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Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

A Házszabály 91 .§-a alapján kérdést kívánok feltenni

Dr. Matolcsy György
nemzetgazdasági miniszter úrnak

„Hogyan érinti az EU-ban zajló nyugdíjvita a hazai nyugdíjátalakítást? ”

címmel .

Kérdésemre írásbeli választ kérek a Miniszter Úrtól, azért t őle, mert e tárgykörben a

Kormány tagjai közül ő az illetékes .

Tisztelt Miniszter Úr!

Az Európai Unió gazdasági és pénzügyminisztereinek tanácsa 2010 . december 7-i ülését

követő napon Ön a sajtó részére adott tájékoztatásban tényként közölte, hogy „az E U

nem fogja Magyarországot megbüntetni a tervezett nyugdíj-átalakítás miatt” .

Az előirányzott változtatások alapvetően átalakítanák a jelenlegi nyugdíjrendszert ,

annak hosszú távú fenntarthatósága azonban egyelőre nehezen igazolható. A

közelmúltban elfogadott, valamint jelenleg országgy űlési tárgyalás alatt álló

törvénymódosítások szakmai megítélése meglehetősen kérdéses mind az érintett hazai

szervezetek, mind az Európai Unió illetékes intézményei részéről . Mindeközben egy

igen összetett, tagállamonként eltérő érdekviszonyok által motivált vita folyik az

unióban a nyugdíjreformokkal kapcsolatos államháztartási elszámolás elfogadhat ó

metódusait illetően, így egyebek mellett arról, hogy a magánnyugdíj-pénztárak álta l

kezelt vagyontömegek elszámolhatók-e államháztartási hiány csökkentésére .

Mindezek alapján a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949 . évi XX. törvény

27. §-ában biztosított joggal élve a Magyar Köztársaság Országgyűlésének

Dr. Kövér László
az Országgyű lés elnöke
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Házszabályáról szóló 46/1994 . (IX. 30.) OGY határozat 91 . §-a alapján az alábbi

kérdéseket intézem Önhöz :

1. Milyen álláspontot képvisel Magyarország nevében a nyugdíjreformok

államháztartási elszámolásának EU Tanács el őtt zajló vitája során ?

2. Mik az Európai Unió gazdasági és pénzügyminisztereinek tanácsa 2010 .

december 7-i ülésén előterjeszteni rendelt, várhatóan december 16-17-én

megvitatásra kerülő jelentés hazai nyugdíj-átalakítást érintő lényeges elemei?

3. Mire alapozta kijelentését, miszerint „az EU nem fogja Magyarországo t

megbüntetni a tervezett nyugdíj-átalakítás miatt”?

4. Folytatott-e — a szakértő i egyeztetésen túl — előzetes egyeztetést más tagállamok

képviselőivel a magyar álláspont érvényesülési esélyeinek növelése érdekében ?

5. Magyarország szempontjából mik az Európai Unióban zajló ,

nyugdíjreformokkal kapcsolatos vita lehetséges kimenetelei és következménye i

rövid, közép és hosszú távon?

6. Módosítana-e álláspontján, ha az Alkotmánybíróság megállapítaná valamely, a

jelenlegi nyugdíj-átalakítással összefüggő jogszabályi rendelkezés

alkotmányellenességét ?

Tisztelettel várom válaszát!

L
Tukacs István

orágSJ'ülési képviselő

MSZP

Budapest, 2010. december 14 .
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