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Összefoglaló a Magyar Kormány és a Fidesz-KDNP Frakciószövetség által a Magyar Országgyűlés elé  
terjesztett és 2011. február 28-án, hétfőn elfogadott törvény javaslatairól- és határozati javaslatairól

Vantara Gyula országgyűlési képviselő tájékoztatója a Magyar Országgyűlés által 
beterjesztett törvényjavaslatokról   

Az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről a Tunéziai Köztársaság közötti euro-
mediterrán megállapodás, valamint az ahhoz csatolt jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 

A Tunézia Köztársaság és az EU kapcsolatát a demokrácia-deficit leküzdésére tett erőfeszítések, a gazdasági 
integráció és a tudományos, kulturális és szociális együttműködés jellemzik. A szabad kereskedelem feltételeinek 
megteremtése terén az ország rendkívüli előrelépéseket tett az elmúlt években, célja felzárkózása Európához. A 
Megállapodást  1995.  július  17-én  írták  alá  és  1998  márciusában  lépett  hatályba;  többek  között  azokat  a 
rendelkezéseket tartalmazza, amelyek a további integrációt erősítik. Célja a Tunéziai Köztársaság és az Európai 
Unió közötti rendszeres párbeszéd révén gazdasági kapcsolataik fejlődését elősegítő légkör, valamint társadalmi 
és kulturális kérdésekben tartós együttműködés létrehozása.

A Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alappal, valamint a szabad nyugdíjpénztár-választás lebonyolításával 
összefüggő törvények módosításáról szóló törvényjavaslat 

A törvénymódosítás célja –  összhangban az Országgyűlés által  már megteremtett  állami  nyugdíjrendszer  és 
magán-nyugdíjpénztári  rendszer  közötti  választás  szabadságával,  valamint  a  Nemzeti  Együttműködés 
Programjában foglalt célkitűzésekkel – a nyugdíjasok vagyonának, eddigi magán-nyugdíjpénztári befizetéseinek 
védelme. Az államháztartás bevételét képező pénzösszegek (ide tartozik a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő 
Alapból  származó bevétel  is)  korábbi  szabályszerű és célszerű gazdálkodásának ellenőrzése össztársadalmi 
érdek, és az államháztartási kontroll része. Ennek érdekében több jogszabály is módosul, lehetőséget teremtve 
az állam számára a magán-nyugdíjpénztári vagyon kezelésének ellenőrzésére és átvilágítására. Az ellenőrzés 
biztosítja, hogy a pénztárakból átlépő természetes személyek jogai a bonyolult  és önmagában is kockázatos 
átadási folyamat során nem sérülnek. 
A törvényalkotó ugyanakkor kiemelt figyelmet fordított arra, hogy az új jogszabály a személyes adatok védelméről 
és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény rendelkezéseivel összhangban álljon, és a Kormányzati 
Ellenőrzési Hivatal a magánnyugdíjpénztárak portfólióátadásához kapcsolódó ellenőrzési tevékenysége során az 
egyes  ágazati  titkok  megismerésére  törvényben  megszabott  feladataival  összhangban,  az  ahhoz  szükséges 
mértékben legyen jogosult.
A jogszabályi változások megteremtik a későbbiekben kialakításra kerülő társadalombiztosítási egyéni számla 
alapjait: biztosítják az ehhez szükséges adatok átadását az egyéni számla vezetéséért felelős államigazgatási 
szerv részére, és pontosan meghatározzák az egyéni számla tartalmát. A visszaléptetésre és vagyonátadásra 
egylépcsős eljárásban, valamennyi tagi követelés azonos fordulónapra történő megállapításával kerül sor, ezáltal 
biztosított  az  egyenlő  bánásmód,  és  a  vagyonátadás  gyors,  egyszerű  és  költséghatékony  lebonyolítása.  Az 
átlátható elszámolási rend érdekében a törvénymódosítás meghatározza az Állam, valamint a Nyugdíjreform és 
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Adósságcsökkentő  Alap  közötti  ügyletek  költségvetési  elszámolásának  módját,  valamint  rendez  egyes, 
államadósság-kezeléssel összefüggő normákat is.

Az Európai Rendőrségi Hivatallal, a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenységgel, a 
lőfegyverrel és a pirotechnikával kapcsolatos törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 

törvényjavaslat szóló 

A  törvényjavaslat  mindenekelőtt  Magyarország  eddig  nem  teljesített  jogharmonizációs  kötelezettségeinek  a 
végrehajtása érdekében szükséges törvénymódosításokat tartalmazza. 
1. Az Európai  Rendőrségi  Hivatal  (Europol) létrehozásáról  szóló 2009/371/IB tanácsi határozat átültetése, az 
alkalmazhatóság megteremtése  javítja  a  szervezett  bűnözés  és  a  terrorizmus elleni  fellépés  hatékonyságát, 
továbbá  hozzájárul  más  súlyos  bűncselekmények  eredményes  üldözéséhez,  ezáltal  segíti  a  közrend  és  a 
közbiztonság megerősítését.
2. A  törvényjavaslat  Magyarország  európai  uniós  kötelezettségének  eleget  téve  megszünteti  azt  a  kötelező 
előírást, amely szerint személy- és vagyonvédelmi, valamint magánnyomozói tevékenységet csak a Személy-, 
Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara tagjai végezhetnek.  Szintén Magyarország európai uniós 
kötelezettségének tesz eleget a törvényjavaslat akkor, amikor markánsan elkülöníti a személy- és vagyonvédelmi, 
a tervező-szerelő, valamint a magánnyomozói tevékenységekre vonatkozó szabályozást. 
A törvényjavaslat az eddig ismertetett jogharmonizációs kötelezettségek teljesítésén túl a versenyképességet is 
javítja  azáltal,  hogy  az  SzVMt.  módosításával  megszünteti  a  magánbiztonsági  iparágban  jelenleg  jellemző 
alvállalkozói  láncokat.  Ez  jelentős  mértékben  hozzájárul  az  illegális  és  a  féllegális  foglalkoztatás 
visszaszorításához.  Iparági  becslések  szerint  jelenleg  a  magánbiztonsági  ágazatban  foglalkoztatottaknak 
nagyjából a felét érintheti a fekete-, illetve a szürkefoglalkoztatás. A felgöngyölíthetetlen alvállalkozói láncolatok 
következtében elmaradó közteher befizetések jelentős bevételkiesést okoznak a költségvetésnek. A személy- és 
vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályainak módosítása, különösen az alvállalkozói 
lánc megszüntetése és a rendőrség szerepének növelése átláthatóbbá teszi a magánbiztonsági ágazatot.
3. A pirotechnikai termékek forgalomba hozataláról szóló 2007/23/EK irányelv átültetése korszerű, a belső piaci 
szolgáltatásokról  szóló 2006/123/EK irányelvet  implementáló,  a  szolgáltatási  tevékenység megkezdésének és 
folytatásának  általános  szabályairól  szóló  2009.  évi  LXXVI.  törvénynek  megfelelő  szabályozást  vezet  be  a 
pirotechnikai tevékenységek piacán. Az implementáció törvényi szabályozást igénylő elemei biztosítják azt, hogy 
a  pirotechnikai  tevékenység,  annak  biztonsági  kockázatai  miatt,  továbbra  is  szoros  hatósági  kontroll  alatt, 
engedélyhez  kötött  tevékenységként  legyen  végezhető.  A  polgári  célú  pirotechnikai  tevékenység  végzésére 
jogosító engedély egyik feltétele a törvényjavaslat értelmében az, hogy az engedély jogosultja büntetlen előéletű 
legyen,  amit  a  bűnügyi  nyilvántartási  adatokból  történő  adatszolgáltatással  (hatósági  erkölcsi  bizonyítvány 
kiállításával) kell igazolnia.
.

Az afganisztáni Nemzetközi Biztonsági Közreműködő Erők (ISAF) műveleteiben történő magyar katonai 
szerepvállalásról szóló egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1242/2010. (XI. 17.) Korm.határozatban 

foglalt döntésekről 

2



Mint tudjuk az afganisztáni misszió a NATO kiemelten fontos művelete, Magyarország ISAF feladatokhoz történő 
hozzájárulása pedig szövetségi feladataink teljesítésének egyik legfontosabb eleme.
Egy hatékony afgán nemzeti hadsereg létrehozása létfontosságú az önálló Afganisztán megteremtéséhez. Ezt 
tükrözi a NATO Átfogó Politikai-Katonai Stratégiai Terve is, miszerint kiemelt fontosságú feladat az afgán haderő 
kiképzése.  Az ISAF keretein belül  ezen célt  szolgálja a Műveleti  Tanácsadó és Összekötő Csoport  (OMLT), 
amelynek feladata az Afgán Nemzeti Hadsereg alakulatainak kiképzésében és felkészítésében való részvétel, az 
ISAF erőkkel való összeköttetés és kapcsolattartás biztosítása, valamint az adott alakulat műveleti tervezésének 
és  végrehajtásának  támogatása.  A  Magyar  Honvédség  2009.  áprilisától  vesz  részt  ebben  a  típusú 
tevékenységben. Az Egyesült Államok haderejének Ohiói Nemzeti Gárdájával együtt teljesítenek szolgálatot a 
magyar katonák az általuk alkotott magyar vezetésű OMLT-ben. 
A kormány először 30 fő részvételét  engedélyezte az OMLT-ben. Azonban a tervek szerint  2011 októberéig 
körülbelül 170 00 főre növelik az afgán nemzeti hadsereg létszámát, ami természetesen tovább növeli a műveleti 
tanácsadó  és  összekötő  csoportok  iránti  igényt.  Mindemellett  pedig  az  Egyesült  Államok  átszervezi  katonai 
jelenlétét  a  misszióban,  ami  pedig  az  OMLT  feladatvállalás  amerikai  létszámarányának  csökkenését 
eredményezi.  Mindezt  egybevetve  azzal,  hogy  műveleti  szempontból  az  OMLT-ben  a  magyar  fél  a  vezető 
nemzet,  a  magyar  szerepvállalást  erősíteni  kell.  Ehhez  pedig  az  afganisztáni  Nemzetközi  Biztonsági 
Közreműködő erők (ISAF) műveleteiben történő további  magyar  szerepvállalásról  szóló  2186/2008.  (XII.  29.) 
Kormány határozat módosítása szükséges, melyben a korábbi 30 fős létszámhatárt 60 főre kell emelni, és ezzel 
egyidejűleg a feladat végrehajtásra vonatkozó véghatáridőt 2011. augusztus 31-ig kell meghosszabbítani.
Lényeges továbbá, hogy a már említett 2186/2008. Kormány határozat módosításáról szóló 1014/2010. (I. 28.) 
Kormányhatározatban a kormány tovább bővítette az afganisztáni szerepvállalást az alábbiakkal: hozzájárult egy 
új  Műveleti  Tanácsadó  és  Összekötő  Csoport  (OMLT  II.)  kitelepítéséhez;  a  kabuli  reptéren  működő  Légi 
Kiképzés-támogató  Csoportba  (Air  Mentor  Team)  10  fő  kiküldését  engedélyezte.  Valamint  az  afganisztáni 
parlamenti és tartományi választások biztosítására egy legfeljebb 40 fős választást biztosító szakasz kiküldését 
engedélyezte  a  Kormány legfeljebb  6 hónapos  időtartamra,  és egy  35  fős  nemzeti  támogató elem műveleti 
területre történő kitelepítését. A Kabuli Nemzetközi repülőtér működtetésének vezető nemzeti szerepét pedig a 
Magyar Honvédség vállalta 90 fővel egy éves időszakra.

Budapest, 2011. március 1.
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