el a nyugdíjkorhatárt, magán-nyugdíjpénztári befizetése volt, kötelező
jellegű, és a pénztár eltanácsolta őt az állami rendszerbe. Kifizették az összes addig befizetett
pénzét, hogy menjen az állami rendszerbe, mert láthatóan a magánnyugdíjpénztárnak nem érte
meg ilyen esetben már a havi nyugdíjfolyósítás.

Nos, eljutottunk addig a kérdésig, hogy az állami garancia mennyire helyénvaló vagy
nem helyénvaló egy kötelező magán-nyugdíjpénztári rendszernél. Emlékezhetünk rá, hogy
2003-ban vagy 2004-ben, pontos dátumot nem tudok, bedőlt már Magyarországon
nyugdíjpénztár, az államnak kellett garanciát vállalni, ha úgy tetszik, az adófizetők terhére. Ez
lényegében azt jelenti, hogy azok az emberek, akik ma aktív munkaviszonnyal rendelkeznek,
aktív adózók és járulékfizetők, ilyen esetekben duplán fizetnek. Szerintem ez is a társadalmi
igazságosság ellen hat. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Rozgonyi Ernő képviselő úr következik.

ROZGONYI ERNŐ (Jobbik): Bár tulajdonképpen ez már sokszor elhangzott, de úgy
látszik, ezt mindig el kell ismételni, hogy ez az a tipikus helyzet, amit nem lett volna szabad
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előidézni. Ezt nem lett volna szabad bevezetni. Hozzáteszem, ez nem magyar találmány, nem
a Horn Gyula találta ki annak idején vagy a Bokros Lajos, hanem az IMF erőltette rá azokra,
akik hagyták magukat ebbe az utcába bevinni. Ezt elmondtam már a plenáris ülésen is, ez
pénzszivattyúként működik, méghozzá kettős pénzszivattyúként. Egyrészt lehetetlenné teszi
az állami nyugdíjalap képződését, hiszen ezek az emberek ebből kikerültek, nincs, aki
befizessen az állami nyugdíjalapba, ezzel a költségvetést hozzák olyan állapotba, hogy mindig
ki kell pótolni. Magyarul ez a veszteséget növelő tényező. Ezt a bevezetés pillanatában is
tudni kellett volna, és egyébként tudták is néhányan. Tehát ezt eleve nem lett volna szabad
bevezetni, kérem, szépen.

És miután ez veszteségnövelő tényező, nyugodtan ki lehet jelenteni azt, hogy ha nem
vezetik be ezt a kötelező magánnyugdíjpénztárat, akkor ma 10 százalékkal kisebb lenne az
államadósság. Ezt nem én számoltam ki, mert velem még lehetne itt vitatkozni, ezt hivatott
magyar közgazdászok számolták ki, utána lehet nézni. Ebből következik, hogy egy ilyen
rendszert nem szabad fenntartani, mert ez öngyilkosság. Ettől mindenképpen meg kell
szabadulni. És ha már egyszer meg kell tőle szabadulni, az a jobb megoldás, ha egycsapásra
szabadulunk meg tőle, nem részletekbe megyünk bele, mint ahogy az eredeti Fidesz-
koncepció erről szólt.

Természetesen vannak ennek vesztesei. És ez az pont, ahol megértem az MSZP-t. Hát
a vesztesei azok a vezetők, magán-nyugdíjpénztári vezetők, akik ebből kitűnően meg tudtak
élni. Hogy mondjam, nagyvonalú, gazdag életmódot tudtak folytatni, és különösebben nem
érdekli őket az, hogy 20 év múlva az a magánnyugdíjpénztár tud-e majd fizetni vagy nem.
Ezek a vesztesei ennek. Ennyi.

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. A másik oldalon Tukacs képviselő úr!

TUKACS ISTVÁN (MSZP): Azt gondoltam, elnök úr, hogy követjük az „egy
kormánypárti - egy ellenzéki” gyakorlatot, de ha megadja a szót, azt megköszönöm. Nem
akartam tudatosan várni arra, hogy mikor mondja el egyik képviselőtársunk, jelen esetben
Pósán képviselőtársunk, hogy más országokban hogy van, de ettől teljesen függetlenül
szerettem volna világossá tenni, hogy az, ami most nálunk történik, egy országban van
Európában, már ha Európának azt a szegletét Európának lehet nevezni, ez Bulgária. Ebben
most velük vagyunk egy platformon, velük vagyunk egy sorban, nem pedig Észtországgal,
Lettországgal, Litvániával vagy másokkal. Körülbelül ott vagyunk, ahol Bulgária.

A másik, amit mondani szeretnék, hogy ennek a magán-nyugdíjpénztári rendszernek
az volt az értelme, hogy választ keressen arra, hogy mi van akkor, ha 20-30-50 év múlva ez a
nyugdíjrendszer összeomlik. Ez a funkciója. Abban mindenki egyetért, legalábbis én nem
hallottam olyan vitát, hogy a nyugdíjrendszer ezen a távon fenntarthatatlan ennyi aktív és
legális befizetővel és ennyi nyugdíjassal. A válasz pedig úgy szólt volna, miután egy
nyugdíjrendszert nem egy év alatt lehet átalakítani, hogy mindazok, akik a magán-
nyugdíjpénztári rendszerbe belépnek, majd eljutnak a nyugdíjas korba, és nagyjából 25
százalékuk van a magánnyugdíjpénztárból, nagyjából 75 százalékban az állami rendszerből
kapják a nyugdíjukat, azért tehermentesítik az állami rendszert, mert 75 százalékot fognak
belőle kivenni tömegével, amikor állami nyugdíjba kerülnek. Ez lett volna az értelme.

A harmadik, amit szeretnék elmondani, hogy a vesztesei azok az emberek, akik
számítottak erre a várományra. És számukra ez nem válasz. Az előterjesztések egyike pont ezt
a választ keresi, hogy mi történjen azokkal, akik kárt szenvednek. Ezért célszerű

tárgysorozatba venni ezt a kérdést, mert nézőpontunk szerint pont azok a vesztesek, akik úgy
kalkuláltak, hogy nekik lesz ilyen pillérből származó nyugdíjuk, stabil nyugdíjuk, és most azt
látják, hogy a pénzüket elvették, és ezen túl homályos ígéretek vannak. Képviselőtársaim,
mondja már meg nekem valaki, ha tud erre választ adni, hogy az az ígérvény, hogy az állami
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rendszerbe átmenő magán-nyugdíjpénztári tagnak egyéni számlája lesz, az mire való? Ez egy
felosztó-kirovó rendszerben mire való? Mondja már meg valaki! Mit szolgál? Mi lesz vele?
Ott lesznek ilyen sorok, hogy ennyi a járulékbefizetése. Ez mire való? Egy felosztó-kirovó
rendszer nem tud egyéni számlával működni. Vagy-vagy. De akkor át kéne gondolni az egész
nyugdíjrendszert.

Negyedszer szeretnék arról beszélni, én nem vagyok jogász, nem is szerettem volna az
lenni világéletemben, és őrizkednék attól, hogy belemenjek jogi típusú vitákba. De azért az
valamit jelez, hogy ezt a munkáltatói 24 százalékot gyorsan át kellett keresztelni valami
másra. Ez annak a jele, hogy az előterjesztők, vagy az előterjesztők közül néhányan tudatában
voltak annak az alkotmánybírósági döntésnek, amely egyszer már kimondta, hogy sajátos
jogai fűződnek a munkavállalónak a munkáltatói 24 százalékhoz is. Ezzel jogot szerez. Azért
kell most átkeresztelni, hogy ez a jog elvesszen, hogy meg lehessen fenyegetni a
magánnyugdíjpénztárban lévőket, hogy ha átmegy, nem lesz állami nyugdíja.

Végül azzal szeretném zárni, hogy eszem ágában nincs a magánnyugdíjpénztárak
menedzsmentjével bármit kezdeni, pláne megvédeni őket. Sőt, nézetem szerint nagyon sokat
tehettek volna a tagokért, ha hagyják őket egy kicsit egymásra találni és megszerveződni
ebben az ügyben. De nagyon érdekes lett volna a bizottságnak élni azzal az előző ciklusban
bevett gyakorlattal, hogy az érintett képviselői néha itt voltak. Higgyék el, képviselőtársaim,
tanulságos lett volna néhány esetben meghallgatni őket arról, hogy körülbelül hogyan
működnek ezek a pénztárak, de úgy látom, hogy erre már nem lesz esély. Ez csak egy elméleti
feltevés volt. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Babák Mihály képviselő úr!

BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Köszönöm, elnök úr. Nyilvánvaló, hogy szocialista
képviselőtársaimnak jól jön az, hogy most keverhetik a dolgokat, de szeretném, ha
autentikusan úgy foglalkoznánk a kérdéssel, hogy van egy kötelező nyugdíjpénztár, amiben az
állami nyugdíjalapot privatizálták, és van egy állami nyugdíjalap, ami garanciát és biztonságot
jelent az embereknek. Hogy ki okozott kárt kinek? Mélyen tisztelt hölgyeim és uraim,
államilag garantált nyugdíj lesz a szabályok szerint. A kárt önök idézték elő a fejekben,
többek között, mert hitegették őket, hogy kivehetik egy összegben. Nem tudom, mit csinált
volna az, aki később ezt elkölti, majd jelentkezik szociális segélyre? Na de, maradjunk
annyiban, azt nem szabad elfelejteni, hogy állami nyugdíjalapot privatizáltak. Így van? Igen.
Kivitték a magánszférába, kötelezően előírták, az APEH által beszedették, és átadták a privát
szférának. Erről most ne beszéljünk, mert nem kívánjuk őket megbántani. De a rendszeren
változtatni kell.

Még egy megjegyzés. Az IMF, bár nem publikálta úgy, hogy mindenki olvashatta, de
mint később kiderült, 1971-ben(?) rájött arra, hogy nagy hibát követett el. Kár, hogy nem
nyulakon vagy egereken kísérletezett, hanem a volt szocialista országokon, és 8 vagy 9 ország
bedőlt ebbe az elvárásba. Nem is érti pontosan az Unió, hogy mi ez az egész, mert náluk ilyen
butaság és baromság nincs. Az állami nyugdíj tiszta sor, törvény van róla, érthető. A
magánnyugdíjpénztár pedig mindenkinek a maga ügye. Az az öngondoskodás. Hogy a cihába
rakja a pénzét, befektetéseket vásárol rajta, az a magánügye. Az adott jövedeleméből annyit
tesz félre öngondoskodásként, amennyit tud, és egy tiszta, világos, kétlábú
nyugdíjrendszerben megvan a biztos állami alap, és megvan mellette a magánnyugdíjpénztár.

Szakmai megjegyzésem, kedves Veres képviselő úr, ha egy magyar magánnyugdíj-
biztosító külföldi befektetési alapokba fektet, ami nem Magyarországon van, akkor valójában
a pénz kivándorolt. Ezt jó, ha tudja. Tehát nem vagyok benne biztos, hogy Magyarországon
ez a pénz megvan cashben vagy egyéb más likvid papírban. Ez majd egy másik kérdés lesz.
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A független szakértőkről és a bóvli besorolásról. Jó, ha tudja, hogy a legutóbbi
hitelminősítés kapcsán ellentmondásba keveredett a hitelminősítő is a bóvli kategória
közelségével, és több mint valószínű, megrendelt volt. Más érdekek dirigálják. Éppen ezért az
Európai Unió azon gondolkodik, hogy saját hitelminősítő szervezetet állít föl, mert nem
megbízhatók a piaci hitelminősítők.

Még egyszer azt szeretném mondani, hogy hiba volt a kötelezően elrendelt
magánnyugdíjpénztár. Az, hogy ezt aztán módosították, de 8 év alatt nem tettek semmit ez
ügyben, és bizonytalanságban hagyták az embereket, sőt, hitegették őket, ez kifejezett bűn,
hölgyek, urak. Bűn. Az állami költségvetéssel, az államadóssággal kapcsolatban ez bűn.
Szakmai bűn. Lépni kellett volna, nem tették meg, ezért sürgős most lépni. (Rozgonyi Ernő: A
Fidesz sem tette meg.) Így igaz. De visszafogtuk a kiáramlását. Ugyanis akkor még két vád
hangzott el, hogy a polgári kormány négy év alatt nem változtatott ezen a rendszeren.
Dehogyisnem! A kiáramlás mértékét csökkentette, de akkortájt az uniós belépés feltételéül
szabták. Ezt jó, ha tudják. Ezért mondtam, hogy a ’97-es döntés menthető, a későbbi nem
cselekvés viszont szakmailag, közgazdaságilag az államháztartással kapcsolatban bűn volt,
kedves szocialista képviselőtársam. Nyilvánvalóan érthető, hogy miért nem tették.

Ha most érvelnek ezzel kapcsolatban, ne felejtsék el, hogy önök hiteltelenek ebben a
kérdésben. Tudniillik ezt a hibát önök követték el, ami nem hiba, hanem bűn. Elnök úr,
köszönöm, hogy szólhattam. Ideje változtatni és a biztonságos állami nyugdíjalapot a helyén
kezelni. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Úgy látom, a vitát lezárhatjuk. Bocsánat. Veres
János úr!

DR. VERES JÁNOS (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Köszönöm, hogy
lehetőséget ad. Az a baj, hogy Babák képviselő úr a képzeletében lévő dolgokat a valósággal
összekeveri időnként, és vegyesen adja elő. Szóval, képviselő úr, lehet bármilyen állítást
tenni, de azért jobb lenne a valósághoz ragaszkodni. (Babák Mihály: Az ön valóságából nem
kérek.) Képviselő úr is azok közé tartozik, akik ezelőtt egy évvel, ezelőtt két évvel bőszen
hirdették azt, hogy ha egy külföldi hitelminősítő rossz véleményt ad Magyarországról, esetleg
leminősítette vagy negatív várakozást tett a minősítése mellé, akkor lám-lám, annak a
kormánynak ez figyelmeztetés. (Babák Mihály: Okultam belőle.) Ma, amikor az önök
kormányával kapcsolatban teszi az egyik hitelminősítő ezt, akkor úgy gondolja, hogy
hiteltelen a hitelminősítő.

Lehet erre hivatkozni, lehet arra is hivatkozni, hogy az Európai Unió majd létre fog
hozni ilyen szolgálatot, ilyen szolgáltatást nyújtó intézményt, hogy pontosan mikor és hogyan,
azt persze még nem lehet tudni, de hogy nem holnap lesz, az biztos, de ma a piaci szereplők
arra a néhányra figyelnek, amelyek léteznek, és amelyek az eddigiek során több-kevesebb
sikerrel végzik tevékenységüket. Természetesen nem megrendelésre végzik tevékenységüket,
és természetesen minden olyan kritika jogos, képviselő úr, ami arra vonatkozik, hogy közülük
egyik sem jelezte előre a válság bekövetkeztét. De az igazi probléma abban van, és ez a
kritika jogos, hogy a nagy hitelminősítők annak idején, amikor jött 2008-ban a válság, egyik
sem tudott előre jelezni ebből lényegében semmit.

A másik része a dolognak. Örülök annak, hogy képviselő úr nem kezdte el védeni a
védhetetlent, nem is tudná védeni, mert amiről én beszéltem, az nem az volt, amiről ön
beszélt. Én arról beszéltem, hogy jelen pillanatban az, amit önök csinálnak, az Európai
Bizottság, az Európai Statisztikai Hivatal által nem minősült jó útnak. Egyelőre megszólalt a
biztos szóvivője, világossá tette (Babák Mihály: Meggondolta már. Én tudom.), hogy ez nem
az az út, amivel egyetértenének. (Babák Mihály: Már meggondolta magát.) Majd meglátjuk,
képviselő úr, hogy hogyan gondolja meg magát, lehet, hogy önök fogják meggondolni
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magukat, amikor majd ki fog derülni, hogy a mostani javaslatban a 450 helyett 440 milliárd
forinttal szereplő tétel nem biztos, hogy ilyen módon elszámolható tételnek minősül a
költségvetés bevétel soron, mint ahogyan most szerepel az önök imént elfogadott
módosításában.

Ezért azt gondolom, hogy a Göndör képviselő úr által itt képviselt indítvány mindezek
miatt indokolt, hogy az Országgyűlés elé általános vitára kerüljön. Ugyanis ha lehetővé válik
ebbe a bizonyos magánnyugdíjpénztárba történő átlépés, amiről ön pozitívan emlékezett meg
az imént, mint az ön által kétpilléresnek nevezett rendszer egyik stabil pillére, akkor azt
gondolom, hogy nemcsak a kötelező egyirányú einstand lehetősége nyílik meg, hanem egy
valóságos döntés lehetősége is megnyílik azoknak az állampolgároknak, akik ebben
érintettek. Köszönöm figyelmüket.

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Szekeres Imre úr!

DR. SZEKERES IMRE (MSZP): Tisztelt Bizottság! Két megjegyzést szeretnék tenni
a döntés előtt, talán segíti a döntéshozatalt. A benyújtott indítvány nem azt a vitát kívánja
eldönteni, hogy jó-e a magán-nyugdíjpénztári rendszer vagy sem. Azt kívánja lehetővé tenni,
hogy az eddigiek során oda befizető munkavállalók szabadon dönthessenek. Nem többről,
nem kevesebbről van szó. Ezért javaslom, hogy támogassuk. Nem megy szembe egyik oldal
álláspontjával sem ez a választási lehetőség.

A vitához pedig, ami most már a magán-nyugdíjpénztári rendszer körül nagyon-
nagyon régóta folyik, azt szeretném mondani, hogy majdnem mindenkinek igaza van, csak
senki nem vonja le a következtetéseket. Lehetett volna úgy dönteni, hogy Magyarországon
nincs ilyen magán-nyugdíjpénztári rendszer. De ez a döntés megszületett annak érdekében,
hogy majd később jobb legyen az embereknek. Egy dolgot nem lehet csinálni, de ezt sajnos,
önök másként látják, hogy menet közben, félidőben megszakítják. Mert a rendszer összes
hátrányát elviselte az ország, és egyetlenegy előnyét sem fogja tudni élvezni. Ez a lehető

legrosszabb. Még egyszer mondom, érdemi vita, hogy ez jó vagy rossz rendszer, amikor a
döntési helyzetben voltunk. A legrosszabb megoldás, ha menet közben szakítjuk meg ezt a
folyamatot.

Ami a hitelminősítést illeti, ehhez a vitához mindenki a mostani pozíciójából szól
hozzá. Azt szeretném mondani, hogy ez teljesen mindegy. Egy dolog számít, akár
megalapozott, akár részben megalapozott, akár nem megalapozott egy hitelminősítő döntése,
hogy ezt az információt a piacok hogyan reagálják le. Még egyszer mondom, teljesen
mindegy, hogy mennyire megbízható a becslés. Ha ezt negatívan reagálják le, az rossz
Magyarországnak, ha figyelmen kívül hagyják, akkor nincs hatása Magyarországra.
Köszönöm szépen.

ELNÖK: Lenhardt Balázs képviselő úr!

DR. LENHARDT BALÁZS (Jobbik): Köszönöm. Ha már itt ennyit beszélünk a
hitelminősítőkről, akkor nem állom meg, hogy ne mondjam el a mi véleményünket is. Ez az
egész hitelminősítői rendszer a pénzügyi lobby leányvállalata. Ez úgy működik, ahogy Babák
képviselőtársam is elmondta, megrendelésre születnek ezek a minősítések. Úgyhogy ezért
történhetett az, hogy 2006-ban, amikor kiderült, hogy mennyire rossz helyzetben van az
ország, és gyakorlatilag kényszerpályára kerültünk, növekvő hiánnyal kellett szembenézni,
akkor úgy érezték, hogy a Gyurcsány-kormány a helyén van, és pozitív erőfeszítéseket tesz.
Pláne a megszorításokkal, mert ez a kulcsszó, amit a Bajnai-kormány hajtott végre.
Egyszerűen az a helyzet, hogy nem bírja a pénzügyi lobby elviselni, hogy a jelenlegi kormány
szakítva azokkal a diktátumba illő követeléssekkel, ami csak a megszorítást és az emberek
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sarcolását teszi lehetővé, egy másik irányt próbált meg, gondolva itt a személyi
jövedelemadó-csökkentésre, a magánnyugdíjpénztárak visszaállamosítására. Ez egyszerűen
nem fér bele abba a képbe, ahogy ők ezt elképzelik. Ez egy nyomásgyakorlás a mostani
kormányra.

Nyilván Szekeres Imrének is igaza van, hogy jelenleg még ez a realitás, mi bízunk
abban, még ha ez nagyon naiv is lehet, hogy, ha lassan is, de változik ez a világ annyira, hogy
ne tudják országok, népek és az emberek sorsát egy-egy ilyen nagy elhatározással azonos
szándékkal irányítani a pénzügyi körök érdekeinek megfelelően.

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. A vita lezárása előtt megadom a szót Göndör
István képviselő úrnak.

GÖNDÖR ISTVÁN (MSZP): Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt
Bizottság! Képviselőtársaimmal valóban nem akartunk mást, mint lehetőséget adni az
embereknek, hogy azok, akik az öngondoskodást választják, azok szabadon választhassanak,
megfelelő információk birtokában. Engem a vita arról győzött meg, hogy valójában valami
egészen másról szól a történet. Ezt is megértem. Itt reagálok a kormány képviselőjének azon
véleményére, amely szerint ez ellentétes a kormány szándékával. Igen, ellentétes minden
olyan szándékkal, amely a második pillérben felhalmozott megtakarítást mindenféle döntési
lehetőség nélkül egyszerűen be akarja söpörni az állami rendszerbe. Tehát ezzel ellentétes.
Holott, ha ehhez a javaslathoz módosító indítványt teszünk, merem azt állítani, hogy a már
azóta napirenden lévő törvényjavaslattal is összhangba hozható, sőt, a valóban korrekt
megoldás az lett volna, hogy azok, akik kívül maradnak, és a továbbra is az öngondoskodást
választják, lehetőséget kellett volna teremteni, hogy a 24 + 1,5 százalék abba a rendszerbe
kerüljön, mert nekik önmagukról gondoskodni kell. Itt pedig nem ez történik.

A vitában elhangzottakra hadd reagáljak. Az, hogy ezzel a magán-nyugdíjpénztári
rendszerrel voltak problémák, Pósán képviselő úrnak azt a példáját hozom, aki beteg. De talán
emlékszik rá, vagy meg kellett volna nézni, az a rendszer úgy szólt, hogy minimum 15 évig
kell megtakarításokat összegyűjteni ahhoz, hogy onnan valami juttatást lehessen majd kapni.
Tehát erre utalok, hogy annak a törvénynek biztosan voltak hibái, mert jobban ki kellett volna
nyitni azt a kaput, hogy azok, akik 15 évnél korábban kerülnek valamiért nehéz helyzetbe,
visszaléphessenek az állami rendszerbe. De azt hiszem, hogy ennek kitaposott ösvénye volt,
mert ilyen az Országgyűlés a korábbi ciklusokban többször is tett.

Örülök annak, hogy tisztelt képviselő úr kimondta, hogy szolidaritás alapú, mert
annak, amit most önök elfogadtak, köze nincs a szolidaritáshoz, pont azért keresztelték át a 24
százalékot, hogy ne is lehessen. Tehát ez is egyfajta fenyegetettség. Babák képviselő úr
többször elmondta, hogy az állami rendszerben van egyedül garancia. Képviselő úr, nincs
garancia. Ha ön azt állítja, hogy garancia van, akkor ön nem ismeri a felosztó-kirovó rendszer
lényegét, és nem ismeri a magyar életkori korfát, amely szerint a foglalkoztatottak és a
nyugdíjasok aránya, ezt kellene vizsgálni, ma, 10-20-30 év múlva milyen lesz, tehát egy
hosszú távú felelős gondolkodás esetén egyértelműen kiderül, hogy az idő múlásával egyre nő
a magánnyugdíjpénztárból való kifizetés, és csökken a költségvetés terhe. Önök most rövid
távú gondolkodás alapján ezt a garanciát megszüntetik. Szeretném azt mondani, hogy a
miniszterelnök úr érti a felosztó-kirovó rendszer lényegét, mert a parlamenti patkóban mondta
azt, hogy ők bizony 0 egyenleggel vették át a nyugdíjkasszát. Most nem akarom megbántani a
kormány képviselőjét, de önök szavaztak pár perccel ezelőtt a nullszaldóról azért, mert a
felosztó-kirovó rendszer arról szól, hogy a bejövő pénzt még ugyanabban az évben kifizetik a
nyugdíjasok számára. Ez az, ami hosszú távon kockázatos és veszélyes.

Engedjenek meg nekem még néhány mondatot arról, hogy hitelrontás az, ami a
magánnyugdíjpénztárakkal szemben történik. Csak a következőre hívnám föl a figyelmüket.



- 26 -

Ha oda a bér 8 százaléka kerül, és ebből a 8 százalékból számolnak önök 4 százalék körüli
működési költséget, akkor tessék végiggondolni, hogy a 25,5 százalékból a 2 százalék
mennyi. Ezt is mérlegre kéne tenni. És ott befektetéskezelés, személyi számlák vezetése és
minden más van. Akkor itt visszatérek a javaslatunkra. Még egyszer kérem önöket,
támogassák azt, hogy az önkéntes felé mozoghassanak az emberek. Ma már ismereteink
szerint vannak olyan önkéntes pénztárak, ahol fölkínálják a tagságnak, hogy a befektetéseiket
milyen kategóriában akarják megosztani, normál, kis kockázatú vagy nagyobb kockázatú. Ott
megfelelő információt és tájékoztatást kapnak arról, hogy mit kockáztatnak, javaslatot arra,
hogy hogyan osszák meg a portfoliójukat. Itt a vitából ezt vettem ki, ez az, ami a magán-
nyugdíjpénztári rendszerben nem történt meg. És a befejező mondatom, az is valótlan, amikor
csak a kötelező rendszerről beszélnek. Három hónap alatt, a törvény elfogadását követően,
több mint egymillió önkéntes tagja volt a magán-nyugdíjpénztári rendszernek, és a tagok több
mint fele ma is önként választotta ezt a rendszert. Tehát számukra szeretnénk adni megfelelő

információn alapuló választási lehetőséget. Kérem önöket, hogy támogassák a javaslatot.
Köszönöm szépen.

ELNÖK: Én is köszönöm. A szavazás következik. Mielőtt még szavazásra tenném föl
a kérdést, van egy ügyrendi javaslatom. Ez az indítvány sok rokon vonást mutat a magán-
nyugdíjpénztári tagok kárpótlásáról szóló országgyűlési határozati javaslattal, amelyet szintén
MSZP-s képviselők nyújtottak be. Nem nyitnék erről külön vitát, mert itt lényegében pro és
kontra elhangzottak a vélemények. Ezért, miután Szekeres Imre képviselő úr azt javasolta az
előterjesztők nevében, hogy együtt szavazzunk a két indítványról, ezért ezt a két indítványt
együttes szavazásra teszem föl, ha egyetért vele a bizottság. (Jelzésre.)

Az a kérésem, hogy aki támogatja a két indítványt, kézfelemeléssel jelezze! (Dr.
Szekeres Imre: Ez nem szabályszerű, külön szavazzunk.) Külön szavazunk. Képviselő úr,
elfogadom, tekintse ezt a rutin hiányának részemről. Ön négy évig volt ebben a székben, én
még csak fél éve, úgyhogy meg fogom tanulni, ígérem.

Döntés a magán-nyugdíjpénztári egyéni számlák feletti önrendelkezési jog
teljeskörűvé tételéről szóló törvényjavaslat, illetve a magán-nyugdíjpénztári tagok
kárpótlásáról szóló országgyűlési határozati javaslat tárgysorozatba-vételéről

Tehát akkor korrigálom magamat, és először a magán-nyugdíjpénztári egyéni
számlákkal kapcsolatos indítványról szavaz a bizottság. Aki egyetért vele, kérem,
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Négy igen, egyharmadot sem kapott, tehát nem vette
tárgysorozatba a bizottság.

Akkor most szavazunk külön az országgyűlési határozati javaslatról. Aki támogatja,
kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Négy igen.

Tárgyalási szünet következik. (Rövid szünet.)
Tisztelt Bizottság! Hátravan még két indítvány megvitatása és a döntés arról, hogy

tárgysorozatba kerülhetnek-e.

A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti
felhasználásáról szóló törvény módosításáról szóló, önálló képviselői indítványként
benyújtott törvényjavaslat tárgysorozatba-vételének és általános vitára való
alkalmasságának tárgyalása

Most következik a személyi jövedelemadó meghatározott részének satöbbi
törvényjavaslat, amelynek jobbikos előadói vannak. Közülük jelen van Gyüre Csaba
képviselő úr. Köszöntöm őt, és megadom neki a szót.



- 27 -

Az előterjesztő szóbeli kiegészítése

DR. GYÜRE CSABA (Jobbik), előterjesztő: Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt
Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Azért nyújtottunk be egy törvénymódosító javaslatot, mert
mindenki által ismeretes, hogy a személyi jövedelemadó kétszer 1 százalékát fel tudjuk
ajánlani egyrészt civil szervezeteknek, másrészt egyházi szervezeteknek. Ebben volt egy
módosítás, hogy aki nem vallásos, illetve nem kívánja ezt egyháznak felajánlani, akkor
lehetősége legyen arra, hogy kiemelt költségvetési előirányzatra ajánlja föl ezt a második 1
százalékot. Kötelezően meg van határozva, hogy ez mi lehet. Két kiemelt előirányzatot lehet
megjelölni. Jobbikos képviselőtársaimmal arra nyújtunk be módosító javaslatot, hogy ezek
után egy harmadik kiemelt költségvetési előirányzat is szerepeljen. Erre a Kolontár melletti
vörösiszap-katasztrófa késztetett bennünket, szeretnénk, ha ennek kárelhárítására a parlament
lehetőséget adna, így módosítanánk a törvényt. Ebben semmilyen politika nincs.

Azt szeretnénk tehát, hogy egy harmadik kiemelt költségvetési előirányzat is kerüljön
meghatározásra, amire a második 1 százalékot fel lehet ajánlani, ez pedig a vörösiszap-
katasztrófa kárelhárítása, erre ajánlhatnák fel az emberek az 1 százalékot. Azt még tudni kell,
hogy nagyon sok ember nem ajánlja fel a második 1 százalékát, tudomásunk szerint 500 ezres
nagyságrendben. Ez hatalma összeg lehet. Kérem önöket, hogy támogassák ezt a javaslatot.
Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Kinek van véleménye? A kormánynak is lehet
véleménye természetesen. Tessék parancsolni!

A kormány álláspontjának ismertetése

DR. NÉMETH NÓRA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm, elnök úr. Az
NGM nem javasolja az önálló képviselői indítvány tárgysorozatba-vételét. Ennek az az oka,
hogy a 2011. költségvetést megalapozó T/1665. törvényjavaslat 18. § (1) bekezdése megnyitja
az Szft.-t többek között e tekintetben is, és ott a társadalmi és civil szervezeteknek
felajánlható 1 százalék tekintetében ez a 4. § (1) bekezdésének h) pontjában behozza a
Magyar Kármentő Alapot mint megjelölhető célt. Itt nyilván a 252/2010. kormányrendelet a
Magyar Nemzeti Kármentő Alapról rendezi, hogy ennek az alapnak a terhére tud Kolontár,
Devecser és Somlóvásárhely önkormányzata támogatásban részesülni. Tehát ez kifejezetten
erre a célra került rendezésre. Köszönöm szépen.

Észrevételek

ELNÖK: Köszönöm szépen dr. Németh Nóra főosztályvezető asszonynak. Kinek van
véleménye ezek után a bizottság tagjai részéről? (Nincs jelentkező.) Megkérdezem Gyüre
Csaba urat, hogy meggyőzte-e a kormány.

DR. GYÜRE CSABA (Jobbik), előterjesztő: Köszönöm szépen a lehetőséget, elnök
úr. A kormány válasza engem nem győzött meg, mégpedig azért nem, mert ha jól értettem, ez
azt jelenti, és legyen szíves engem megerősíteni ebben, hogy a civil szervezeteknek jutó első

1 százalékból van erre lehetőség. Jól értettem akkor?

ELNÖK: Képviselő úr mondja végig a kérdését.

DR. GYÜRE CSABA (Jobbik), előterjesztő: Mert ha jól értettem, azért nem értett vele
egyet, mert éppen a második 1 százaléknál van egy óriási tétel, amelyről nem rendelkeznek az
egyházaknak jutó 1 százalékról, illetve nem rendelkeznek a kiemelt költségvetési
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előirányzatokról, így pontosan ők tudnának rendelkezni a második 1 százalékról. Úgy
gondolom, hogy a minisztériumnak ezzel a javaslatával éppen a civil szervezeteknek jutó 1
százalékot rövidítenék meg. Ezzel nem az a cél teljesülne, amit mi meg szeretnénk valósítani.
Köszönöm szépen.

ELNÖK: Németh Nóra főosztályvezető asszony!

DR. NÉMETH NÓRA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm, elnök úr. A
kérdésre válaszolva, valóban az első 1 százalékról lenne szó. A második 1 százalékkal
kapcsolatban az a probléma, amiért nem került az Szft.-be a Magyar Kármentő Alap, hogy a
Magyar Köztársaság és az Apostoli Szentszék között a katolikus egyház magyarországi
közszolgálati és hitéleti tevékenységének finanszírozásáról, valamint vagyoni természetű

kérdéseiről ’97. június 20-án aláírásra került egy megállapodás Vatikánvárosban. Ennek a
II/4. cikk (1) bekezdése rögzíti, hogy az úgynevezett második 1 százalék keretében legfeljebb
egy kiemelt költségvetési előirányzat támogatható a második 1 százalékos, az egyházaknak
felajánlható adórészből. Eddig a jelenleg hatályos normaszöveg 2011-ben két célt tartalmaz,
ugyanakkor a már említett 1665. számú törvényjavaslat 18. §-a kiegészíti az Szft.-t egy 9. §-
sal. Ez 2012-től léptetné hatályba ezt a 9. §-t, ami ettől az évtől kezdve egy célra tesz
javaslatot a vatikáni megállapodással összefüggésben. Tehát nem tartjuk támogatandónak,
hogy a jelenlegi két célt, amit egyre kívánunk 2012-től módosítani most háromra bővítsük.
Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm, főosztályvezető asszony. Bizottsági képviselőtársaim részéről
nem látok hozzászólási szándékot. (Dr. Gyüre Csaba jelentkezik.) Egy rövid reagálásra van
még lehetősége.

DR. GYÜRE CSABA (Jobbik), előterjesztő: Köszönöm szépen. Egyetlen mondattal
szeretnék csak reagálni, elnézést kérve, hogy rabolom a türelmüket. Ez a kárelhárítás csak egy
évet vesz igénybe, egy költségvetési évről lenne szó. Nem értem a minisztérium álláspontját,
ha úgy is 2012-től gondolta ezt bevezetni, akkor szerintem az egy évig tartó eltérés a
megszokott rendszertől beleférhet. Csak ennyit akartam mondani, köszönöm szépen.

ELNÖK: Én is köszönöm képviselő úrnak, hogy röviden reagált. Dancsó József
képviselő úr!

DR. DANCSÓ JÓZSEF (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Csak arra szeretném
felhívni képviselő úr figyelmét, hogy ez egy nemzetközi szerződés, amely az Apostoli
Szentszékkel kötettett, és e tekintetben nyilván akkor járunk el helyesen, ha betartjuk a
nemzetközi szerződéseket. Látható volt, hogy eddig nem ez történt, hiszen két előirányzat is
szerepelt.  Tehát akkor járunk el helyesen, ha valóban a nemzetközi szerződéseket betartjuk,
és egy ilyen felajánlási módot teszünk lehetővé. Hiszen abban a nemzetközi szerződésben
egyértelműen és világosan eligazítanak bennünket. Ha most háromra akarnánk bővíteni az ön
javaslata alapján, akkor még inkább megsértenénk ezt a nemzetközi szerződést, ami sem
önnek, sem nekünk nem érdekünk, célunk. Ráadásul elmondta főosztályvezető asszony, hogy
a Magyar Kármentő Alap ezt a célt el tudja érni, amit ön meg kívánt valósítani a javaslatában.
Köszönöm szépen.
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Döntés a törvényjavaslat tárgysorozatba-vételéről

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. A vitát lezárom, szavazás következik. Ki az, aki
támogatja a Gyüre Csaba képviselő úr által képviselt indítványt. Aki igen, kézfelemeléssel
jelezze! (Szavazás.) Három igen, az kevés az egyharmadhoz, sajnos. Köszönöm szépen Gyüre
Csaba úr látogatását. Hogy szokták mondani, szívesen látjuk máskor is. Viszontlátásra!

A közbeszerzésekről szóló törvény módosításáról szóló, önálló képviselői indítványként
benyújtott törvényjavaslat tárgysorozatba-vételének és általános vitára való
alkalmasságának tárgyalása

Következik az utolsó indítvány, ugyancsak egy jobbikos képviselő, Ferenczi Gábor
képviselő úr önálló indítványa. Képviselő úrnak megadom a szót.

Az előterjesztő szóbeli kiegészítése

FERENCZI GÁBOR (Jobbik), előterjesztő: Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Sok
szeretettel köszöntöm a bizottság tagjait, és köszönöm szépen, hogy visszafáradtak az
ülésteremből, hogy megoszthassam én is önökkel önálló képviselői indítványomat. Arról
lenne szó, mint önök is bizonyára tudják, tisztában vannak vele, hogy az elmúlt 20 évben az
önkormányzatokban zajló közbeszerzés a korrupció melegágya lett számos településen.
Elismeréssel adózom Bóka, illetve Molnár Oszkár képviselő urak önkormányzati munkája
iránt, az önök munkáját követem hosszabb ideje figyelemmel.

De sajnos nem minden településen működik ilyen jól az önkormányzat, nagyon sok
helyen önkormányzati képviselők, polgármesterek, alpolgármesterek cégei kapják a
közbeszerzési eljárások során az adott településen zajló építési munkákat, az ő cégeiktől
rendel meg az önkormányzat különböző szolgáltatásokat, termékeket. Azt gondolom, az nincs
rendjén, ha valaki a közbeszerzési eljárásban döntéshozói szerepben van, és a jobb kezével az
adófizetők pénzét átteszi a bal kezébe. Tehát ennek a törvénymódosítási javaslatnak az lenne
a célja, hogy a közbeszerzési törvény, a 2003. évi CXXIX. törvény 10. § (3) bekezdésének
módosítsuk, ami azt mondaná ki, ami korábban benne is volt a törvényben, hogy aki a
közbeszerzési eljárás előkészítésében döntéshozói szerepben van, ne legyen egyúttal
kedvezményezettje is a közbeszerzési eljárásnak. Ehhez kérném az önök támogatását, hiszen
azt gondolom, hogy itt a teremben többen is ülünk olyan pártok képviselői, akik arra kaptunk
felhatalmazást a választópolgároktól, hogy szüntessük meg az országban zajló korrupciót.
Ennek a törvényi hiányosságnak a megszüntetése kiinduló pont lehet ehhez. Köszönöm
szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Megkérdezem a kormány véleményét.

A kormány álláspontjának ismertetése

DR. VÖLNER PÁL (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Völner Pál vagyok a
Nemzeti Fejlesztési Minisztériumból.

ELNÖK: Tessék parancsolni!

DR. VÖLNER PÁL (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Köszönöm szépen, elnök úr.
Mindenképpen támogatandó egy ilyen javaslat, ami a 2005. évi megfogalmazással azonos.
Viszont a jelenleg hatályos törvényi szöveg is megfelel ezeknek a kívánalmaknak. Pont ennek
a szövegnek a beemelése magán a jogszabályon belül zavarokat idézhetne elő. Tehát a
jelenlegi 10. § is biztosítja azt, hogy az ajánlatkérői oldalon ne vegyen részt a
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közbeszerzésben olyan személy vagy szervezet, aki vagy amely az eljárás lefolytatását úgy
befolyásolhatja, hogy ő vagy a vele érdekviszonyban álló gazdasági szervezet előnyösebb
helyzetbe kerüljön. A másik része a dolognak, hogy a 88. §-ban szerepel, hogy érvénytelen is
az ilyen ajánlat. Tehát kellő garanciákat nyújt a jelenlegi jogszabályi megfogalmazás is.
Egyetértünk az ön javaslatával, csak mivel már benne van a törvényben, ezért a beemelése
zavarokat okozna a jogszabályon belül. Tehát magát a szövegtervezetet nem tudjuk elfogadni,
nem támogatjuk, de még egyszer mondom, a céllal, a törekvéssel egyetértünk. Köszönöm.

ELNÖK: Én is köszönöm. Kérdezem a bizottság tagjait, kinek van véleménye az
indítványról és a kormány véleményéről. Dancsó képviselő Úr

DR. DANCSÓ JÓZSEF (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt
Képviselőtársaim! Valóban így van, ha gyakorló önkormányzati képviselő, polgármester vagy
szakember, akkor nyilván tudja azt, hogy minden ilyen közbeszerzési eljárás folyamatában
külön kell nyilatkozni, akár mint bíráló bizottsági tag, akár mint polgármester arról, hogy
milyen összeférhetetlenség áll fönn adott esetben a közbeszerzési eljárásban. Amennyiben
ilyen fönnáll, és nem nyilatkozik róla, ahogy ezt államtitkár úr is elmondta, eredménytelenné
válik az egész közbeszerzés. A mostani szabályok rendezik ezt, tehát e tekintetben nem látom
azt, hogy új szempontot venne figyelembe, hogy ezt másképpen hogyan lehetne kiküszöbölni
a javaslatával. Nyilvánvaló, hogy amennyire lehet, ki kell zárni ezeket a nem kívánatos
összefonódásokat.

ELNÖK: Köszönöm szépen. További vélemény? (Nincs jelentkező.) Nincs.
Visszaadom a szót Ferenczi Gábor úrnak.

FERENCZI GÁBOR (Jobbik), előterjesztő: Köszönöm, elnök úr. Javítsanak ki, ha
rosszul tudom, de jelenleg hiányzik a 10. § (3) bekezdése, ezt szeretnénk visszahelyezni, mert
ezt mondja ki, hogy a közbeszerzési eljárás előkészítésébe vagy más szakaszába bevont
bármely személy vagy szervezet a közbeszerzési eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy
alvállalkozó. Mi ezt szeretnénk visszahelyezni, mert jelenleg ez hiányzik.

ELNÖK: Köszönöm, köszönöm. Kérdezem államtitkár urat, hogy kíván-e reagálni
erre.

DR. VÖLNER PÁL (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Köszönöm. Tehát a 10. §
többi bekezdésének értelmezésében benne van ez az egész tartalom. Attól függetlenül, hogy
pont ez a (3) bekezdés kikerült, és nem ott szerepel, magában a törvényben, illetve a 10. §-ban
tartalmilag benne van.

Döntés a törvényjavaslat tárgysorozatba-vételéről

ELNÖK: Köszönöm. A vitát lezárom, szavazás következik. Ki az, aki támogatja
Ferenczi Gábor képviselő úr indítványának tárgysorozatba-vételét? Aki igen, kézfelemeléssel
jelezze! (Szavazás.) Három igen, ez nincs egyharmad, a bizottság nem vette tárgysorozatba az
indítványt. Köszönöm, képviselő úr!

Az ülés bezárása

Kedves Képviselőtársaim! Bejelentem, hogy várhatóan a legközelebbi ülésünk jövő
csütörtökön 10 órakor lesz, hacsak valami rendkívüli dolog nem jön közbe. Sosem lehet tudni.
(Több képviselő jelzi, hogy ezen a napon képviselőtestületi ülések vannak.) De még
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konzultálok alelnök urakkal, eddig sem egyedül döntöttem a bizottsági ülések időpontjáról,
mindig akceptáltam a kormányoldal elfoglaltságát. Vagy megerősítik ezt a csütörtöki
időpontot, vagy másikat találunk. Köszönöm. Befejeztük mai tanácskozásunkat.

(Az ülés befejezésének időpontja: 13 óra 20 perc.)

Dr. Nyikos László

a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Csoknyay Edit


