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Selmeczi: Az átalakítás után senkit nem érhet kár

– Mi a feladata ebben a tiszt-
ségben? 

– Miniszterelnök úr felkérése 
arra vonatkozik, hogy koordinálni 
kell a nyugdíjvédelemre vonatkozó 
feladatokat, a jogalkotást. Nemcsak 
a jelenlegi nyugdíjasok védelmérõl 
van szó, hanem a magán-nyug-
díjpénztári tagok védelmérõl is. 
Ennek érdekében kell szabályozni 
a rendszer mûködését.  

– Mi a baj a magánnyugdíj-
pénztár-rendszerrel? 

– A nemzeti együttmûködés kor-
mánya azt mondja, jelenleg nem 
korrekt és nem igazságos az, hogy 
kötelezõvé tették az embereknek 
a magánnyugdíjpénztárakhoz való 
csatlakozást. Mégpedig úgy, hogy 
ezekkel a befizetésekkel ezek a 
szervezetek akár tõzsdézhetnek 
is, ezzel veszélybe sodorhatják a 
tagok befizetéseit. A kötelezõ jel-
leg megszüntetése nagyon fontos 
alapelvünk. Törvénnyel elõírni azt, 
hogy ezeknek az embereknek a 
pénzét kockáztatni lehet, igazság-
talan helyzet.  

– Mennyire volt hatékony a 
magánnyugdíjpénztárak gaz-
dálkodása? 

– Ennek vizsgálata is a felada-
taim közé tartozik. Komoly kérdés, 
hogy hová tûnt a pénztári tagok 
befizetése. Ha ma elõveszik a tagok 
az egyenlegközlõ értesítést, sok 
ember láthatja, hogy kevesebb a 
nyilvántartás szerint a pénze, mint 
amennyit befizetett. Tudok olyan 
pénztártagról, aki 600 ezer forintot 
fizetett be, és az egyenlegközlõn 
csak 400 ezer forint szerepel. Fontos 
megvizsgálni, miért engedélyezték 
a magas mûködési költségeket, ez 
a befizetések 4,6 százaléka, amire 
még rájön egy maximum 0,9 szá-
zalékos vagyonkezelõi díj is. Ez 
összegszerûen éves szinten 40 mil-
liárd forintot tesz ki. Magyarán, 
évente 40 milliárd forintot úgy 
fizettek be a tagok, hogy ezért cse-
rébe semmit nem kaptak. Ezzel 
szemben az állami nyugdíjfolyósí-
tó biztonságot garantál, a nyugdíj 
értékének megõrzését, és számos 
más feladatot is végez, maximum 

egyszázalékos mûködési költség 
mellett. 

– Az ellenzék részérõl erõs kri-
tika érte a kormányzatot, hogy 
visszatartják a tagok befizetéseit a 
nyugdíjpénztáraktól. 

– Ezeket a pénzeket tizennégy 
hónapon át átirányítjuk a biztonsá-
gos állami rendszerbe. Ezt a pénzt 
nem vesszük el senkitõl, hiszen 
ez nyilván van tartva. Ez a pénz a 
tagok tulajdona. Hogy milyen tech-
nikával, hogyan történik a jóváírás, 
az komoly szakmai kérdés, ezen 
dolgozik most számos szakember.   

– Inkább lépjenek vissza az álla-
mi rendszerbe az emberek? 

– Aki úgy dönt, hogy vissza-
jön a magánnyugdíjpénztár-
ból a biztonságot nyújtó állami 
rendszerbe, annak jóváírjuk az 

oda befizetett összegeket. Úgy 
vesszük, mintha ki sem lépett 
volna onnan. Minimum az álla-
mi nyugdíjat meg fogja kapni. A 
miniszterelnök által meghatáro-
zott alapelv, hogy az átalakítás 
után senkit nem érhet kár.  

– Mi lesz a magánnyugdíj-
pénztárak sorosa?

– A magánnyugdíjpénztárak a 
tagok tulajdonában állnak. A pénz-
tári tagok el fogják majd dönteni, 
hogy ezek a szervezetek fennma-
radnak-e valamilyen formában, 
vagy sem. Átalakulhatnak akár 
önkéntes pénztárakká is. Ugyanúgy 
fogják végezni majd a tevékenysé-
güket, mint eddig, de az emberek 
önként döntenek arról, hogy befi-
zetik-e a pénzüket, vagy sem, nem 
kötelezi õket erre törvény. G. B.

Selmeczi Gabriella: Senki befizetését nem szabad kockáztatni

A kormány veszélyben érezte a magán-nyugdíjpénztári 
tagok befizetéseit, ezért törvénymódosításra szánta el 
magát. Ennek megfelelõen az APEH egy ideig nem fogja 
átutalni az állampolgárok befizetéseit a magánnyugdíj-
pénztáraknak. A pénztárakkal kapcsolatos kérdésekrõl 
Selmeczi Gabriellával beszélgettünk, aki a jövõben minisz-
terelnöki nyugdíjvédelmi megbízottként dolgozik. 

Emlékezés a hõs honvédekre

Danilo Türk szlovén köztársa-
sági elnök a napokban fogadta 
az Emberi Méltóság Tanácsának 
vezetõit, akiket elkísért Simicskó 
István honvédelmi államtitkár is. 
Lomnici Zoltán, a tanács elnöke 
támogatást kért a világörökség cím 
elnyeréséhez, a szlovén államfõ 
pedig teljes támogatásáról biztosí-
totta a kezdeményezést. A magyar 
katonák kezdték el 9 évtizeddel 
ezelõtt építeni azt a kápolnát, ame-
lyet tavaly felújítottak. Lomnici 
Zoltán néhány hete a Tõkes 
László püspökkel tartott sajtótájé-

koztatón jelentette be, hogy ebbe a 
kápolnába visszaviszik azt a nagy 
értékû Krisztus-szobrot, amelyet 
egy honvéd alezredes Doberdóból 
– egy porig rombolt templomból –  
hozott magával Magyarországra 
az elsõ világháborút követõen. A 
mûalkotást õrzõ család azt kérte, 
hogy a szobrot juttassák vissza 
Olaszországba. A tervek szerint a 
carrarai márványból készült szob-
rot a magyar közönség is láthatja, 
és jövõ tavasszal kerül elhelyezés-
re Doberdóban, a magyar kápol-
nában. 

Az Emberi Méltóság Tanácsa kezdeményezi, hogy a 
doberdói elsõ világháborús hadszíntér legyen a kulturá-
lis világörökség része. A harcok során több mint száz-
ezer magyar honvéd halt hõsi halált Doberdó környékén, 
és közülük sokan jeltelen sírokban nyugszanak. 

A tavaly nyáron felszentelt magyar kápolna Doberdóban

Fo
tó

: S
áf

ár
 T

ib
or


