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Napirendi javaslat 

 
Tájékoztató a magánnyugdíjpénztárak helyzetéről a vonatkozó jogszabályok 
tervezett változásának tükrében  
 
Meghívottak: 
Gémes Imre, a Budapest Magánnyugdíjpénztár igazgatótanácsának elnöke 
Kutiné Csurgai Ágota, a Szövetség Magánnyugdíjpénztár ügyvezető igazgatója 
Lehoczky László, az MKB Magánnyugdíjpénztár ügyvezető igazgatója  
Dr. Váradi Péter, a Horizont Magánnyugdíjpénztár igazgatótanácsának elnöke 

 



4 

Az ülés résztvevői 

A bizottság részéről 

Megjelent: 

Elnököl:  Burány Sándor (MSZP), a bizottság elnöke  
 
Dr. Szakács László (MSZP)  
Hegedűs Lorántné (Jobbik)  
 

 
 
 
Helyettesítési megbízást adott: 
 
-- 
 
Meghívottak: 

 
Kutiné Csurgai Ágota, a Szövetség Magánnyugdíjpénztár ügyvezető igazgatója 
Lehoczky László, az MKB Magánnyugdíjpénztár ügyvezető igazgatója  
Dr. Váradi Péter, a Horizont Magánnyugdíjpénztár igazgatótanácsának elnöke 
 
Korózs Lajos (MSZP) képviselő 

 
 

A bizottság titkársága részéről: 
 
Dr. Mátis Kornél, a bizottság szakmai tanácsadója  
Tóth-Győrvári Erzsébet, a bizottság munkatársa 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 08 perc) 

Az ülés megnyitása 

BURÁNY SÁNDOR (MSZP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó 
napot kívánok, hölgyeim és uraim. Tisztelt Bizottság! Kedves Megjelentek! 
Megkezdenénk mai bizottsági ülésünket. A helyettesítésekkel kapcsolatban olyan 
információ, hogy ki kit helyettesít, nem áll rendelkezésemre. Ha jól veszem ki, akkor a 
napirendi pont tárgyalásán, illetve a bizottság ülésen három ellenzéki képviselő jelent 
meg velem együtt. A kormánypárti képviselők távolmaradásának okáról nincs 
információm. 

Egy konzultációt tartottunk meghívott vendégeinkkel, akiknek először 
megköszönöm, hogy elfogadták meghívásunkat. Szeretettel köszöntöm Kutiné 
Csurgai Ágotát, a Szövetség Magánnyugdíjpénztár ügyvezető igazgatóját, Lehoczky 
László urat, az MKB Magánnyugdíjpénztár ügyvezető igazgatóját és dr. Váradi Péter 
urat, a Horizont Magánnyugdíjpénztár igazgatótanácsának elnökét. Tekintettel arra, 
hogy a bizottság nem határozatképes, ezért hivatalos bizottsági ülés formájában 
tervezett napirendi pontunkat megtárgyalni nem áll módunkban. Ugyanakkor nagyon 
fontosnak tartanám, hogy a módosító indítványokról történő szavazás előtt még a 
parlament fontos döntései előtt a magánnyugdíjpénztárak képviselőinek szakmai 
álláspontját megismerjük a tervezett törvényi szabályozásról, a 
magánnyugdíjpénztárak jelenlegi helyzetéről. Azt is örömmel vennénk, ha esetleg 
javaslatuk vagy megoldási ötleteik lennének a kialakult helyzetben. 

Ezt már többször is megtettük, hogy egy kötetlen szakmai konzultációt 
tartottunk. Emlékeztetném a bizottság tagjait, hogy nemrég hasonló eljárásban 
hallgattuk meg a költségvetés tárgyalását megelőzően még a vezető hazai 
gazdaságkutató intézetek szakmai álláspontját a benyújtott törvényjavaslattal 
kapcsolatban. Korábban pedig hasonló gyümölcsöző megbeszélést folytattunk a 
Magyar Nemzeti Bank volt felügyelőbizottságának tagjaival. 

Azt kérném, hogy az itt elhangzottakról ugyanúgy készüljön jegyzőkönyv, 
mintha bizottsági ülés lenne, és természetesen ilyen sajtónyilvános keretek között ezt 
a szakmai álláspontot örömmel venném, ha meghallgatnánk. Természetesen az 
érintetteket erről meg kell kérdezni, hiszen teljesen más a leányzó fekvése, ha 
bizottsági ülést vagy egy kötetlen megbeszélést tartunk. (Jelzésre.) Köszönöm szépen 
a figyelmeztetést. 

Az ülés berekesztése 

Először bezárom a bizottság ülését határozatképtelenség miatt. 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 10 perc.  
A bizottság tagjai konzultáció formájában folytatták munkájukat.) 

 

 

 

Burány Sándor 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Csoknyay Edit 
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