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Napirendi javaslat 

 

1. Tájékoztató a kötelező magán-nyugdíjpénztári rendszer megszüntetésének és 
a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alap működésének az államadósságra, 
államháztartásra gyakorolt hatásairól  
 
Meghívottak:  
Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter  
Töröcskei István, az Államadósság Kezelő Központ Zrt. vezérigazgatója  
Balogh László, a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alap irányító 
testületének elnöke  
Nátrán Roland, a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alap irányító 
testületének korábbi elnöke  
Pleschinger Gyula, az Államadósság Kezelő Központ Zrt. korábbi 
vezérigazgatója  

 

2. Egyebek 
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Az ülés résztvevői 

A bizottság részéről 

Megjelent 

Elnököl:  Burány Sándor (MSZP), a bizottság elnöke  
 
Dr. Tilki Attila (Fidesz), a bizottság alelnöke   
Dr. Hargitai János (KDNP), a bizottság alelnöke  
 
Bodó Sándor (Fidesz)  
Boldog István (Fidesz)  
Dr. Kerényi János (Fidesz)  
Szabolcs Attila (Fidesz)  
Vantara Gyula (Fidesz)   
Witzmann Mihály (Fidesz)  
Dr. Szakács László (MSZP)  
Hegedűs Lorántné (Jobbik)  
 

 
 
 
Helyettesítési megbízást adott 
 
 Dr. Szűcs Lajos (Fidesz) dr. Hargitai Jánosnak (KDNP)  
 
 
Meghívottak 

 
 --- 

 
 
 
 

A bizottság titkársága részéről 
 
Dr. Mátis Kornél, a bizottság szakmai tanácsadója  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 14 perc) 

Az ülés megnyitása 

BURÁNY SÁNDOR (MSZP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó 
napot kívánok. Szeretettel köszöntöm a bizottság megjelent tagjait, a Ház 
munkatársait, illetve valamennyi kedves érdeklődőt, aki nyilvános ülésünkön 
érdeklődésével megtisztelt bennünket. Elnézést kérek a késésért, bekalkuláltam a 
dugót, de azt nem, hogy még a mélygarázsba sem lehet beállni, úgyhogy ez pár percet 
igénybe vett az életemből. De most már semmi akadálya nincs, hogy a bizottság 
elkezdhesse munkáját. 

Megállapítom, hogy a helyettesítésekkel együtt a bizottság határozatképes. 
Hargitai alelnök úr Szűcs Lajos alelnök urat helyettesíti, más helyettesítésről egyelőre 
nincs tudomásom, de ezzel is bőven határozatképes a Költségvetési bizottság. 

A napirend elfogadása 

Mint a bizottság tagjai azt jól tudják, három képviselőtársunk kezdeményezte 
Varga Mihály és több államigazgatási szakember meghallgatását az államadósság 
lebontásával kapcsolatban, egészen pontosan a 3 ezer milliárd forintos egykori 
magán-nyugdíjpénztári vagyon felhasználásáról szerettünk volna miniszteri és felső 
vezetői szinten érdeklődni, illetve erről véleményt formálni az információk 
birtokában. Ezért tűztem ki mára ezt a bizottsági ülést, a lehetséges utolsó naptári 
napon és időpontban. 

Mindnyájan tudjuk, az eredeti terv azt volt, hogy ez a 3 ezer milliárdnyi egykori 
magán-nyugdíjpénztári vagyon az államadósság csökkentését szolgálja. Ennek 
ellenére az államadósság nominális értéke nem csökkent, hanem a kormányzás 
kezdete óta folyamatosan növekedett, újabb és újabb történelmi csúcsokat döntött 
meg. Ezért különösen érdekes lett volna meghallgatnunk, hogy hogyan alakult ennek 
a 3 ezer milliárdnak a sorsa, mennyi került ebből adósságcsökkentésre, illetve milyen 
egyéb összegek vándoroltak a költségvetési hiányok pótlására. 

Várhatóan ezen érdeklődésünk kielégítésével várni kell, hiszen, mint azt a 
bizottság tagjai láthatták, Hargitai alelnök úr egy napirend-módosítást 
kezdeményezett, amelynek az a lényege, hogy a Költségvetési bizottság az 1. napirendi 
pontot, ami az előbb vázoltakat tárgyalhatta volna meg, ne tűzze napirendre. A 
házszabály szerint erről vita nélkül kell határoznia a bizottságnak. 

Ezért tisztelettel kérdezem, ki ért egyet Hargitai alelnök úr napirend-módosító 
javaslatával. Aki egyetért, kérem, szavazzon! (Szavazás.) Ez 9 fő, látható többség. Ki 
nem ért vele egyet? Ez 3. 

Megállapítom, hogy a bizottság, alelnök úr javaslatát elfogadva, nem tűzi most 
napirendre a 3 ezer milliárdos egykori magán-nyugdíjpénztári vagyon sorsának 
megtárgyalását. 

Az előző módosításnak megfelelően kérdezem, ki ért egyet a megmaradt 
napirendi pont megtárgyalásával. Aki egyetért, kérem, kézfelemeléssel szavazzon! 
(Szavazás.) Három. Ki ne ért vele egyet? Ha jól látom, 9. 

Megállapítom, hogy a bizottság a 2. napirendi pontot, az egyebeket is törölte, 
így közérdekű felvetésre sem lesz mód. Sőt, miután más napirendi pontot a bizottság 
előzetesen nem tűzött ki, megállapítom, hogy egyetlen napirendi pontunkat sem 
fogjuk megtárgyalni a kormánypárti többség döntése alapján. 

Az ülés berekesztése 

Ezzel a bizottsági ülést berekesztem. Korábban már megtettem, de még egyszer 
felhasználom a lehetőséget, minden munkatársnak, minden képviselőnek, minden 
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érdeklődőnek, aki ezt hallja akár a helyszínen, akár a tudósításokból, áldott 
karácsonyt és boldog, békés, sikeres újesztendőt kívánok. Köszönöm szépen a 
megjelenést. 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 9 óra 19 perc.) 

 

 

 

Burány Sándor 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Csoknyay Edit 
 


