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Módosító javaslat

Dr. Kövér László úrnak
az Országgyűlés elnökéne k

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014 . (II . 24 .) OGY határozat
40 . § (1) bekezdése alapján a Magyarország 2015. évi központi költségvetésének
megalapozásáról szóló T/2141 . számú törvényjavaslathoz az alább i

módosító javaslato t

terjesztjük elő , egyúttal kérjük, hogy a módosító javaslatunkat az Országgyű lé s
Költségvetési bizottsága vitassa meg :

A törvényjavaslat II. fejezetének az elhagyását javasoljuk (a módosító javasla t
elfogadása esetén a törvényjavaslat további fejezeteinek és §-ainak számozás a
értelemszerűen változik) :

[II . Fejezet

A Nyugdíjreform és Adósságcsökkent ő Alap megszüntetés e

56. § A Nyugdíjreform és Adósságcsökkent ő Alap (a továbbiakban: Alap) 2015 .
január 31-én megszűnik.

57. § (1) Az Alap a fennálló magánjogi szerződéseit az 56. §-ban meghatározott
határnapig megszünteti vagy gondoskodik az ilyen jogviszonyból származó jogo k
és kötelezettségek összességének az Államadósság Kezel ő Központ Zártkör űen
Működő Részvénytársaság (a továbbiakban : ÁKK Zrt.) mint a szerződésbe belépő
fél részére történő átruházásáról .

(2) Az Alap záró beszámolóját az ÁKK Zrt . az Alap megszűnését követő 60 napon
belül elkészíti, és azt a honlapján az Országgyűlés általi elfogadását követően
haladéktalanul közzéteszi.

(3) Az Alap pénzeszközeit az ÁKK Zrt. 2015. január 31-éig átutalja a központi
költségvetés javára, amelyet a Magyarország 2015 . évi központi költségvetésérő l
szóló 2014. évi . . . . törvény 1 . melléklet XLII . A költségvetés közvetlen bevételei é s
kiadásai fejezet, 4 . Egyéb költségvetési bevételek cím, 1 . Vegyes bevételek alcíme n
belül önálló jogcímcsoportként kell elszámolni .

(4) Az Alap megszűnésének időpontjáig keletkezett iratokat, valamint a (2)
bekezdés szerinti záró beszámolót és az ahhoz kapcsolódó iratokat az ÁKK Zrt . a
vonatkozó bels ő szabályzataiban foglaltak szerint megőrzi .

mód7t2141



58. § Az Alap megszűnésével összefüggésben az 56 . §-ban meghatározott
határnapot követően felmerülő költségek az ÁKK Zrt.-t terhelik.

59. § (1) A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997 . évi
LXXXII . törvény 24. §-a a következő (21) bekezdéssel egészül ki :

„(21) A társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe 2011 . május 31. napjával, illetve
2012. május 31. napjával visszalépő tagok után a magánnyugdíjpénztárak által a
Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alap részére függő tételként átadott és utóbb
beazonosított, a pénztártagot illet ő tagdíjbefizetéseket és ahhoz kapcsolód ó
hozamok összegét

a) az átadó magánnyugdíjpénztárak (vagy jogutódjuk) havonta, az adott hónapo t
követő hónap 8. napjáig,

b) az átadó magánnyugdíj pénztár jogutód nélküli megsz űnése esetén – a függő
tételekből az átadó magánnyugdíj pénztár adatait kezel ő szervezet által
beazonosított, a pénztártagot illet ő tagdíjbefizetések és kapcsolódó hozamok
összegének hitelt érdemlő igazolásával – a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerb e
visszalépett tag

legkésőbb 2015. január 10-éig visszaigényelheti a Nyugdíjreform és
Adósságcsökkent ő Alaptól .”

(2) A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997 . évi LXXXII.
törvény

24. § (21) bekezdésében a „Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alaptól”
szövegrész helyébe a „Nyugdíjbiztosítási Alaptól” szöveg, a „2015 . január 10-éig”
szövegrész helyébe a „2017. december 31-éig” szöveg,

83. § (7) bekezdésében és 84 . § (4) bekezdésében a „Nyugdíjreform és
Adósságcsökkentő Alapba” szövegrész helyébe a „Nyugdíjbiztosítási Alapba ”
szöveg

lép .

60. § Az állami vagyonról szóló 2007 . évi CVI. törvény a következő 69/B. §-sal
egészül ki :

„691B. § (1) A Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alap által az állam tulajdonába
térítésmentesen átadott eszközök felett a tulajdonosi jogokat az MNV Zrt.
gyakorolja .

(2) Az MNV Zrt. az átadott vagy az azok helyébe lépő eszközöket elkülönítette n
köteles nyilvántartani.

(3) Az átadott vagy – a vagyongazdálkodási tevékenység eredményeként bármely
típusú tranzakcióval – az azok helyébe lép ő eszközök MNV Zrt. általi
értékesítéséből, hasznosításából, hozamából származó bevételt az államadóssá g
csökkentésére kell fordítani . E cél megvalósulása érdekében az Államadóssá g
Kezelő Központ Zrt. az értékesítési, hozam- vagy más hasznosítási bevételle l
egyező összegű államadósság-csökkentési műveletet hajt végre .
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(4) A (3) bekezdés szerinti bevételt képező pénzeszközök költségvetési bevételkén t
nem számolhatók el, azok az államháztartásról szóló törvény szerint i
finanszírozási bevételnek min ősülnek.

(5) Az MNV Zrt. a (3) bekezdés szerinti bevételek összegéről, azok beérkezésé t
követő hónap 15. napjáig írásos tájékoztatást küld az AKK Zrt . részére."

61 . § Hatályát veszti

1. a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997 . évi LXXXII .
törvény 24. § (12) bekezdése, 89 . § (8) bekezdése és 124. §-a,

2. a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alapról, és a szabad nyugdíjpénztár -
választás lebonyolításával összefüggő egyes törvénymódosításokról szóló 2010 . évi
CLIV. törvény ,

3. a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997 . évi LXXXII .
törvény, valamint a Nyugdíjreform és Adósságcsökkent ő Alapról, és a szabad
nyugdíjpénztár-választás lebonyolításával összefüggő egyes törvénymódosításokró l
szóló 2010. évi CLIV. törvény módosításáról szóló 2012 . évi LXIV. törvény.]

Indokolás

A Nyugdíjreform és Adósságcsökkent ő Alapot 2015. január 31-én meg kívánj a

szüntetni a Kormány. A Nyugdíjreform és Adósságcsökkent ő Alap kezelte a

magánnyugdíjpénztári tagoktól elvett, közel 3000 milliárd forint érték ű nyugdíjcélú

megtakarítást, amelynek nagy részét a Kormány gyakorlatilag folyó kiadáskén t

elköltötte . A Nyugdíjreform és Adósságcsökkent ő Alap működését ugyanakkor az arr a

hivatott szervek nem ellenőrizték, az éves beszámolókat az Országgyűlés a mai napig

sem tárgyalta meg . Így az Országgyűlésnek nem volt alkalma arra, hogy véleményezz e

a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alap működésével, veszteséges értékpapír -

értékesítési tevékenységeivel kapcsolatos beszámolókat . Az Országgyűlés így a mai

napig sem kaphatott választ például az alábbi kérdésekre :

• Hogyan lehet az, hogy 2010 . december 22-én felállított Alap megkezdte úgy a

működését, hogy a működésének részletes szabályairól szóló rendelet csak

lényegesen kés őbb, 2011 . május 31-én jelent meg a Magyar Közlönyben?

• Hogyan fordulhatott el ő, hogy az Alap kezel őjeként kijelölt Államadóssá g

Kezelő Központ Zrt. az Alap működését szabályozó végrehajtási rendelet és a z

Alap Irányító Testületének döntése nélkül döntött egy piaci szereplőnél történő
511,9 Mrd forintos letétkezelő i szolgáltatás igénybevételérő l?

• Hogyan fordulhatott elő , hogy megkezdődött 2011 júniusában a vagyonelemek

piaci értékesítése úgy, hogy az Alap Értékesítési Stratégiáját csak 201 1

októberében fogadta el az Irányító Testület?
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• Hogyan fordulhatott elő , hogy az értékesítésekkel kapcsolatos kockázatkezelési

szolgáltatást nyújtó szereplővel csak az értékesítések megkezdése után

szerződött az Alap?

• Hogyan fordulhatott elő , hogy az Alap kezelője csak 2011 októberének végén

fogadta el az Alapra vonatkozó ügyviteli szabályzatát ?

• Terhel-e valakit felel ősség a vagyonvesztésért, illetve a nem megfelel ő
szabályozásból eredő veszteségekért?

• Hogyan fordulhatott el ő , hogy az Alap Irányító Testületi elnöki tisztségét öt

hónapon át összeférhetetlenül töltötte be Nátrán Roland, akit 2012 . június 15-é n

kineveztek az Eximbank Zrt . vezérigazgatójává ?

A módosító javaslat célja, hogy a Nyugdíjreform és Adósságcsökkent ő Alap — legalább

a fenti kérdések tisztázásáig ne szűnjön meg.

Budapest, 2014 . december 1 .

Dr. Tóth Bertala n

országgyűlési képviselő

MSZP

Dr. Józsa Istvá n

országgyűlési képviselő

MSZP

Burány Sándor

	

Dr. Szakács ászló

országgyűlési képviselő

	

országgyűlési képviselő

MSZP

	

MSZP
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