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Napirendi javaslat 
 
 
1. a) Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat 

(T/7655. szám) 
(Általános vita) 

  
b) Az Állami Számvevőszék véleménye Magyarország 2013. évi központi 
költségvetéséről szóló törvényjavaslatról (T/7655/2. szám)  
 
c) A Költségvetési Tanács véleménye Magyarország 2013. évi központi 
költségvetési törvényjavaslatának tervezetéről (T/7655/1. szám) 

  
2. A Magyarország 2013. évi központi költségvetését megalapozó egyes törvények 

módosításáról szóló törvényjavaslat (T/7677. szám) 
(Általános vita) 

   
3. Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes 

törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/7772. szám) 
(Általános vita) 
(Első helyen kijelölt bizottságként) 
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Az ülés résztvevői 

A bizottság részéről 

Elnököl: Dr. Kocsis Máté (Fidesz), a bizottság elnöke 

Csampa Zsolt (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Básthy Tamás (KDNP), a bizottság alelnöke  
Iváncsik Imre (MSZP), a bizottság alelnöke  
Ágh Péter (Fidesz)  
Borbély Lénárd (Fidesz)  
Farkas Zoltán (Fidesz)  
Kulcsár József Ferenc (Fidesz)  
Dr. Mátrai Márta (Fidesz)  
Dr. Simon Miklós (Fidesz)  
Tamás Barnabás (Fidesz)  
Tóth Gábor (Fidesz)  
Földi László (KDNP)  
Juhász Ferenc (MSZP)  
Rubi Gergely (Jobbik)  
Korondi Miklós (Jobbik)  
Jámbor Nándor (Jobbik)  
 

Helyettesítési megbízást adott 

Ágh Péter (Fidesz) megérkezéséig Básthy Tamásnak (KDNP)  
Bíró Márk (Fidesz) Csampa Zsoltnak (Fidesz)  
Dr. Simon Miklós (Fidesz) távozása után dr. Mátrai Mártának (Fidesz)  
Vargha Tamás (Fidesz) Tóth Gábornak (Fidesz)  
Dr. Harangozó Tamás (MSZP) Juhász Ferencnek (MSZP)  
Dr. Dorosz Dávid (LMP) Iváncsik Imrének (MSZP)  
 

A bizottság titkársága részéről 

 
Laban János főtanácsadó, a bizottság titkára  
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Meghívottak részéről 

Hozzászólók 

Dr. Haág Tibor főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium)  
Tavaszi Zsolt főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium)  
Dr. Magyariné dr. Nagy Edit helyettes államtitkár (Belügyminisztérium)  
Pongrácz Éva ellenőrzésvezető (Állami Számvevőszék)  
 

Megjelentek  

Dr. Tóth László helyettes államtitkár (Belügyminisztérium)  
Dr. Dankó István helyettes államtitkár (Honvédelmi Minisztérium)  
Sulyok János dandártábornok, főosztályvezető (Honvédelmi Minisztérium) 
Varsányiné Dudás Eleonóra számvevő (Állami Számvevőszék)  
Kézdi Árpád referens (Nemzetgazdasági Minisztérium)  
Dr. Bodnár Bence osztályvezető (Belügyminisztérium)  
Dr. Kálmán Gergely szakértő (Belügyminisztérium) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 15 óra 15 perc) 

Elnöki megnyitó, a napirend elfogadása 

DR. KOCSIS MÁTÉ (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelettel köszöntök mindenkit az Országgyűlés Honvédelmi és rendészeti bizottságának 
ülésén.  

A határozatképességünk megállapítására kerül sor. Tizenhárom fő személyesen van 
jelen, a helyettesítések még folyamatban, ezzel együtt is vagy e nélkül is határozatképes a 
bizottságunk. 

A napirend elfogadása következik. A kiküldött meghívónkhoz képest annyi változás 
történt, hogy egy új, harmadik napirendi pont felvételét is javaslom. Ekképpen napirendi 
javaslatom a következő. 1/a. Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló T/7655. 
számú törvényjavaslat, 1/b. az Állami Számvevőszék véleménye Magyarország 2013. évi 
központi költségvetési javaslatáról, T/7655/2. számon, 1/c. a Költségvetési Tanács véleménye 
Magyarország 2013. évi központi költségvetési törvényjavaslatának tervezetéről T/7655/1. 
számon. 2. napirendi javaslatom a Magyarország 2013. évi központi költségvetését 
megalapozó egyes törvények módosításáról szóló T/7677. számú törvényjavaslat és annak 
általános vitája, és a 3. napirendi javaslatom az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek 
tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító 
módosításáról szóló T/7772. számú törvényjavaslat és annak általános vitája. 

Kérdezem, hogy ki az, aki a napirendi javaslattal egyetért, kézfeltartással jelezze. 
(Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság a napirendet egyhangúan elfogadta.  

Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat (T/7655. 
szám) (Általános vita)   

Az Állami Számvevőszék véleménye Magyarország 2013. évi központi 
költségvetéséről szóló törvényjavaslatról (T/7655/2. szám)  

A Költségvetési Tanács véleménye Magyarország 2013. évi központi költségvetési 
törvényjavaslatának tervezetéről (T/7655/1. szám) 

Rátérünk a költségvetés általános vitájára. Tisztelettel köszöntöm körünkben 
dr. Dankó István urat a Honvédelmi Minisztérium részéről helyettes államtitkárként, jogi és 
igazgatási ügyekért felel, illetve Sulyok János dandártábornok urat, a gazdasági, tervezési és 
szabályozási főosztály vezetőjét. Tisztelettel köszöntöm továbbá a Belügyminisztérium 
részéről Tóth László helyettes államtitkár urat. Köszöntöm a Nemzetgazdasági 
Minisztériumból dr. Haág Tibor főosztályvezetőt, illetve tisztelettel köszöntöm az Állami 
Számvevőszék részéről Pongrácz Éva ellenőrzési vezetőt és Varsányiné Dudás Eleonóra 
számvevőtisztet.  

Tisztelt Bizottság! A 2013-as költségvetés általános vitára való alkalmasságáról kell 
döntenünk az Állami Számvevőszék és a Költségvetési Tanács véleményét is figyelembe 
véve. 

Elsőként tájékoztatom önöket, hogy a Költségvetési Tanács jelezte, hogy a megküldött 
véleményüket fenntartják (Rubi Gergely megérkezik az ülésre.), melyet önök is elérhetnek, 
elérhettek, és ahogyan tavaly is, csak a költségvetési bizottság ülésén tudnak részt venni. 

Az Országgyűlésről szóló törvény előírása szerint a költségvetési törvényjavaslatot 
minden bizottság külön véleményezi, a bizottságok írásban leadott véleményét pedig a 
Számvevőszéki és költségvetési bizottság foglalja össze és terjeszti az Országgyűlés elé, azaz 
ez azt jelenti, hogy a törvényjavaslathoz a bizottsági ajánlásunkat, valamint - ha van ilyen - a 
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kisebbségi véleményt írásban kell eljuttatnunk az előbb említett Számvevőszéki és 
költségvetési bizottsághoz, legkésőbb a holnapi nap folyamán. 

Felhívom a figyelmüket arra is, hogy az írásban leadott többségi és kisebbségi 
vélemény csak olyan elemeket tartalmazhat, melyek elhangzottak a bizottság mai ülésén. 

Elsőként megadom a szót a Nemzetgazdasági Minisztérium képviselőjének, 
főosztályvezető úrnak, hogy a kormány nevében ismertesse számunkra az előterjesztésnek a 
honvédelmi és a rendészeti ágazatot érintő részeit, ezt követően az Állami Számvevőszék 
képviselői következnek, hogy szóban elmondhassák álláspontjukat, és ezután jönnek a 
képviselői kérdések és vélemények. 

Tisztelt Főosztályvezető Úr! Öné a szó, parancsoljon! 
 

Dr. Haág Tibor szóbeli előterjesztése 

DR. HAÁG TIBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen. Tisztelt 
Elnök Úr! Tisztelt Bizottsági Tagok! Az államháztartási törvény alapján az államháztartásért 
felelős miniszter javaslatára a kormánynak március 31-ig kellett meghatározni a gazdasági és 
pénzügypolitika fő irányait, azaz a költségvetési politikai irányelveket. Ennek megtörténtét 
követően a kormány a Széll Kálmán-terv 2.0 programjában ismertette azokat a bevételi és 
kiadási intézkedéseket, amelyek megalapozzák a jövő évi költségvetés alapjait. Mindezekkel 
összhangban került a 2013. évi költségvetési törvényjavaslat benyújtásra. 

A kormány döntése alapján a 2013. évi költségvetés országgyűlési tárgyalásának 
időpontja már június hónapban elkezdődik az előző évek gyakorlatától eltérően. A 
költségvetés korai elfogadása egy biztonságot, kiszámíthatóságot hordoz magában, azzal, 
hogy már év közepén rendelkezik Magyarország a jövő évi költségvetés sarokszámaival. 

Magyarország államadóssága 2011-ben csökkenő pályára állt, a maastrichti adósság 
GDP-arányosan 80,6 százalékra csökkent. Továbbra is célja a költségvetési 
törvénytervezetnek a tartósan és jelentősen csökkenő mértékű államháztartási hiány 
megvalósítása, amelyet a növekvő GDP-mérték is segít. 

A költségvetési törvénytervezet 2013 vonatkozásában az államháztartás uniós 
módszertan szerinti hiánycélt 2,2 százalékban fogalmazza meg. A vártnál kedvezőtlenebb 
nemzetközi makrogazdasági környezet ennek a hiánycélnak a teljesítéséhez szükségessé tette, 
hogy a Széll Kálmán-terv 2.0 programban szereplő intézkedések megfogalmazásra, illetve 
megvalósításra kerüljenek. Ezek az intézkedések mind a bevételi, mind a kiadási oldalt 
érintették. 

Néhány szót a bevételi oldal intézkedéseiről. Bevezetésre kerül a pénzügyi tranzakciós 
illeték mint egy új adónem 2013. január 1-jétől. Ez a tranzakciós illeték a Magyarország 
területén végrehajtott fizetési műveletekhez kapcsolódó új közteher. Jellemzője, hogy 
egyfázisú, forgalmi típusú illeték, amely alapvetően a lakossági és a vállalati banki 
tranzakciókra, valamint a postai ügyletekre terjed ki. Előnye, hogy rendkívül széles alapot ölel 
fel. 

A következő bevételi oldali intézkedés, amit mindenképpen újítani kell, a távközlési 
adó 2012. július 1-jei bevezetése. Az új adónem alanya a távközlési szolgáltató, az adóalap az 
indított hívások időtartama, valamint a küldött üzenetek száma. Az adó mértéke egységesen 2 
forint/perc vagy küldött üzenet. 

A harmadik, említést érdemlő elem az energiaellátók jövedelemadója, annak már 
2013. évi megmaradása, személyi körének kiegészítése a villamosenergia- és földgáztörvény 
meghatározott egyetemes szolgáltatókkal, elosztói engedélyezéssel, közüzemi vízszolgáltatást 
nyújtó és települési hulladékkezelést végzőkkel, és azzal, hogy ennek az adónak a mértéke 8 
százalékról 11 százalékra változott. 
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Bevételi oldalon új elemként megjelenik a biztosítási adó, mely 2013. január 1-jével 
kerül bevezetésre. Ez a baleseti adó a biztosítókat terhelő, a pénzügyi intézmények 
különadóját és a tűzvédelmi hozzájárulást váltja ki. 

Bevételi oldalon az áfa beszedésének hatékonyságjavulása került még 
megfogalmazásra, ezen felül bevezetésre kerül a mezőgazdasági fordított áfa befizetése. 

A Széll Kálmán-terv 2.0 programban különböző egyes kisadók megszüntetésére is sor 
kerül. 

A kiadási oldalán ennek a programnak már 2012. évet érintően is bázisba épülő 
intézkedések kerültek megfogalmazásra és végrehajtásra: a helyi önkormányzati alrendszer 
egyenlegjavulása, a megtakarítás a gyógyszerkasszáknál, a kormány irányítása alatt álló 
intézmények és szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok támogatásának csökkentése, továbbá 
az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek növelése és kiadási megtakarítások elérése.  

Ezen túlmenően maga a 2013. évi költségvetési törvénytervezet további 
többletintézkedéseket is tartalmaz. Ilyenek az elektronikus útdíj tervezett bevételének emelt 
szintű beindítása 2013. július 1-jétől, a nagyvárosi közösségi közlekedés központi 
költségvetési támogatásának csökkentése, a központi költségvetésből a Kutatási és 
Technológiai Innovációs Alap részére nyújtott állami támogatási kötelezettség megszüntetése, 
illetve kiváltása a megemelkedett innovációsjárulék-bevétellel, a gyógyszer-támogatási 
kiadások további csökkentése, és meg kell végül említeni a többségi állami tulajdonban levő 
gazdasági társaságok tevékenységének és szervezeti kereteinek racionalizálását, a közfeladat-
ellátás felülvizsgálatát követően a tulajdonosi támogatások, tőkeemelés mértékének 
csökkentési célját. 

A költségvetési törvénytervezetet a kormány a stabilitásról szóló törvény 24. §-a 
alapján 2012. május 31-én megküldte a Költségvetési Tanácsnak. Ezt követően került sor a 
Költségvetési Tanács tagjai és a kormányzat szakértői között egy egyeztetésre. A Tanács a 
tervezet hitelességére és végrehajthatóságára nem állapított meg olyan ellenvetést, amely 
felvetné a törvényjavaslattal szembeni egyet nem értését. Ugyanakkor a makrogazdasági 
prognózissal kapcsolatban kockázatot azonosított mind a bevételi, mind a kiadási oldal 
teljesülésével kapcsolatban. Ezek kezelésére alternatív makrogazdasági prognózis készítését 
javasolta, továbbá felvetette, hogy a kormány a Széll Kálmán-terv 2.0 programban 
megfogalmazott intézkedések végrehajtásához megfelelő időben gondoskodjon a szükséges 
jogszabályok módosításáról. A Tanács véleménye szerint a költségvetési tervezés alapjául vett 
2013. évi gazdasági növekedés 1,6 százalékos kormányzati prognózisa csak a belföldi kereslet 
számottevő javulása és a befektetői bizalom jelentős erősödése esetén állna elő. 

A kormány figyelembe vette a Költségvetési Tanács észrevételeit, és annak érdekében, 
hogy elfogadhatónak, megvalósíthatónak minősüljön, megerősödjenek a 2013. évi 
költségvetésben megfogalmazott célok, az országvédelmi előirányzat mértékét 50 milliárdról 
100 milliárd forintra emelte. Meg kell említeni, hogy a költségvetés tartalmaz további 
100 milliárdos keretet, ez a rendkívüli kormányzati intézkedések előirányzatán van, amely 
tartalék szintén felhasználható a Tanács által megfogalmazott kockázatok kezelésére. 

A bizottság hatáskörébe tartozó fejezetek költségvetésével kapcsolatban néhány 
mondat. A Belügyminisztérium 2012. évi eredeti előirányzata 391 milliárd 944,8 millió forint 
volt. Ezt az eredeti előirányzatot a költségvetési tervezés kezdetekor kiadott keretszámokban 
különböző módosítások érték. Ilyenek voltak a fejezetek közötti nullszaldós átrendezések. 
Nagyságrendje miatt mindenképp meg kell említeni az Információs Hivatal külfejezetbe 
történő nullszaldós integrálását, a nemzeti távközlési gerinchálózat NFM-fejezetbe történő 
integrálását, az országgyűlési őrséggel kapcsolatos átcsoportosításokat. 

5,9 milliárd forint értékben zárolás bázisba építése realizálódott a fejezeti keretszámba, 
és az egyszeri feladatok kivétele miatt további báziscsökkentést jelentett a fejezeti egyensúlyi 
biztosítási tartalék 3 milliárd forintos előirányzatának elvonása. 
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A tárca a fejezeti keretszámot visszatervezte, és a költségvetési tárgyalásokra, 
mégpedig a kormány által kétszer kormányülésen tárgyalt és különböző miniszteri szintű 
egyeztetésekre elkészítette a költségvetési többletigényét feladatok szerinti megbontásban. 
Ennek a mértéke a tárgyalások megkezdésekor 78,9 milliárd forint volt.  

A költségvetési tárgyalások, a kormány költségvetési törvénnyel kapcsolatos 
egyeztetését követően a Belügyminisztérium a következő feladatok ellátására a kiadott 
költségvetési keretszámon felül részesült többlettámogatásban.  

Elsőnek említeném a Terrorelhárítási Központ kiadási előirányzatát, amely 3 milliárd 
forinttal lett megemelve. Ez a fejlesztési forrás lehetővé teszi műveleti szempontból 
Magyarország teljes területi lefedettségét, egy 18 fős internetfigyelő egység létrehozását és a 
TEK-hez kapcsolódó 219 fős létszám fejlesztését. 

A rendőrségnél 9,4 milliárd forint dologi előirányzat biztosítására került sor a 
működés zavartalanságának megőrzése, fenntartása érdekében, és 3,6 milliárd forint személyi 
juttatás a schengeni követelményeknek történő megfelelés miatti 600 fős határrendész-
állomány létrehozása érdekében. 

A rendőrségi fejlesztések körébe tartozik egy új fejezeti kezelésű előirányzat, 
amelynek 1,1 milliárd forintos összege a terheltek mozgását nyomon követő technikai 
eszközök alkalmazását teszi majd lehetővé. 

A büntetés-végrehajtás esetében 2011-ben felmérésre került a fogvatartotti létszám 
biztonságos őrzése, ellátása feltételrendszerének hiányossága, és egy kormányhatározat 
keretében kidolgozásra került, hogy milyen feladatok végrehajtására lenne szükség, hogy a 
nemzetközi elvárásoknak megfeleljünk. Ennek egyik eleme az az 1,1 milliárd forintos fejezeti 
kezelésű előirányzat, amely Szirmabesenyőn egy új, 500 fős épület, objektum létrehozását 
teszi lehetővé. 

A keretszámon felüli többlettámogatások esetében meg kell említeni, hogy a kisadók 
eltörlésének keretében a tűz- és katasztrófavédelmi ágazatnál 5 milliárd forint, a tűzvédelmi 
hozzájárulás költségvetési támogatással lett kiváltva.  

Igaz, hogy a bizottság feladatkörét közvetlenül nem érinti, azonban meg kell említeni, 
hogy 2011-ben kibővült a közfoglalkoztatás rendszerének kiépítésével és működtetésével a 
fejezet feladatköre, a 2013-as költségvetés közfoglalkoztatási programjainak 
hatékonyságnövelése érdekében a tizenkét vízügyi igazgatóság felügyelete is átkerült a 
Belügyminisztériumhoz 2012-ben. Ennek a szervezeti egységnek a zavartalan működtetése 
érdekében 5,2 milliárd forint többlettámogatási előirányzat került a kiadott keretszámon felül 
a fejezet költségvetésébe beépítésre. 

A Honvédelmi Minisztérium 2013-as költségvetésével kapcsolatban. A HM-fejezet 
költségvetésének tervezését befolyásoló tényezők voltak, az első, meg kell említeni, hogy az 
1122/2012-es kormányhatározat, amely a Széll Kálmán-terv kiterjesztése keretében 
megvalósítandó egyes intézkedésekről szólt, nem tartalmaz zárolási kötelezettséget a HM-
fejezet esetében. A másik meghatározó kormánydöntés pedig a honvédelmi kiadások hosszú 
távú tervezési feltételeinek megteremtését szolgáló költségvetési források biztosításáról szóló 
1046/2012-es kormányhatározat, amely kimondja, hogy a HM költségvetése a 2013-2015 
költségvetési évekre legalább a 2012. évi tervezett költségvetési támogatás nominálértékén 
kerüljön biztosításra, majd a 2016-os évtől a GDP-részarány évi legalább 0,1 százalékpontos 
növelésével a támogatási főösszeg 2022-re érje el a GDP 1,39 százalékát. 

A HM-fejezet 2012. évi eredeti előirányzata 212 milliárd 458,8 millió forint volt, az 
Országgyűléshez benyújtott keretszáma a HM-fejezetnek 214 milliárd 590 millió forint volt. 
Ez az utóbb említett, 2013-as javasolt keretszám tartalmazza az önkéntes tartalékos rendszer 
fejlesztésének feladatát, a 2012. évben biztosított és bázisba épített 1,2 milliárd forinton felül 
további 2,1 milliárd forint többletforrást biztosított a kormányzat a 2013. évi fejlesztési 
feladatainak végrehajtására. 
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Ezeket tartottam fontosnak kiemelni a két fejezet költségvetési keretszámainak 
alakulásában. Tisztelettel kérem a bizottsági tagok támogatását a törvényjavaslat 
megtárgyalásához. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Megkérdezem az Állami Számvevőszék munkatársait, hogy a 

megküldött véleményüket szóban kívánják-e kiegészíteni. Parancsoljon! 
 

Pongrácz Éva kiegészítése 

PONGRÁCZ ÉVA (Állami Számvevőszék): Tisztelt Bizottság! Az Állami 
Számvevőszék a törvényi kötelezettségének eleget téve és a törvényjavaslat új benyújtási 
idejéhez alkalmazkodva elkészítette a véleményét. 

Négy kérdésre kerestünk választ: a bevételi és kiadási előirányzatokat megalapozták-e 
közgazdaságilag, számszakilag és a szükséges jogszabályokkal, a Széll Kálmán-tervekben 
foganatosított megtakarítási intézkedések levezethetők-e a törvényjavaslatból, megalkották-e 
a tervezéshez szükséges jogszabályi hátteret, illetve azok módosításait, és hogy az 
államadósság alakulása, az államadósság-mutató eleget tesz-e az alaptörvényben, illetve a 
stabilitási törvényben foglalt államadósság-szabálynak. 

A kiadási főösszeg 82 százalékát, a bevételi főösszeg 88 százalékát ellenőriztük. A 
költségvetési törvényjavaslat kialakításakor az NGM számolt a makropályánál jelentkező 
kockázatokkal, és az Állami Számvevőszék is ezt a makropályát vette figyelembe a 
véleményének a kialakítása során. 

Megállapítottuk, hogy a bázist képező 2012. évi költségvetési folyamatok alakulása 
során a makrogazdasági feltételek a vártnál kedvezőtlenebbül alakultak. Ezért továbbra is 
szükségesek azok a bevételnövelő és kiadáscsökkentő intézkedések, amelyek már 2012-ben 
megkezdődtek, és a 2013. évre is szükséges ezeknek az alkalmazása. 

A törvényjavaslat szerkezete és felépítése megfelel a jogszabályokban előírtaknak, és 
megfelel az államadósság-csökkentésre vonatkozó szabálynak az államadósság GDP-hez 
viszonyított aránya. 

Megállapítottuk, hogy a felmerülő kockázatok ellenére a hiánycél tartható. A központi 
költségvetés tervezett hiányával összefüggésben a kincstári egységes számla folyamatos 
likviditásának biztosítására, valamint a megelőlegezésekre vonatkozóan számszakilag 
kimunkált, alátámasztott finanszírozási elképzelések vannak. 

A legnagyobb kockázatot véleményünk szerint az jelenti, hogy a 2012. évi 
folyamatokat a második félévben sikerül-e növekedésbe átfordítani. 

A közvetlen bevételeken belül azok 70 százalékát ítéltük megalapozottnak, illetve 
részben megalapozottnak, azaz teljesíthetőnek, és 30 százalékát ítéltük nem megalapozottnak. 
A kiadási oldalon, a közvetlen kiadások oldalán mindössze 7 százalék volt, amit nem 
megalapozottnak ítéltünk, tehát 93 százaléka a közvetlen kiadásoknak megalapozottnak 
minősül. 

A jelenlegi gazdasági és pénzügyi környezetet is figyelembe véve és a 2012. évi 
folyamatokra is figyelemmel a tartalékok szerepe megnő. Ily módon a megképzett 
300 milliárd forint összegű tartalékot az Állami Számvevőszék szükségesnek ítéli, azonban 
úgy ítéli meg, hogy a fejezeti tartalékokkal kiegészítve biztosíthatja a megfelelő fedezetet a 
kockázatok kezeléséhez. 

Az ellenőrzött fejezetek többletigényét 120,8 milliárd forint összegben hagyta jóvá a 
törvényjavaslat.  

Az ellenőrzésünk tizenegy fejezetet érintett, és azon belül a HM, a BM, tehát a 
bizottság hatókörébe tartozó fejezetek, továbbá az NFM készített részletes háttérszámításokat, 
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a többi fejezetnél inkább az volt a jellemző, hogy a kiemelt előirányzatokra, illetve 
meghatározó előirányzatokra készültek el ezek a háttérszámítások. 

Az ellenőrzött fejezetek közül három és azon kívül még a Miniszterelnökség fejezet 
képzett tartalékot. A fejezetek nyilatkozata alapján a többlettámogatásokkal a fejezetekhez 
tartozó feladatok ellátásának biztonsága megnövelésre került. 

Kockázatként kell megemlíteni, hogy az uniós források 2012. évi felhasználása 
elmarad az időarányostól, és miután a jóváhagyott keretet legkésőbb 2013. év végéig 
kötelezettségvállalással le kell kötni, ily módon ezt a kockázatot kezelni kell ahhoz, hogy a 
források 100 százalékos kihasználása biztosítottá váljon. 

Az Ny-Alapnál kisebb kockázatot jeleztünk az infláció alakulásának számítottól való 
eltérése esetén. Egyébként az alapok bevételeit és kiadásait megalapozottnak minősítettük. 

Az E-Alapnál a gyógyszertámogatás csökkentésénél, az ehhez kapcsolódó megalapozó 
intézkedések kidolgozatlanságánál és a gyógyszer-felírási és fogyasztói magatartás 
változásának kiszámíthatatlanságánál jeleztünk bizonytalanságokat.  

Végül az önkormányzati feladatátrendezés és forráskivonás kockázataira világítottunk 
rá, amely a magasabb tartalékképzéssel együtt is veszélyezteti az önkormányzati rendszer 
működőképességét. Az önkormányzatok által ellátott feladatok nagy része átkerül az 
államhoz. Ez azt jelenti, hogy az alrendszer forrásai 464 milliárd forinttal fognak lecsökkenni. 
Ezzel párhuzamosan átalakul a finanszírozási rendszer is, azonban az ezt alátámasztó, tehát a 
feladatmegosztást alátámasztó háttérszámításokat hiányosnak ítéltük meg, és ez alapján nem 
átláthatónak, hogy a feladatellátás és a finanszírozás összhangja biztosított-e. 

Jelezni tartottuk szükségesnek, hogy a forráskivonás mellett a strukturális 
átalakításokból fakadó bizonytalanságok csökkentésére a rendelkezésre álló tartalékok csak a 
kormányzat által meghatározott célokra és legkorábban 2013 májusától használhatók fel. 

Köszönöm figyelmüket. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Képviselők! Kérdés, hozzászólás, vélemény? 

(Jelzésre:) Iváncsik Imre alelnök úr, parancsoljon! 
 

Kérdések, hozzászólások, vélemények 

IVÁNCSIK IMRE (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Véleményt szeretnék 
mondani a költségvetési javaslattal kapcsolatban. 

Az elmúlt két év radikális forrásmegvonása után a kormány az előzetes 
várakozásoknak megfelelően 2013-ban nominális értéken befagyasztja a védelmi 
költségvetést. Így a honvédelmi kiadások jövőre csak a GDP 0,77 százalékát fogják kitenni. 
Ha a jelenlegi kormányzati terveknek megfelelően a következő három évben valóban 
változatlan marad a HM költségvetése, akkor a honvédelmi kiadások 2015-re a GDP 0,7 
százalékát sem fogják elérni. 

Már a 2013. évi költségvetési terv is olyan feszültségektől terhes, amelyek kétségessé 
teszik a honvédség működőképességét, a 2014-2015-ös évekre jelzett nominális értéken 
változatlan költségvetés pedig a jelenlegi feladatrendszer és létszám mellett teljesen 
ellehetetleníti a honvédelmi ágazatot. 

A kormány által felvázolt költségvetési pálya következtében a 2013-2015-ös években 
kikerülhetetlenül olyan feszültségek keletkeznek, amelyet a kormány által jelzett, 2016-tól 
megvalósuló, évente 0,1 százalékpontos GDP-arányos növekedés képtelen lesz kezelni. 
Ennek tükrében a honvédelmi költségvetés növelését célzó kormányzati szándék komolysága 
is joggal megkérdőjelezhető, hiszen aszerint 2016-tól 2022-ig lényegében megduplázná a 
rendelkezésre álló forrásokat. 
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A 2012-2015-ös évek költségvetési következményei miatt a honvédség 2016-ra már 
lehetetlen helyzetben lesz. Az elmúlt két év védelmi költségvetését sújtó megszorításaiból, 
majd ezt követő befagyasztásából következik, hogy a kormány a választásokig egyértelműen 
vegetálásra ítéli a honvédséget, ami az elkövetkező két évben soha nem látott mélységbe 
kerül, mind a működésfenntartás, mind a fejlesztés területén. 

Általános illetményemelésre, csakúgy, mint a közszféra többi ágazatában, a 
katonáknál sem kerül sor. A Magyar Honvédségnek jövő évben is több mint 4000 fős 
létszámhiánnyal kell ellátnia a feladatait. Miközben a kormány több ezer beosztás 
feltöltetlenül hagyásával tízmilliárdokat spórol, a honvédelmi feladatokat lényegében 
társadalmi munkában, önkéntes tartalékosokkal akarja megoldani. 

A dologi kiadások szintje sem nő jövő évben, így a már 2012-ben is meglévő napi 
működési fenntartási kiadások finanszírozási problémái jövőre még hatványozottabban 
fognak felszínre kerülni. Ez nyilvánvalóan kedvezőtlenül érinti majd a csapatok napi 
működését, a kiképzést, a harckészültséget. 

A következő években várható további mélyrepülést leginkább a fejlesztési források 
drámaian alacsony aránya vetíti előre. A Gripen bérleti díjait és a NATO biztonsági 
beruházási programjához való hozzájárulást nem számítva a fejlesztésekre fordítható 
előirányzatok nem érik el a védelmi kiadások 4 százalékát sem. 

Mindezek ismeretében kijelenthető, hogy a kormányzaton belül a honvédelmi vezetés 
érdekérvényesítő képessége rendkívül gyenge. Az Orbán-kormány évről évre a nemzeti 
össztermék egyre kisebb hányadát költi a honvédelemre, miközben a Fidesz szakpolitikusai 
ellenzékben a védelmi kiadások növelésének, illetve a honvédség létszáma emelésének 
szükségességét hangoztatták. A költségvetési javaslat számai alapján látható, hogy a 
honvédelmi tárca Honvédkórház OEP-finanszírozásának növelésére irányuló erőfeszítései 
sem vezettek eredményre. 

Várható, hogy a HM vezetése az egyre nyilvánvalóbb teljesítményhiányt még 
erőteljesebb szemfényvesztéssel, még több protokolláris, díszelgő feladat ellátásával, még 
intenzívebb sajtópropagandával próbálja meg elfedni. Ennek eredményeként félő, hogy a 
kormányzati ciklus végére a Magyar Honvédség nem lesz több, mint a nemzeti 
együttműködés rendszerének díszes egyenruhába öltöztetett dekorációs eleme. 

2010 májusában Orbán Viktor nem kevesebbet ígért, mint hogy két hét alatt rend lesz 
az országban. Kormányprogramjának kevés konkrét ígéretei között szerepelt a rendőrség 
megújítása, jó fizetés biztosítása a rendőröknek, valamint a kistelepülések közbiztonságának 
javítása. A kormányzati ciklus félidejére mindebből vajmi kevés valósult meg. Utoljára 2001-
ben regisztráltak annyi elkövetett bűncselekményt, mint a múlt évben, és a bűncselekmények 
számának emelkedése 2012. első negyedévében is tovább folytatódott.  

A kistelepüléseken sem lett biztonságosabb az élet, mint a kormányváltás előtt volt. A 
rendőrség megerősítését ígérték, ehelyett megbontották szervezetrendszerét, hatásköröket és 
költségvetési forrásokat vontak el a Terrorelhárítási Központ, illetve az országgyűlési őrség 
felállításával.  

Az ígért jó fizetéssel szemben a rendészeti szervek állományát éppúgy sújtotta az 
illetménybefagyasztás, mint mindenki mást a közszférában. A kormány csupán a 
tiszthelyettesek számára biztosított havi bruttó 14 ezer forintot a korábbi szolgálati 
nyugdíjasok járandóságainak csökkentéséből származó költségvetési megtakarítás egy 
részének átcsoportosításával. Mivel ezt az összeget nem építették be az illetményrendszerbe, 
kérdéses - ezért kérdezem is konkrétan esetleg államtitkár urat, vagy aki tud rá válaszolni -, 
hogy jövőre fogja-e kapni az állomány ezt a járandóságot. 

A 2013-as költségvetési javaslat teszi egyértelművé, hogy az ígéretek ebben a 
kormányzati ciklusban már biztosan nem valósulnak meg. Csakúgy, mint az elmúlt két évben, 
2013-ban sem lesz általános illetményfejlesztés, egy esetleges 2014-es emelésre tett ígéret 



 13 

pedig nyilvánvalóan nem lenne több egyszerű kampányfogásnál. Nyoma sincs az ígért 
rendészeti életpályamodellnek sem.  

A dologi és felhalmozási kiadások alacsony szintje előrevetíti a rendőrség és a 
büntetés-végrehajtás évek óta húzódó válságának további elmélyülését. A 
Belügyminisztérium minden évben tudatosan és jelentős mértékben alultervezi a rendőrség 
dologi kiadási előirányzatát. Ennek következtében mára már az alapfeladatok zökkenőmentes 
ellátásának feltételei sem adottak. A megyei rendőrkapitányságoknak a közüzemi számlák 
kiegyenlítéséhez szükséges források előteremtése is komoly kihívást jelent. Jellemző, hogy 
idén már a második negyedévben közel 9 milliárd forintot kellett átcsoportosítani a rendkívüli 
kormányzati intézkedések előirányzatból a rendőrség felhalmozódott adósságainak 
törlesztésére.  

A 2013-as költségvetési javaslat sem vet véget az elmúlt évekre jellemző 
alulfinanszírozottságnak. Bár a dologi kiadási előirányzat a 2012-es évhez viszonyítva 
emelkedik, azonban ez a növekmény még a költségvetési javaslat fejezeti indokolása szerint is 
csak a működési költségvetés hiányának részbeni visszapótlását foglalja magában. 

Megdöbbentő módon az egyre nagyobb fogvatartotti létszámot kezelő büntetés-
végrehajtási szervezetrendszer dologi kiadásait még ilyen arányban sem növelik, sőt több 
mint 1,5 milliárd forintot el is vonnak belőle. 

Miközben jövő évben a büntetés-végrehajtási intézetek üzemeltetéséhez szükséges 
minimális források is alig lesznek biztosítottak, a kormány 1,1 milliárd forintot szán egy 
konténeres technológiával kialakítható, 500 fő kapacitású büntetés-végrehajtási objektum 
kialakítására. 

2012. január 1-jétől az önkormányzati tűzoltóságok államosításával és az önkéntes 
tűzoltóságok háttérbe szorításával az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 
alárendeltségében egy új, igen költségigényes és bürokratikus rendvédelmi szervet hoztak 
létre. A Belügyminisztérium az átszervezés eredményeként további hatvanöt 
katasztrófavédelmi kirendeltség és hatvannégy katasztrófavédelmi őrs létrehozását ígérte. Az 
eredeti tervek szerint a beruházások forrása a biztosítók tűzvédelmi hozzájárulása, illetve a 
katasztrófavédelmi hozzájárulás lett volna. Az így beszedhető bevételek feltehetően csak a 
tervezett beruházások egy részére biztosítottak volna fedezetet. A fejlesztésekre szánt összeg 
azonban tovább csökken, mert ezeket az adókat egy későbbi törvénymódosítással kivezették, 
és a kieső bevételt a költségvetési javaslat sem pótolja vissza maradéktalanul. 

A 2013. év egyértelmű nyertese a miniszterelnök személyi védelmét is ellátó 
Terrorelhárítási Központ. Miközben a legtöbb rendészeti szerv számára a közüzemi számlák 
kifizetése is komoly kihívást jelent, addig a Terrorelhárítási Központ beruházásokra és 
felújítási munkálatokra 2,5 milliárd forintot költhet, miközben állományának létszáma 858 
főről 1095-re nő. 

Ennyiben kívántam ismertetni a szocialista frakció véleményét a szakterületet érintő 
költségvetési javaslatról. Azt hiszem, az elmondottakból egyértelműen kiderül, hogy 
számunkra ez a költségvetési javaslat elfogadhatatlan, általános vitára alkalmatlannak tartjuk, 
egyébként is elsietett, semmi nem indokolja, hogy ilyen korán kerüljön az Országgyűlés elé. 
Ezért azt indítványozzuk, hogy az előterjesztő vonja vissza a javaslatot, és majd megfelelő 
időben, amikor már konkrét számok, adatok állnak rendelkezésre, egy megalapozottabb és a 
területet bőkezűbben preferáló javaslattal álljon elő. 

Tisztelt Elnök Úr! Helyettesítési megbízást kaptam Dorosz Dávidtól, úgyhogy 
szeretném az LMP kisebbségi véleményét ismertetni. 

2012. június 15-én benyújtotta a kormány Magyarország 2013-as költségvetésének 
törvénytervezetét. Tette ezt annak ellenére, hogy semmi sem kényszerítette erre a sietségre. 
Tette ezt annak ellenére, hogy mind a belső, mind a külső gazdasági folyamatok igen nehezen 
kalkulálhatók. Tette ezt annak ellenére, hogy a 2012-es év teljesüléséről semmilyen 
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fogalmunk sincs, hiszen csupán negyedéves adatok, illetve a 2012-es negyedik, ötödik havi 
adatokat az egy évvel korábbiakkal összehasonlító számok állnak rendelkezésre. Tette ezt 
annak ellenére, hogy szakértők intették, miszerint a korai tervezési stádium miatt a terv 
jelentős kockázatokat rejt magában.  

A Lehet Más a Politika továbbra sem támogatja, hogy a miniszterelnöknek 
magánrendőrsége legyen. A Terrorelhárítási Központ valamennyi feladatát hatékonyabban, 
nagyobb politikai függetlenséggel és a rendőrségen belüli konfliktusok nélkül lehetne ellátni a 
hagyományos rendőri szervezetben. Ezért javasoljuk a szerv költségvetési támogatásának 
megvonását. Ezzel összefüggésben a kiadáscsökkenést a Belügyminisztériumra is ki kell 
terjeszteni, a minisztériumi feladatellátás ugyanis jelentős költséghatékonyság-javulással is 
ellátható lenne. 

Az így megspórolt 13,7 milliárd forintból elsősorban a rendőrség és a büntetés-
végrehajtás régóta elmaradt, megfelelő mértékű bérfejlesztését kellene támogatni. 5, illetve 
1,5 milliárd forintot javasolnak erre a célra. 

A rendészeti tárgyú pénzforrásokból indokolt, hogy a korábbinál nagyobb hangsúlyt 
kapjanak a nem hagyományos kiadások. A pártfogó felügyelők költségvetési támogatását 
500 millió forinttal, a polgárőrökét 300 millió forinttal javasoljuk megemelni. Ezen 
szervezetek a saját területükön hatékonyabban tudják megelőzni a további 
bűncselekményeket, illetve orvosolni a bűncselekmények által okozott károkat, költségvetési 
támogatásuk emelése ezért indokolt. 

Az áldozatvédelem támogatásában jelentős előrelépésre van szükség, ha az állam 
erőteljes jelzést küld az áldozatok irányába, az gátolhatja a szélsőségesek megerősödését és a 
rasszizmus térhódítását. További 1 milliárd forintból mód lehetne az állam áldozatsegítői 
szerepének jelentős megerősítésére. Ezzel összefüggésben indokolt emelni a kárenyhítésre 
célzott pénzösszegeket is. 

Végül indokolt költségvetési támogatásban részesíteni egy közösségi rendőrségre 
vonatkozó pilotprojektet, amelynek tapasztalatai alapján a teljes rendőri szervezet működése 
javítható. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Kérdezem a képviselőket, hogy kívánnak-e hozzászólni. 

(Jelzésre:) Jámbor Nándor képviselő úr, parancsoljon! 
 
JÁMBOR NÁNDOR (Jobbik): Köszönöm a szót. A kormány részéről elővezetett 

beszámolóval, illetve tájékoztatóval kapcsolatban annyit fűznék hozzá, hogy a költségvetés 
fedezeti oldalát alátámasztó adók vonatkozásában már az általános vitában, illetve részletes 
vitában kifejtettük a véleményünket. Ezeket a törvényjavaslatokat, törvényeket nem 
támogattuk, ezáltal a költségvetést összességében általános vitára alkalmatlannak kell hogy 
tekintsük. 

Elhangzott a viták során is már, hogy bár ezek az újonnan bevezetett adónemek, illetve 
adófajták a piac szereplői közül a kínálati oldalon jelennek meg elsősorban, de tudjuk nagyon 
jól, hogy a kivetett adókat, például a telekommunikációs adónál a lakosságra, a 
végfelhasználókra tovább fogják hárítani. Ez gyakorlatilag minden ilyen jellegű adónemnél 
érvényesült, ugyanígy a bankadónál korábban, és ezeknél az adóknál sem várható ez 
másképp. 

Ugyanez vonatkozik tulajdonképpen a sárgacsekk-adónak ismert tranzakciós adóra is, 
bár az igaz, hogy egy szélesebb rétegre van szétterítve, ami szintén minden lakost, minden 
állampolgárt, aki jövedelemmel rendelkezik, és fizetési kötelezettségei vannak, tehát 
mindenkit terhelni fog.  
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Összességében ezek a kivetett adók a kormány céljainak megfelelően, elvárásai szerint 
semmiképpen nem fognak fogyasztásösztönzőleg hatni, így a gazdasági élénkítés sem várható 
ezek következtében. 

Röviden áttérve a bizottságot érintő területekre. A honvédelem költségvetési 
támogatására vonatkozóan el tudjuk mondani, hogy nem értünk egyet azzal, amit a kormány 
hosszú távon tervez, hogy nominálisan meg kívánja őrizni, de csak nominálisan kívánja 
megőrizni a honvédelem költségvetését az elkövetkező évekre. Ez reálértéken jelentős 
csökkenéshez fog vezetni. 

Egyetértek mindazzal, amit Iváncsik képviselőtársam elmondott, azzal a kikötéssel, 
hogy bizony ilyen hátrahagyott romokra építkezni rendkívül nagyon nehéz. 

Tehát mi vár a honvédségre? Ugyanabban az állapotban marad, mint ahogy a kormány 
átvette. Ezek szerint az elképzelések szerint, ha ez így marad, és ez így valósul meg, tehát a 
honvédség állapota továbbra sem fog javulni, a védelmi képességünk nem fog javulni, tudva, 
hogy bizony a feszültséggócok, a feszültségpontok a világban egyre inkább fokozódnak, 
rendkívül fontos lenne, hogy a költségvetés a honvédelmet annak értékei szerint támogassa, és 
nagyobb támogatást biztosítson a hazát védő és szolgáló katonák számára. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Tisztelt Bizottság! Megkérdezem, hogy van-e kérdés, vélemény. 

(Nincs jelzés.) Akkor, ha megengedik, a magam részéről a kormánypárti frakciók álláspontját 
szeretném ismertetni. 

Azzal együtt, ezzel a felvezetéssel, hogy messzemenőkig nem értek egyet a korábban 
elhangzottakkal, a költségvetésről szóló törvényjavaslat pontos és átlátható képet ad, és nagy 
hangsúlyt fektet arra a kedvezőtlen gazdasági környezetre, amely Magyarországot komoly 
kihívások elé állítja. Fakad ez abból is, hogy az eurózóna jó néhány tagállamának pénzügyi 
nehézségei erősítik a pénzpiacok bizonytalanságát, és ez Magyarország számára nagyon 
komoly külső kockázatot jelent. Ezzel együtt a 2013-as költségvetés sarokszámaiból kiderül, 
hogy a fő cél a stabilitás és a kiszámíthatóság. 

A jövő évi költségvetés megteremti azokat a vállalásokat, illetve azon vállalások 
feltételeit, amelyek továbbra is biztosítják ennek a stabilitásnak a megőrzését, és egyben 
érezhető változásokat jelent mind az állampolgárok, mind pedig a vállalkozások mindennapi 
életében. 

Egyetértünk azzal a céllal, mely szerint az elhúzódó válság idején a költségvetés 
legfontosabb feladata a foglalkoztatás növelése és az adósság csökkentése legyen, és ezért ez 
prioritás. A Belügyminisztérium 2013-as költségvetésén látszik, hogy kiemelt ügynek tekinti 
a közbiztonság megerősítését, a terrorizmus elleni védelmet, a határon túli magyarok számára 
megteremtett kedvezményes honosítási lehetőség kapcsán jelentkező feladatok hatékony és 
gyors ellátását, az emberi élet és értékek védelme érdekében a katasztrófavédelem fejlesztését, 
a kis értékű bűncselekmények felderítését, és sorolhatnánk. 

A Belügyminisztérium alá tartozó szervek feladata a rend és közbiztonság 
megerősítése, az állampolgárok védelme, és az ezt szolgáló fejlesztések, illetve szervezeti 
átalakítások következetes végrehajtása. 

Mit jelent ez számokban? A 2013. évi költségvetésben a BM-fejezet kiadási főösszege 
368,5 milliárd forint, bevételi előirányzata 180 milliárd forint, támogatási előirányzata pedig 
közel 187 milliárd forint.  

Magának a Belügyminisztériumnak az engedélyezett létszáma 2013-ra vonatkozóan 
362 fő. Ez 12 fős csökkenést jelent az idei évhez képest. 

2013-ban a BM kiemelt feladata a közfoglalkoztatás ellenőrzési rendszerének a 
megerősítése, melyhez a kormány 70 millió forint többlettámogatást biztosít. 
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A rend és közbiztonság mint kiemelt cél kapcsán a főbb számok a következők. A 
rendőrségi címhez mintegy harminc költségvetési intézmény tartozik. A költségvetési 
törvényben meghatározott létszám az idei 48 153 főhöz képest 2013-ra 48 417 főre nő, tehát 
közel 300 fővel. Ugyan a létszámot csökkenti az országgyűlési őrség létrehozásával 
kapcsolatban végrehajtandó 325 státusz átadása, ugyanakkor növeli, hogy 2013. február 1-
jétől állományba lépő 600 fős határrendészeti fejlesztés valósul meg, melyhez a kormány 
2013-ban 1,3 milliárd forint többlettámogatást javasol. 

A rendőrség kiadási előirányzata 236 milliárd forint, bevételi előirányzata 4,5 milliárd 
forint, támogatási előirányzata pedig 231 milliárd forint. Ez közel 9 milliárd forinttal nagyobb 
összeg, mint a tavalyi évi. 

Az elhangzott véleményekre még annyiban hadd reagáljak, hogy a tiszthelyettesek 
január 1-jétől 14 ezer forinttal magasabb fizetésben részesülnek. Ekképpen azt az ellenzéki 
véleményt tényszerűen nem tudom osztani, hogy ez akár nominálisan be lenne fagyasztva, 
pláne azt nem, hogy csökkenne. 

Arra is kénytelen vagyok reagálni, hogy a regisztrált bűncselekmények száma nőtt. Ez 
pusztán abból adódik, hogy több a regisztrált, tehát több bűncselekményről tud az állam, mint 
korábban. Ez nem azt jelenti, hogy a bűncselekmények száma nőtt, hanem sokkal tisztább 
képe van a Belügyminisztériumnak az elkövetett cselekményekről, mint a korábbi években. 

A TEK-kel kapcsolatban különösen szükséges megjegyezni, hogy jelen pillanatban 
kilenc műveleti egységgel dolgozik a Terrorelhárítási Központ, ebből hat Budapesten, három 
vidéken van, és azzal együtt, hogy országos hatáskörű szerv, nem tudja ellátni az országos 
lefedettség nélkül ezen feladatait, tehát további négy plusz egy műveleti egység felállítása 
szükséges. Ez Debrecen, Békéscsaba, Pécs és Szombathely esetében válik szükségessé, és a 
plusz egy pedig maga a reptér, tehát a reptéri őrzés feladatainak, illetve terrorelhárítási 
feladatainak a megoldása.  

A TEK egyébként jelen pillanatban naponta öt-hat műveleti egységet hajt végre, és 
nem Orbán Viktor magánmegrendeléséből, ekképpen azt határozottan szeretném 
visszautasítani, ami ugyan jól hangzik, csak köszönőviszonyban sincs az igazsággal, hogy 
Orbán Viktor magánhadseregéről lenne szó. Mint ahogy az elmúlt hetekben is láthatták, nem 
Orbán Viktor személyes ügyeit intézi a TEK. De ha ez nem lett volna elég világos, akkor 
keressenek rá a médiában. 

Ekképpen az LMP által elmondott véleményt messzemenőkig nem tudom osztani. 
A rendőrség és a Belügyminisztérium kapcsán én ennyit szerettem volna elmondani.  
Megadom a szót Csampa Zsolt alelnök úrnak. Parancsoljon! 
 
CSAMPA ZSOLT (Fidesz): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt Államtitkár 

Úr! Tisztelt Képviselő Úr! Úgy látom, hogy az ellenzék kinéz az ablakon, és azt látja, hogy 
borús az idő, ezért borúsan lát mindent. Azért azt gondolom, hogy egy picit jó lenne, ha 
néznénk előre is, egy kicsit a derűs oldalát is nézzük a dolgoknak. Jobbikos képviselőtársam 
megfogalmazta, hogy romokra építünk, ez tény és való, végre valaki az ellenzék padsorából is 
elismeri azt, hogy az elmúlt időszakban mit vettünk át, kvázi romokat, és a romok 
eltakarítását sokkal egyszerűbb gyakorlatilag elvégezni, majd egy újraépítkezést is elkezdeni. 
Úgy gondolom, hogy ez a 2013-as költségvetés gyakorlatilag ezt takarja. 

Ha pontosan belemegyünk a Magyar Honvédség, illetve a Honvédelmi Minisztérium 
fejezetébe, akkor azt gondolom, az már egy pozitív hír, amit a miniszter úr is a meghallgatás 
során mondott és a kormány részéről is sokan elmondtak, hogy gyakorlatilag a honvédelmi 
tárca valós elképzelését, tervezését gazdasági szempontokból nem a gazdasági oldal 
csökkentése, hanem gyakorlatilag egy kiszámítható, valamilyen szintű növelés a célkitűzés 
akár 2016-ra, akár hosszabb távra is nézzük. 
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Ha az elmúlt időszakokat vesszük figyelembe, és gyakorlatilag itt vissza lehet utalni 
egy-egy olyan tevékenységre, amit az elmúlt másfél-két évben elvégzett a honvédelmi tárca, 
akkor pontosan azok a jelzések, pontosan azok a számok, hogy egy-egy szerződés 
módosításával gyakorlatilag milyen pénzt tudtak megtakarítani. Ezek a megtakarítások 
lényegében benne maradnak a tárca költségvetésében, nem zárolásra kerülnek, ahogy a 
főosztályvezető úr is elmondta, hanem gyakorlatilag lehet és kell és szükséges is a 
fejlesztésekre való pénzek átcsoportosítása. Én úgy gondolom, hogy ha megnézzük a 
számokat, akkor a számok pontosan ezt takarják. 

Hangsúlyos elem, ha megnézzük, fő célkitűzés továbbra is az önkéntes tartalékos 
rendszer megerősítése, ha jól emlékszem, a 17 főre 2010-ben. Ehhez képest most, jelen 
pillanatban a tárca azért egy komolyabb létszámú önkéntes tartalékos rendszerrel - 
mondhatom ezt - rendelkezik, és természetesen nem áll meg az elképzeléseiben, hanem a 
következő ütemhez még mellé is rendeli a 2,1 milliárd forintot mint többletforrást, azért, hogy 
majd maga a rendszer kiépítésre kerüljön, megvalósításra kerüljön, és gyakorlatilag 
fölállításra kerüljön a következő években is. 

Már utaltam a szerződések módosítására. Én magam 2002 óta nyomon követhettem a 
Gripen szerződésének a különböző tételes módosításait ezen falak között. Azt gondolom, az 
már célkitűzés és az egy eredmény, hogy maga a Gripen bérleti szerződésének a módosítását a 
tárca el tudta érni, az ennek a költséghatékonyságára fordított pénzösszeg viszont bent maradt 
a tárcánál, ahogy már az előbb mondtam, lényegében fejlesztésekre - akár fegyverzet, akár 
elektronikai eszközök, akár híradóbeszerzések -, vagy kiemelten, mondjuk adott esetben a 
pilóták pótlólagos kiképzésével kapcsolatos eredményeket is azért ide lehet sorolni. 

Az, hogy a HM költségvetése, illetve a Honvédelmi Minisztérium igazgatási létszáma 
522 főben került megőrzésre, és beletartozik a Nemzeti Közszolgálati Egyetem hivatásos 
állománya is, úgy gondolom, hogy ezek azok a biztosítékok, amelyek azt biztosítják, hogy a 
jövőben gyakorlatilag működőképes lesz mind az egyetem, mind pedig a Magyar Honvédség, 
illetve a Honvédelmi Minisztérium. 

Röviden ebben szerettem volna elmondani azokat a főbb tételeket, amikre azért 
szükség van, és azt gondolom, hogy a 2013-as költségvetés megalapozottan gyakorlatilag 
ezeket a tételeket tartalmazza is. 

Amit még célkitűzésként megfogalmaz a tárca, és bízom benne, hogy egy valamilyen 
szintű, most már 20 éves vagy már több évtizedes, mondhatom azt, hogy projekt valamilyen 
szinten lezárásra kerül, ez pedig nem más, mint azon ingatlanok ingatlangazdálkodásának az 
eszközei, amik elméletileg kormánydöntés alapján át fognak kerülni a Nemzeti Földalaphoz, 
és innentől kezdve lényegében rendeződnek ezek a kérdések. Emlékezzünk rá, és tudjuk azt 
nagyon jól, hogy nagyon sokba kerül ezeknek az úgynevezett üres ingatlanoknak a kezelése, 
adott esetben a veszélyelhárítás, adott esetben pedig az őrzés. Ez lényegében 2013-ban már 
nem fogja terhelni a tárca költségvetését, ezt kiolvashatjuk gyakorlatilag ebben a költségvetési 
tervezetben. 

Ami még idevonatkozó, a miniszteri meghallgatáson is szót emeltem erről, és 
pozitívan szóltam a Honvédkórház azon részéről, hogy a Honvédkórház kapott egy plusz 
6 milliárd forintos támogatást a kormányzat részéről, mert gyakorlatilag egy nagyon komoly 
adóssághalmaz volt 2010-ben. Én abban bízom, hogy a Honvédkórház a jövőben a mostani 
költségvetés tervezése alapján ezeket le fogja tudni dolgozni továbbra is, és innentől kezdve 
adott esetben tudja szolgálni akár nullszaldósan különböző tárcák, különböző szervezetek és 
persze az állampolgárok - akik odatartoznak - egészségügyi biztosítását. 

Elnök úr, köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Borbély Lénárd képviselő úr, parancsoljon! 
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BORBÉLY LÉNÁRD (Fidesz): Köszönöm a szót. Én egy részterületről szeretnék 
beszélni röviden, a katasztrófavédelemről, és azért is gondoltam, mert azt hiszem, hogy a 
múltkorjában egy elég hosszas és részletes beszámolót hallgathattunk meg dr. Bakondi 
Györgytől, a katasztrófavédelem főigazgatójától azzal kapcsolatban, hogy hogyan változott a 
katasztrófavédelem szervezete, a rendszere, illetve ezzel kapcsolatban a törvénymódosítás 
milyen, általunk, illetve a bizottság többsége által pozitív változásokat hozott, illetve hozhat 
az elkövetkezendő időszakban. 

A katasztrófavédelem költségvetésében be volt tervezve a tűzvédelmi hozzájárulás, 
illetve a katasztrófavédelmi bírság milliárdos nagyságrendben. Az adójogszabályok változása 
miatt ez kikerült a költségvetésből, ahogy azt a felvezetéskor a kormány képviselője említette 
is. Nyilvánvalóan ennek van egy olyan típusú vetülete is, amit szerintem érdemes vizsgálni, 
illetve érdemes megérteni mindenkinek. Viszont azt pozitívumként szeretném nyugtázni, 
hogy ennek ellenére a költségvetésből 5 milliárd forint összegben visszapótlásra kerül a 
katasztrófavédelem szervezete részére ez az összeg. 

Továbbá az elvonást azért még más is ellensúlyozza, az eredetileg tervezett, ha jól 
emlékszem, 11 050 fős létszám, bár nem nagy mértékű, de valamelyest mégiscsak csökken, 
ha jól emlékszem, 26 vagy 24, de inkább talán 24 fővel, hiszen az állománynak ezt a részét át 
fogja venni az őrség, amely január 1-jétől fog felállni. Tehát itt is személyi megtakarítás fog 
bekövetkezni. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Kulcsár József képviselő úr, parancsoljon! 
 
KULCSÁR JÓZSEF FERENC (Fidesz): Köszönöm, elnök úr. Én a büntetés-

végrehajtásról szeretnék egy pár gondolatot megosztani önökkel. Iváncsik alelnök úrral nem 
értettem egyet, de én folyamatosan szemmel kísérem, hogy a büntetés-végrehajtásban mik 
történnek, és úgy látom, hogy ha az ottani belső ellátás megvalósul, akkor lényeges gazdasági 
megtakarításokra fognak szert tenni. Már el is indult ebben az évben egy belső átszervezés, 
ami révén nap mint nap több bevétellel és nagyobb takarékossággal rendelkeznek. (Ágh Péter 
megérkezik az ülésre.) 

Az elmúlt években a túlzsúfoltságot is úgy tudták megoldani, hogy régen bezárt 
büntetés-végrehajtási intézményeket felújítottak. Ez valóban egy olyan 3-4 százalékos 
csökkenést jelentett, de 2013-ig egészen biztos, hogy meg kell nyitni egy új börtönt, és 
számomra az nagy öröm, hogy ezt az 1,1 milliárdot a büntetés-végrehajtás megkapja, és egy 
nagyon modern börtönt, egy mobilkonténer börtönt fognak létrehozni. 

Köszönöm, elnök úr. 
 
ELNÖK: Tóth Gábor képviselő úr, parancsoljon! 
 
TÓTH GÁBOR (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Csak az idő rövidségére 

tekintettel megpróbálom távirati stílusban, bár bennem is bujkált a kisördög a képviselőtársam 
által elmondottak időszakában, hiszen azért kicsit nagyobb visszafogottságot kellene 
tanúsítani akkor, amikor az ÁEK-ben, az Állami Egészségügyi Központban ukrán 
maffiózókat kezeltek a mi pénzünkön, amikor milliárdok röpködtek össze-vissza a szocialista 
kormány idején, nem tudni, hogy hová és milyen zsebekbe, aközben itt most pénzügyi, hogy 
mondjam, trükkökkel… Na, nem is akarom a gondolatot végigvinni, mert a végén még 
bíróság előtt kötünk ki, amit nem szeretnék. 

Egy biztos, ez a költségvetés nem tejjel folyó Kánaán, viszont az alapokat és a 
biztonságot mindenféleképpen megteremti a rendőrség és a hadsereg részére is. A rendőrség 
részéről is különböző szabadcsapatok krosszoztak az országban le-föl, embereket gyilkoltak 
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orrvérzésig. Miről beszélnek? Nem mindenki előtt ismeretesek olyan események, mint a 
Független Rendőr Szakszervezet által kezdeményezett tüntetés a Parlament elé, töltött 
fegyverrel akartak idejönni, satöbbi, satöbbi. 

Tehát én azt hiszem, hogy az ország köznyugalma a helyén van, és a közbiztonsága 
nem süllyedt akár polgárháborús szintekre - azért ez nem egy kis feladat és nem egy kis 
teljesítmény -, és működőképes hadseregünk van, működőképes rendőrségünk. Ja, hogy még 
nem teljesen tökéletes? Sose lesz az. 

Köszönöm, elnök úr. 
 
ELNÖK: Megkérdezem a főosztályvezető urat, hogy az elhangzottakra kíván-e 

röviden reagálni.  
 
DR. HAÁG TIBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm, nem. Iváncsik 

alelnök úr kérdésére a választ már elnök úr megtette. Köszönöm. 
 

Döntés az általános vitára való alkalmasságról 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Megkérdezem, hogy ki az, aki a 
T/7655. számú törvényjavaslatot általános vitára alkalmasnak találja, kérem, kézfeltartással 
jelezze. (Szavazás.) 13. Ki az, aki nem találja általános vitára alkalmasnak? (Szavazás.) 6. Ki 
az, aki tartózkodott attól, hogy ezt a kérdést megválaszolja vagy eldöntse? (Nincs jelzés.) 
Ilyen nincs. A bizottság 13 igen, 6 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a javaslatot általános 
vitára alkalmasnak találta. 

Kérem, hogy a bizottsági és a kisebbségi véleményt mielőbb a titkárságra eljuttatni 
szíveskedjenek, annak érdekében, hogy ezt továbbíthassuk a Számvevőszéki és költségvetési 
bizottsághoz. 

Tisztelt Képviselőtársaim! A napirendi pont tárgyalásának végéhez értünk. Köszönjük 
az előterjesztők megjelenését. 

A Magyarország 2013. évi központi költségvetését megalapozó egyes törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/7677. szám) (Általános vita) 

Rátérünk a 2. napirendi pont tárgyalására, Magyarország 2013. évi központi 
költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló T/7677. számú 
törvényjavaslat általános vitájára.  

Tisztelettel köszöntöm körünkben a Nemzetgazdasági Minisztérium képviselőit, 
Tavaszi Zsolt és Kézdi Árpád urakat, és felkérem, hogy röviden ismertessék a 
törvényjavaslatot, figyelembe véve azt, hogy bizottságunkat annak csak egyes elemei érintik, 
gondolok itt elsősorban a honvédelmi törvényt módosító szakaszra.  

Tisztelt Főosztályvezető Úr! Öné a szó, parancsoljon! 
 

Tavaszi Zsolt szóbeli kiegészítése 

TAVASZI ZSOLT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm. Tisztelt Elnök Úr! 
Tisztelt Bizottság! Az államháztartásról szóló törvény alapján a kormány a központi 
költségvetésről szóló törvényjavaslatban foglaltak megalapozásához szükséges 
törvénymódosításokat tartalmazó törvényjavaslatot a költségvetési törvényjavaslattal 
egyidejűleg köteles benyújtani az Országgyűlésnek. A mellékelt törvényjavaslat, tárgybeli 
törvényjavaslat az Áht. ezen előírásának tesz eleget, és a benyújtott javaslat kilenc darab 
törvény módosítását tartalmazza. 

Nem tartalmaz olyan törvénymódosításokat, amelyek önállóan kerülnek a Ház elé, 
nagyobb ágazati, szociális, köznevelési törvény, ezeket nem tartalmazza.  
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Ezen túl tehát a kilenc darab törvényjavaslatról röviden csak annyit, hogy a 
honvédelmi törvény módosítását emelném ki, ami a bizottság hatáskörét érinti, ez a 9. §-a a 
törvényjavaslatnak. Itt lényegében a honvédelmi tárca által irányított hét darab gazdasági 
társasági formában működő szervezet tulajdoni joggyakorlásáról van szó. A törvényjavaslat 
módosításával bekerülne egy melléklet, amely fölsorolja ezeket a társaságokat, illetve 
kimondásra kerül, hogy ezen társaságok tekintetében a honvédelemért felelős miniszter 
gyakorolja a tulajdoni irányítást, és bizonyos esetekben, tehát ezek privatizálása, 
felszámolása, illetve ezen tranzakciók esetében osztja meg a tulajdonosi joggyakorlást, tehát 
ezen tranzakciókhoz a nemzeti vagyonkezelő szervezet hozná meg a döntéseket. Ezen túl a 
tulajdonosi joggyakorlás egyéb kérdései a tárcánál, illetve a miniszter úrnál lennének. 

Röviden ennyi. Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy ki kíván hozzászólni 

ehhez. (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, az általános vitára való 
alkalmasságról kell döntenünk. Kérdezem, hogy ki az, aki a T/7677. számú törvényjavaslatot 
általános vitára alkalmasnak találja, kérem, kézfeltartással jelezze. (Szavazás.) 14. Ki az, aki 
ellenzi vagy nem találja általános vitára alkalmasnak? (Szavazás.) 4. Ki az, aki tartózkodott? 
(Nincs jelzés.) 14 igen szavazattal, 4 ellenében, tartózkodás nélkül a bizottság általános vitára 
alkalmasnak találta. 

Javaslom, hogy ajánlásunkat szóban terjesszük elő. Kérdezem, hogy ki az, aki vállalja 
a plenáris ülésen a bizottságunk álláspontjának előadását. (Ágh Péter jelentkezik.) Ágh Péter 
képviselő úr, amennyiben nincs más javaslat. Köszönjük szépen. 

Köszönjük az előterjesztőknek a jelenlétet, és további jó munkát kívánunk nekik. 

Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes 
törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/7772. szám) (Általános vita) (Első helyen kijelölt bizottságként) 

Következik 3. napirendi pontunk, az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek 
tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító 
módosításáról szóló T/7772. számú törvényjavaslat általános vitája.  

Tisztelettel köszöntöm körünkben a Belügyminisztérium képviselőit, Magyariné 
dr. Nagy Edit helyettes államtitkár asszonyt, dr. Bodnár Bence osztályvezető urat és 
dr. Kálmán Gergely urat. Felkérem, hogy röviden ismertessék a törvényjavaslatot. Ezt 
követően következnek a képviselői kérdések, hozzászólások. Államtitkár asszony, öné a szó, 
parancsoljon! 

 

Dr. Magyariné dr. Nagy Edit kiegészítése 

DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 
Köszönöm. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! A törvényjavaslat fő célja, hogy egy olyan 
egységes szabályozás és követelményrendszer jöjjön létre, amely eleget tesz annak, hogy 
Magyarország területén azok a szervek, amelyek a rendészeti szervek mellett rendészeti 
jellegű tevékenységet is ellátnak, egységesen kerüljenek szabályozásra, hiszen ezeket az 
elemeket pillanatnyilag hat törvény szabályozza. Itt egységes szabályozásra kerülne egyetlen 
törvényben ezeknek a szervezeteknek, a munkatársainak az alkalmazási feltétele, a képesítési 
követelménye, az intézkedésekre való jogosultságoknál az intézkedések köre és a használható 
kényszerítőeszközök, az ellenük, illetve intézkedéseik ellen benyújtott panaszok elbírálásának 
rendje, az ő képzésük és a vizsgarendjük, és az egyéb szervekkel kötendő együttműködési 
megállapodásuk. 
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Tartalmazza továbbá a törvényjavaslat a Nemzeti Védelmi Szolgálattal kapcsolatos 
Rtv.-módosítást, amely szerint most már kiterjedne a megbízhatósági vizsgálat a 
kormánytisztviselőkre, illetve a helyettes államtitkárokra is. 

Az előterjesztés továbbá a polgárőrségről szóló törvényt is módosítaná oly módon, 
hogy megállapodás keretében a polgárőrök a közforgalmú vasúti személyszállítási eszközökre 
is kiterjeszthetnék tevékenységüket. 

A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 
törvénybe egy apró módosítás kerülne bele, amelynek a célja, hogy a Készenléti Rendőrség 
átszervezésével kapcsolatban a vezetői szinteket szabályozná, illetve ezt pontosítaná. 

Kérem a tisztelt bizottságot, hogy a törvényjavaslat általános vitára alkalmasságát 
támogatni szíveskedjen. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönjük szépen, államtitkár asszony. Megkérdezem a bizottság tagjait, 

hogy van-e kérdés, hozzászólás. (Jelzésre:) Juhász Ferenc képviselő úr, parancsoljon! 
 

Kérdések, vélemények 

JUHÁSZ FERENC (MSZP): Köszönöm, elnök úr. Azt szeretném megkérdezni 
államtitkár asszonytól, hogy mi indokolta ezt a gyorsaságot, hogy gyakorlatilag a képviselők 
pénteken este, szombaton jutottak az előterjesztéshez, ma pedig már tárgyaljuk, és nagyon 
gyorsan, még ebben az ülésszakban a kormány szándéka szerint elfogadjuk. Mi az indoka? 

 
ELNÖK: Államtitkár asszony, parancsoljon! 
 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 

Tisztelt Képviselő Úr! Tisztelt Bizottság! A kormány benyújtotta a törvényjavaslatot. Hogy 
ezt a Ház milyen ütemben tárgyalja, illetve a bizottságok hogyan tűzik napirendjükre, erre 
nincs befolyásunk. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Mivel a kérdés politikai jellegű volt, kevésbé szakmai, ezért én hadd 

válaszoljak. 
Ennek két oka volt. Egyrészt az, amit önök elvárásként gyakran megfogalmaznak 

felém, hogy ha lehet, akkor egy hétfői napon tartsuk meg a szükséges bizottsági üléseket. Ez a 
mai tárgyalást teszi lehetővé, hogy ennek az elvárásnak megfeleljünk, és a héten már ezért ne 
kelljen ismét bizottsági ülést tartani. Ez a kisebbik és technikai része. 

A politikai jellegű részét a válasznak pedig már többször elmondtuk. Olyan sok 
tennivalónk van, olyan gyorsan kell olyan nagy átalakításokat megtennünk az országban, 
amelyek ezt a tempót indokolttá teszik, de hát gondolom, ez nem új keletű. Azért három nap 
elegendő ahhoz, hogy ezt a törvényt a szakemberek, a frakciók szakmai stábjával együtt 
megismerhessék a képviselők. Én önmagában ebben nem látok olyan rettenetes nagy 
problémát, bár nyilván nem fogadja el képviselő úr az én verziómat, de igyekeztem legjobb 
tudomásom szerint erre válaszolni. 

Kérdezem önöket, hogy van-e még kérdés. (Jelzésre:) Juhász Ferenc képviselő úr, 
parancsoljon! 

 
JUHÁSZ FERENC (MSZP): Köszönöm, már nem kérdés, elnök úr, hozzászólni 

szeretnék. 
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Én nagyon honorálom azt a szándékot, amellyel elnök úr keresi a magyarázatot. 
Őszintén szólva, hogy ha ez praxis, akkor borzasztó nagy baj van, és ezt a képviselőtársaim 
ugyanúgy tudják, mint én. Az a fajta kapkodó törvényhozási munka, amit csinálunk, abszolút 
nem teszi lehetővé, hogy példának okáért ezt a törvénytervezetet úgy érdemben 
megvizsgáljuk. Nem teszem föl azt a költői kérdést, hogy ki ismeri, mert nyilván mindenki, 
de szeretném azért nyilvánvalóvá tenni, hogy nagyon-nagyon sok törvényt módosít, számos 
kényes témában foglal állást ez a kezdeményezés, ami egészen bizonyosan indokolttá tenne 
egy elmélyült, korrekt, politikai természetű elemeket is tartalmazó vitát, semmint azt, hogy 
nagy hirtelen, gyorsan ezt a törvényjavaslatot átzavarjuk. 

Én azt szeretném elmondani a saját álláspontunk gyanánt, hogy ami ebben a jogi 
előkészítő munka, és ami ebben a BM tevékenysége, az korrekt. Ezzel kapcsolatosan 
szemrehányást a BM-nek tenni nem lehet. A cím első része, nevezetesen, ami arról szól, hogy 
egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységének…, és nem folytatom tovább, 
az a fajta jogharmonizációs szándék, az a fajta elképzelés, ami ezeknek a kvázi felügyeletét 
bizonyos értelemben a rendőrség kezébe helyezi, a véleményünk szerint elfogadható, korrekt, 
támogatható, mi több, támogatandó lenne, hogyha egy önálló szabályban, jogszabályban 
szerepelne. 

Van a törvényjavaslatnak számos olyan pontja azonban, ami egészen biztosan 
kétséges.  

Tisztelt Képviselőtársaim! Akkor, amikor egy országban kétfajta politikai disputa 
létezik, az egyik arról szól, hogy az elmúlt nyolc évben mit csináltak, mit nem csináltak, és 
ennek okán kezdeményezünk politikai és jogi akciókat, a másik oldalon pedig zajlik egy 
kormányzati szinten történő monopolizálása a beszerzéseknek, gyakorlatilag az 
ellenőrizhetetlen kormányzati tevékenységnek, ez iszonyatosan ellentmondó véleményem 
szerint a nagyközönség számára is, de a szocialista frakció egészen bizonyosan nem érti és 
nem tudja elfogadni. 

Nem tudja azt elfogadni, hogy miért van szükség adott esetben arra, hogy helyettes 
államtitkár asszonyt, ha az élet úgy kívánja, akkor megbízhatósági vizsgálat alá lehessen 
vetni, nevezetesen negyvenegynehány napig szekálhassák gyakorlatilag fedőtörténet álcája 
mentén őt vagy bármelyik munkatársát, hogy példának okáért egy jogszabályba hajlandó-e 
más természetű javaslatot is belevenni. Igaz, egy igazi köztisztviselő ennek ellenáll, és azt 
fogja mondani, hogy nem, nem, soha, éppen ezért őt ez nem fogja érinteni.  

De ha ez nem éri el a minisztérium legfelső szintjét, ott, ahol születik döntés a 
Közgép-beszerzésekről, ahol Simicska Lajost pénzelik, és ahol az összes többit csinálják, 
akkor azt kell önöknek mondanom, hogy ez egy talmi, igazából az eredményt el nem érő 
kezdeményezés, miközben a Nemzeti Védelmi Szolgálat olyanfajta lehetőséget kap és a 
Nemzeti Védelmi Szolgálatot irányító illetékesek, amelyek mindenféleképpen kiszolgáltatottá 
teszik nemcsak a köztisztviselőket, hanem azokat, akik adott esetben politikai értelemben 
válnak megbízhatatlanná. 

Nagyon aggályos ennek a szabálynak a bevezetése, de nem fogjuk azt mondani, hogy 
ne vezessék be, mert semmiféleképpen nem szeretnénk azt az érvelést, hogy ki van a 
korrupció pártján. Az önök sara lesz ennek a politikai, morális következményének az 
elviselése, még egyszer mondom, azzal, hogy itt azokat, akik ennél föntebb vannak, 
gyakorlatilag ez a törvény is, a képviselők politikai szándéka érintetlenül hagyja. Ez az igazi 
probléma. Ma Simicska Lajoshoz és a többihez nem lehet hozzányúlni, ám ellenben a 
Belügyminisztériumban itt helyet foglaló emberek mindegyikét adott esetben megnézhetik. 

A másik aggályos kérdés, amiről szeretnék szólni, ez a rendőrt az iskolába vagy nem 
rendőrt az iskolába. A Fidesz-frakció nyilván ismeri már a témát, hiszen Hoffmann Rózsa és 
Pokorni Zoltán ezt a vitát már lefolytatta, és nagy valószínűséggel a frakció állást foglalt 
ebben a kérdésben. 
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Ma Magyarországon a társadalom jogos, alapvető elvárása az, hogy a gyerek, aki 
egyébként iskolakorú, járjon iskolába. Én személyesen egészen biztos vagyok benne egykor 
volt pedagógus vagy ilyen iskolai végzettséggel rendelkező emberként, hogy nem való rendőr 
az iskolába, még akkor se, hogyha az igazgatóhoz kíséri a gyereket. Ez nem egy ilyen rossz 
idealista, még rosszabb, liberális felfogás, hanem egyszerűen nem az élet normális rendje az.  

Ezzel együtt is azt kell mondanom, hogy mivel a társadalom egy része egészen 
bizonyosan szeretni fogja ezt a javaslatot - megjegyzem, a halálbüntetést is nagyon szeretné -, 
éppen ezért direkt társadalmi ellenállás ebben az esetben nem lesz. Ugyanakkor rendkívül 
aggályos, mert militarizál, mert olyanfajta megoldást alkalmaz, ami azt kell mondanom, hogy 
a magyar gyakorlattól teljesen eltérő, és egészen biztosan olyan helyeken, ahol rendőr csak 
hírből jár, meg szinte megoldhatatlan. Néhány nagyvárosban néhány úri gyereket majd el 
fognak fogni, mint ahogy korábban is becsukták a szabálysértés miatt, és körülbelül ez lesz a 
hatása. 

A polgárőrségről szóló törvény módosítása kapcsán szeretném megjegyezni, hogy itt 
közösen örömködtünk még nem is olyan régen, hogy most már a polgárőrségnek jó lesz. 
Akkor is belenéztünk abba a nagy tükörbe, amibe Csampa Zsolt az imént a költségvetés 
kapcsán, és mindent rózsaszínűben láttunk. Ehhez képest már meg van vagdosva a 
polgárőrség támogatása, a korábbi juttatás, a járandóság vissza van véve. Azaz miközben még 
két héttel ezelőtt iszonyatosan boldogok voltunk - például az egyenruhák biztosításáról 
beszélek most momentán -, most már ebben a törvényben ez már felülíratódik, mint ahogy 
egyébként a polgári védelmi szervezetnél a bevételkiesést teljesen természetesen nem pótolja 
az az 5 milliárd, mert hogy jóval nagyobb bevételkiesésről van szó. Az is egy olyanfajta 
megközelítés, ha utalhatok egy mondat erejéig az előző vitára, ami azt gondolom, hogy nem 
segíti azokat a szervezeteket, amelyeket itt mi most megreformálni kívánunk. 

Summa summarum, és még sorolhatnék nagyon sok módosítást, mert hiszen nagyon 
sok törvényről van szó, de nem szeretnék visszaélni semmiféleképpen a türelemmel. Csak azt 
szeretném mondani, hogy a törvényhozási menetrend normális, korrekt és egyébként azt 
mondom, hogy mindenki által elfogadható ütemében lehetne értelmesen beszélni, lehetne 
értelmesen, pró-kontra vitában érveket hallgatni. Egy ilyenfajta előterjesztés ilyenfajta 
módon, nagyon sok bújtatott paragrafussal viszont az ellenzékben azt az érzetet kelti, hogy 
sumákol a kormány, a szándékai nem korrektek, látványpolitizál, miközben a másik oldalon 
pedig nem akarja a tényleges korrupciót és a tényleges hatalommal való visszaélést föltárni. 
Éppen ezért az ilyenfajta előterjesztési mód miatt nem fogjuk támogatni ezt a javaslatot. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Mátrai Márta képviselő asszony, parancsoljon! 
 
DR. MÁTRAI MÁRTA (Fidesz): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 

Bizottság! Gyors jogalkotás. A gyors jogalkotás, tisztelt képviselő úr, a társadalom minden 
területének a rendbetételét szolgálja. Ha nem lett volna ilyen kemény az örökség, akkor 
szerintem valamennyiünknek könnyebb lett volna az élete. 

Ami pedig a beterjesztett törvényjavaslat kritikáját illeti, én azt gondolom, hogy 
abszolút házszabályszerű volt. Tehát az, hogy csak szombaton és vasárnap van időnk arra, 
hogy felkészüljünk rá, magán szoc-probléma, én így gondolom, de nem ellentétes a 
Házszabállyal. 

Ami pedig a simicskázást illeti, képviselő úr, én ajánlom figyelmébe az alaptörvényt. 
Ha elolvassa az alaptörvényt és a hozzá kapcsolódó jogszabályokat, akkor a polgári kormány 
volt az, amely a közbeszerzési eljárásokat, a pályáztatásokat teljesen nyilvánossá tette. Éppen 
ezért tartjuk nagyon fontosnak, hogy megismerhető legyen, hogy mely gazdasági társaságok 
milyen pályázaton vettek részt, így jutottak önök is az információhoz, és nagyon örülök 
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annak, hogy mindenki számára ez nyilvános, ellentétben az előző nyolc évvel, amit önök 
műveltek. 

Ami pedig az iskolai felügyeletet illeti, én csak üdvözölni tudom, annál is inkább, mert 
ha általános iskolás korú gyerekem lenne, akkor nagyon boldog lennék, hogyha még többen 
lennének az utcán azok, akik felügyelik a gyerekeket, mert a csellengő gyerekek egy szülőt, 
aki normálisan gondolkodik, igenis megrémisztenek. Azt gondolom, hogy csak úgy lehet 
nyugodt körülmények között dolgozni, ha tudom azt, hogy a gyerekem biztonságban van. 
Úgyhogy én köszönöm, hogyha minél többen figyelnek rájuk. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Jámbor Nándor képviselő úr!  
Mielőtt megadom a szót, annyit hadd tegyek még hozzá, hogy lesz módunk az 

általános és a részletes vitájában a törvény társadalompolitikai vetületeit is megvitatni, már 
csak azért is, mert sok elhangzottal ebből a szempontból nem értek egyet, úgyhogy éppen 
ezért ebből az tűnik ki, hogy általános vitára igenis alkalmas ez a javaslat. 

Parancsoljon, képviselő úr! 
 
JÁMBOR NÁNDOR (Jobbik): Köszönöm, elnök úr. Csak röviden szeretnék a Juhász 

Ferenc képviselőtársam által elmondottakra reagálni. Gondolom, hogy a Jobbikra célzott a 
halálbüntetés kapcsán. Nos, én senkit nem kívánok megkövezni azért, mert van egy 
véleménye, lehet a halálbüntetés ellen, vagy lehet mellette, ez egy vélemény. Én úgy 
gondolom, hogy a demokráciában a véleményeknek helye van, az érveket, satöbbi 
ütköztetnünk kell, így mehet a társadalom előre. 

Ugyanez vonatkozik az előttünk lévő javaslatra, és éppen ezért, bár vannak 
fenntartásaink bizonyos pontok kapcsán, de mégis úgy gondoljuk, hogy általános vitára 
alkalmasnak találjuk. 

Köszönöm szépen. 
 

Döntés az általános vitára való alkalmasságról 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Megkérdezem tehát, hogy ki az, aki a 
T/7777. számú törvényjavaslatot általános vitára alkalmasnak találja, kérem, kézfeltartással 
jelezze. (Szavazás.) 16. Ki az, aki ellenzi, nem találja általános vitára alkalmasnak? 
(Szavazás.) 4. Ki az, aki tartózkodott? (Nincs jelzés.) 16 igen szavazattal, 4 ellenszavazat 
mellett, tartózkodás nélkül a bizottság általános vitára alkalmasnak találta a javaslatot. 

Javaslom, hogy ajánlásunkat szintén szóban terjesszük elő. Kérdezem, hogy ki vállalja 
ezt a plenáris ülésen. Várhatóan jövő héten kerül az általános vita megtartásra. (Tóth Gábor 
jelentkezik.) Tóth Gábor képviselő úr. (Jelzésre:) Juhász Ferenc képviselő úr, parancsoljon! 

 
JUHÁSZ FERENC (MSZP): Elnök úr, arra szeretnék kérni lehetőséget, hogy a 

tárgyalási időpont kiderülése után lehessen jelölni kisebbségi véleményt elmondót. Ebben a 
témakörben fogunk, mint amit én itt elmondtam, tehát ehhez képest nagy változás… Írásban 
be fogjuk adni ugyanúgy. 
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ELNÖK: Ha írásban benyújtja a képviselő úr, úgy tudom, hogy erre van mód. 
Tisztelt Bizottság! Egyebek hiányában a mai napi tárgyalásunkat bezárom. Köszönöm 

a részvételüket, és további szép napot kívánok. 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 16 óra 41 perc) 

 

 
  

Dr. Kocsis Máté  
a bizottság elnöke 
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