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Az egyes házszabályi rendelkezésekr ő l szóló 10/2014 . (II. 24.) OGY határozat
40. § (1) bekezdése alapján a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alap 2013.
január 1. és 2013. december 31. közötti üzleti évérő l szóló beszámoló elfogadásáró l
szóló H/6374 . számú határozati javaslathoz az alábbi

módosító javaslato t

terjesztjük elő :

A határozati javaslat szövege az alábbiak szerint módosul :

[Az Országgyűlés elfogadja a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alap 2013.
január 1. és 2013. december 31. közötti üzleti évérő l szóló beszámolót .]

Az Országgyűlés a. . ./2015 . számú OGY határozatban, valamint a. . ./2015 . számú
OGY határozatban foglalt, a Nyugdíjreform és Adósságcsökkent ő Alap 2011 . május 31 .
és 2011 . december 31 ., valamint 2012. január 1 . és 2012 december 31 . közötti üzleti
éveivel kapcsolatban az Állami Számvevőszék	 által	 lefolytatandó	 vizsgálatok
eredményének bemutatásáig a Nyugdíjreform és Adósságcsökkent ő Alap 2013 . január
1 . és 2013 . december 31 . közötti üzleti évéről szóló beszámoló elfogadásáról nem
határoz .



Indokolás

A Kormány javaslatára az Országgyűlés 2010. december 22-én döntött a Nyugdíjreform

és Adósságcsökkentő Alap létrehozásáról, melynek keretében 3,2 millió ember maj d

3000 milliárd forint összértékű nyugdíjcélú megtakarítását alig 4 év alatt az utolsó

forintig elköltötték. Az Alap működését szabálytalanságok, homályos működés és a

felelősség másra tolásra jellemezte. A kormánytöbbség 2015 . január 31-i hatállya l

megszüntette az Alapot, így a Fidesz a kellemetlen kérdések helyett a lehet ő
leggyorsabban kívánja a Parlamenttel elfogadtatni az Alap üzleti éveiről szóló

beszámolókat. Mindezek azonban egy szóval sem érintik a 2011-ben tapasztal t

botrányos működés körülményeit :

• a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alap Irányító Testülete hamarabb

megkezdte működését, minthogy az ő t szabályozó végrehajtási kormányrendele t

kiadásra került volna .

• Az Alap Irányító Testülete már 2011 . május 18-án felhatalmazta az ÁKK Zrt .

vezérigazgatóját egy részletes Értékesítési Stratégia kidolgozására, de ennek

megvalósítására és elfogadására csak 2011 . október 6-án került sor . Mindez azt

jelenti, hogy majdnem 5 hónapon keresztül stratégia nélkül értékesítettek 45 0

milliárd forintnyi vagyont .

• Az Alap hiába kívánt 2011 . májusa óta egy kockázatkezelési szolgáltatást végz ő
menedzser szolgáltatásait igénybe venni, azt csak augusztustól tudta . A csúszás

miatt szakértő i segítség nélkül értékesítettek 400 milliárd forint állampapíro n

kívüli vagyont .

A szabálytalanságokon kívül azon sem érdemes csodálkoznunk, hogy Fideszes személy i

botrányok is tarkítják a 3000 milliárd forint lenyúlását :

• Az Alap Irányító Testületének elnöki tisztségét öt hónapon keresztül, 2012 .

június 15 . és 2012 . november 15-között összeférhetetlen módon töltötte be az a

Nátrán Roland, aki a Matolcsy-féle Nemzetgazdasági Minisztérium helyette s

államtitkára is volt . Valószínűleg nagyszerű munkája miatt nevezték ki

párhuzamosan az Eximbank vezérigazgatójává is . A nyilvánvalóan törvénybe

ütköző álláshalmozás következmények nélkül maradhatott, miközben ezalatt az

5 hónap alatt újabb százmilliárdokat értékesítettek .

• De az is alapos vizsgálatot érdemelne, ahogyan pályáztatás nélkül kiválasztottá k

az UniCredit Bankot több mint 500 milliárd forintos külföldi értékpapí r

kezelésére. Szükségesnek mutatkozik a kiválasztás hátterében álló személy i

kapcsolatoknak a döntésre gyakorolt hatásának kivizsgálása.
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A fentiekre való tekintettel kiemelkedően fontos, hogy az Országgyűlés a beszámolók

elfogadásáról való döntés el őtt az ellenőrzésbe bevonja az Állami Számvevőszéket is ,

mely vizsgálata minimumkövetelmény lenne egy XXI. századi európai államban ott ,

ahol 3000 milliárd forintot költöttek el korántsem teljesen szabályszer ű módon . A

parlamenti pártok 3,2 millió korábbi magánnyugdíjpénztári-tagnak tartozna k

felelő sséggel akkor, amikor nyugtázzák az emberek megtakarításainak önkénye s

politikai célok szerinti felhasználását. Az MSZP szerint a jövő nyugdíjasai a felel ősség

takargatásánál többet érdemelnek, ezért biztos benne, hogy a politikai érdekek helyet t

valóban az emberek érdekeit szem el őtt tartó országgyű lési képviselők hozzájárulnak az

Állami Számvevőszék vizsgálatának lefolytatásához .

Budapest, 2015 . október 8 .

Dr. Tóth Bertalan

	

Korózs Lajo

országgyűlési képviselő

	

országgyűlési képviselő
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