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Napirendi javaslat 
 
 

a) A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. 
törvény végrehajtásáról szóló törvényjavaslat (T/8196. szám) 
(Általános vita) 
 
b) Az Állami Számvevőszék jelentése a Magyar Köztársaság 2011. évi 
költségvetése végrehajtásának ellenőrzéséről (T/8196/1. szám) 
 
Meghívottak: 
Nemzetgazdasági Minisztérium képviselői 
Állami Számvevőszék képviselői 
Belügyminisztérium képviselői 
Honvédelmi Minisztérium képviselői 
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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)  
Kulcsár József Ferenc (Fidesz)  
Dr. Mátrai Márta (Fidesz)  
Dr. Simon Miklós (Fidesz)  
Tóth Gábor (Fidesz)  
Vargha Tamás (Fidesz)  
Dr. Harangozó Tamás (MSZP)  
Juhász Ferenc (MSZP)  
Korondi Miklós (Jobbik)  
Jámbor Nándor (Jobbik)  
Dr. Dorosz Dávid (LMP)  
 

Helyettesítési megbízást adott 

Ágh Péter (Fidesz) megérkezéséig dr. Mátrai Mártának (Fidesz)  
Bíró Márk (Fidesz) Básthy Tamásnak (KDNP)  
Borbély Lénárd (Fidesz) Vargha Tamásnak (Fidesz)  
Farkas Zoltán (Fidesz) Csampa Zsoltnak (Fidesz)  
Földi László (KDNP) dr. Simon Miklósnak (Fidesz)  
 

A bizottság titkársága részéről 

 
Laban János főtanácsadó, a bizottság titkára  
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Meghívottak részéről 

Hozzászólók 

Dr. Haág Tibor főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium)  
 

Megjelentek  

Dr. Tóth László helyettes államtitkár (Belügyminisztérium)  
Tóth Sándor referens (Nemzetgazdasági Minisztérium)  
Balázs Melinda számvevő tanácsos (Állami Számvevőszék)  
Dr. Lengyel Attila számvevő tanácsos (Állami Számvevőszék)  
Sulyok János dandártábornok, főosztályvezető (Honvédelmi Minisztérium) 
Fodor Péter ezredes, főigazgató (HM Közgazdasági és Pénzügyi Hivatal) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 15 óra 22 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 
mai ülésén.  

Elsőként a határozatképesség megállapítására kerítünk sort. Tizenhárom fő 
személyesen van jelen, hárman pedig helyettesítési megbízást adtak, ekképpen tizenhat fővel 
határozatképes a bizottság. 

A kiküldött meghívóhoz képest nincs változás, azaz a napirendi javaslatunk a 
következő: a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 
végrehajtásáról szóló T/8196. számú törvényjavaslat általános vitája, illetve az Állami 
Számvevőszék T/8196/1. számú jelentésének megtárgyalása. 

Kérdezem, hogy ki az, aki a napirendi javaslattal egyetért. (Szavazás.) Ki az, aki 
ellenzi? (Nincs jelzés.) Ki tartózkodott? (Nincs jelzés.) Megállapítom, hogy a bizottság a 
napirendet egyhangúan elfogadta. 

A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 
végrehajtásáról szóló törvényjavaslat (T/8196. szám) (Általános vita) 

Az Állami Számvevőszék jelentése a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetése 
végrehajtásának ellenőrzéséről (T/8196/1. szám) 

A zárszámadás általános vitája és az ÁSZ-jelentés megtárgyalásának kapcsán 
tisztelettel köszöntöm körünkben a kormány képviselőit, a Nemzetgazdasági Minisztérium 
részéről Haág Tibor főosztályvezető urat és Tóth Sándor referens urat, az Állami 
Számvevőszéktől Balázs Melinda és dr. Lengyel Attila számvevő tanácsosokat, a Honvédelmi 
Minisztérium részéről Sulyok János dandártábornok urat, illetve Fodor Péter ezredes urat, 
illetőleg a Belügyminisztériumból dr. Tóth László helyettes államtitkár urat. 

Tisztelt Bizottság! A zárszámadás általános vitára való alkalmasságáról kell 
döntenünk, egyidejűleg megtárgyalva az Állami Számvevőszék jelentését is. A határozati 
Házszabály előírása szerint a zárszámadási törvényjavaslatot minden bizottság külön 
véleményezi, a bizottságok írásban leadott véleményét pedig a költségvetési bizottság foglalja 
össze és terjeszti az Országgyűlés elé, azaz a törvényjavaslathoz a bizottsági ajánlásunkat, 
valamint, ha van ilyen, a kisebbségben maradt frakciók véleményét írásban kell eljuttatnunk a 
Számvevőszéki és költségvetési bizottsághoz, lehetőség szerint még a mai napon. 

Végezetül tájékoztatom a tisztelt bizottságot, hogy a határozati Házszabály szerint az 
írásban leadott többségi és a kisebbségi vélemény csak olyan elemeket tartalmazhat, amelyek 
a bizottsági vitában is elhangzottak. 

E bevezető után megadom a szót a kormány nevében a Nemzetgazdasági 
Minisztérium képviselőjének rövid szóbeli előterjesztésre a rendészeti és a honvédelmi 
ágazatokat illetően. Főosztályvezető úr, parancsoljon! 

 

Dr. Haág Tibor szóbeli előterjesztése 

DR. HAÁG TIBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen. Tisztelt 
Bizottság! A költségvetés végrehajtásáról szóló törvényjavaslatot az államháztartási törvény 
előírásai szerint a költségvetési évet követő nyolc hónapon belül kell az Országgyűlésnek 
benyújtani, és ezt megelőzően két hónappal pedig az Állami Számvevőszéknek átadni 
véleményezésre. Ezeket a határidőket a Nemzetgazdasági Minisztérium, illetve a kormány 
teljesítette. 
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A kormány 2011-ben folytatta az örökölt strukturális problémák megoldását, amit a 
Széll Kálmán-tervben ismertetett. 

A költségvetési törvényben előírt hiánycél teljesítése mellett a Széll Kálmán-terv fő 
prioritása az államadósság rátájának visszaszorítása, a növekedési potenciál növelése, ezen 
belül a munkaerő-piaci aktivitás alacsony szintjének a növelése volt. A költségvetési 
törvényben előírt hiánycél teljesítéséhez a Széll Kálmán-tervben foglaltakon túlmenően 
azonban az adósságválság hazánkba begyűrűződő hatása miatt egyedi intézkedésekre volt 
szükség.  

Ilyen egyedi intézkedése volt 2011. első félévében a kormány 1025/2011-es 
kormányhatározatában az államháztartási egyensúly megőrzéséhez szükséges intézkedések, 
ahol tulajdonképpen egy 250 milliárd forintos nagyságú intézkedés jelent meg, került 
elfogadásra. Ez az intézkedés nagyrészt, javarészt a kormány irányítása alá tartozó 
szervezeteknél, minisztériumoknál került végrehajtásra, ezeket 187,1 milliárd forinttal 
érintette. Érintett volt a honvédelmi fejezet 26 milliárd 324,6 millió forint értékben, és a 
Belügyminisztérium fejezet 34 milliárd 963,7 millió forint értékben Ez az intézkedés a 
kormány irányítása alá tartozó azon központi költségvetési szerveket is érintette, amelyek 
saját bevételből gazdálkodnak. Itt összességében 3,1 milliárd forint összegű befizetési 
kötelezettség előírására került sor. 

Az intézkedés kiadási megtakarításokról is rendelkezett, ami a Munkaerő-piaci 
Alapnál 16 milliárd forint, a fogyasztói árkiegészítés jogcímén 10 milliárd forintos összegben 
realizálódott. 

Ezen túlmenően a 2011. évi költségvetési törvény módosításával az úgynevezett 
alkotmányos fejezeteknél, melyek nem tartoznak a kormány irányítása alá, mintegy 
7,7 milliárd forintos, a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alapnál 5 milliárd 
forintos tartalékképzés elrendelésére került sor. 

A kormány az év második felében, 2011 szeptemberében további 100 milliárd forintot 
kitevő egyensúlyjavító intézkedésről döntött. Ezen rendelkezésben jelent meg a beszerzési 
moratórium, a kormány irányítása alá tartozó fejezeteknél további kiadási előirányzatok 
zárolására került sor 37 milliárd forintos összegben. Ez szintén érintette a bizottság 
hatáskörébe tartozó két fejezetet: a HM esetében az összeg 898,5 millió forint volt, a 
Belügyminisztérium fejezet esetében pedig 626,2 millió forint. 

Az intézkedés további eleme volt az adóbeszedési hatékonyság javítása, a játékadó, 
valamint a dohány, alkohol, gáz jövedéki adójának emelése, továbbá többlet osztalékbevétel-
befizetési kötelezettség előírása. 

Mindezeken felül a kormány az 1316/2011-es határozatában maradványtartási 
kötelezettséget írt elő, amelyet év végén, december végén az 1505/2011-es határozatában 
törölt a tartozásállományok csökkentése érdekében. Mindezek az intézkedések elérték fő 
céljukat, az egyszeri tételek nélküli uniós módszertan szerinti hiány a kormány által kitűzött 
2,94 százalékos GDP-arányos mérték alatt, 2,43 százalékban alakult. 

A Belügyminisztérium fejezet zárszámadásában lévő néhány adatról. A 
Belügyminisztérium 2011. évi kiadási előirányzata 361 milliárd 670 millió forint volt. A már 
említett és egyéb intézkedések hatására ez a kiadási főösszeg 81 milliárd 824,3 millió forinttal 
nőtt meg. Ha a szerkezetét vizsgáljuk ennek a kiadási főösszeg-növekedésnek, akkor 
megállapíthatjuk, hogy a költségvetési támogatások összege 11,8 milliárd forinttal csökkent, 
azonban a bevételi előirányzat 61 milliárd 126 millió forinttal nőtt, amelyet kiegészített 
32,4 milliárd forint összegben az előző évi pénzmaradványok igénybevételének a 
jóváhagyása. 

A Honvédelmi Minisztérium fejezetében ezek a számok a következőképpen alakultak. 
A Honvédelmi Minisztérium fejezet kiadási főösszege, annak eredeti előirányzata 
275 milliárd 185,6 millió forint volt, amely 16 milliárd 338,4 millió forinttal növekedett meg 
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az év végére. Itt is meg kell vizsgálni a kiadási előirányzat növekedésének a forrását. 
Megállapítható, hogy a Honvédelmi Minisztérium fejezet támogatási előirányzata az év 
közben 20,4 milliárddal csökkent, a bevételi előirányzata 11,2 milliárd forinttal nőtt, amelyet 
kiegészített 25,6 milliárd forint értékben az előző évi pénzmaradvány felhasználásának 
engedélyezése. (Ágh Péter megérkezik az ülésre.) 

A zárszámadási törvénnyel kapcsolatban azon kívül, hogy az államháztartási 
törvényben előírt határidőben az Állami Számvevőszéknek átadtuk a törvényjavaslatot, 
biztosítottuk számukra a helyszíni ellenőrzés feltételeit, ezen kívül folyamatosan egyeztettünk 
velük, szakmai észrevételeiket átvezettük a törvényjavaslaton, és az ÁSZ is kifogásaink 
jelentős részét elfogadva figyelembe vette a jelentésben. 

A Számvevőszék jelentésében megállapította, hogy a 2011. évi költségvetés 
végrehajtása a jogszabályi előírásoknak megfelel, a feltárt hibák a zárszámadás 
megbízhatóságát nem befolyásolták.  

Természetesen a Számvevőszéknek voltak javaslatai is az ellenőrzésük során. Ezek a 
javaslatok a következő területeken jelentek meg: a rendkívüli kormányzati intézkedésre 
szolgáló tartalék, a Nemzeti Földalap szerződés-nyilvántartó rendszere, az uniós fejlesztések 
fejezeti kezelésű előirányzatok beszámolója, az adóbeszedés nyilvántartása, a NAV belső 
szabályozása, ellenőrzése tekintetében voltak a Számvevőszéknek javaslatai. Jelenleg ezekre a 
javaslatokra az érintettek intézkedési tervet készítenek.  

Kérem a tisztelt bizottságot, hogy a törvénytervezetet minősítse általános vitára 
alkalmasnak. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Megkérdezem képviselőtársaimat, hogy van-e kérdés, vélemény. 

Ha lehet, akkor egyben mondják el. (Jelzésre:) Iváncsik Imre alelnök úr, parancsoljon! 
 

Vélemények 

IVÁNCSIK IMRE (MSZP): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! A 2011. évi 
költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló alapján nyilvánvaló, hogy az előző év egyik 
legnagyobb vesztese a Magyar Honvédség volt. A 2011. évi költségvetésben a honvédelmi 
kiadások főösszege eredetileg sem érte el a tervezett GDP 1 százalékát, ami már akkor sem 
tette lehetővé ambiciózusabb célkitűzés megfogalmazását, mint a haderő 
működőképességének fenntartása. 

Döbbenetes módon 2011 folyamán a költségvetés tervezésekor is mostohán kezelt 
Honvédelmi Minisztériumot sújtották arányaiban a legnagyobb mértékű elvonások. 
Elfogadhatatlan, hogy a 255 milliárd forintos eredeti támogatási előirányzatból már 
februárban közel 26,3 milliárd forintot zároltak, majd vontak el, amit szeptemberben újabb, 
csaknem 900 millió forintos zárolás követett. Ez a megszorítás kikényszerítette a tervezett 
működési, fenntartási, fejlesztési feladatok radikális csökkentését. Mindezen nem javít 
érdemben, hogy számszakilag 16,3 milliárd forintos növekményt mutat a teljesített kiadások 
volumene, hiszen az nagyrészt az előző évi maradvány - 25,6 milliárd forint volt ez -, 
valamint a létszámleépítés kiadásaira - ez 5,2 milliárd forint - és a Honvédkórház 
tartozásállományának rendezésére - 6 milliárd forint - biztosított pótlólagos támogatások 
eredménye. 

Tehát úgy látjuk, hogy a 2011. év során juttatott többletforrások ellenére a 
Honvédelmi Minisztérium költségvetése jóval hátrányosabb helyzetbe került, mint az a 
tervezés során feltételezhető volt. Ennek következtében a működési feltételeit is számottevően 
kedvezőtlen körülmények között kell biztosítani. 

A költségvetési megszorítások következményei mindenhol tetten érhetők a 
költségvetés egészében. 2011-ben - és talán ez a legtragikusabb következménye mindannak, 
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ami történt, és leginkább szemben áll a korábbi tervekkel és a kormány ígéreteivel - éves 
szinten 107 ezer forinttal csökkent a tiszthelyettesi és 90 ezer forinttal a legénységi állomány 
illetménye, felére olvadt a kiképzésekre fordított kiadások összege, és töredékére esett vissza 
a katonai fejlesztési programok költségvetése. Rendkívüli terhet rótt a tárcára a kormány által 
a költségvetés kozmetikázása céljából szeptemberben elrendelt 25,7 milliárd forintos 
maradványtartási kötelezettség is. 

Feltehetően ennek is betudható, hogy a Nemzeti Erőforrás Minisztérium után a 
Honvédelmi Minisztérium fejezet rendelkezett a legnagyobb 60 napon túli lejáratú 
kötelezettségállománnyal. 

A fizetési nehézségek nemcsak a Honvédelmi Minisztérium intézményeit és a Magyar 
Honvédséget, hanem azok beszállítóit és szerződéses partnereit, valamint a Honvédelmi 
Minisztérium gazdasági társaságait is nehéz helyzetbe hozták. 

Az elhibázott költségvetési tervezés és a kormány dilettáns gazdaságpolitikája a 
Belügyminisztérium fejezetgazdálkodásában is jelentős problémákat okozott. Bár a 
közbiztonság javítása a kormányprogramban még az egyik legfontosabb nemzeti ügyként lett 
megjelölve, a költségvetés alultervezése és az év közben elrendelt megszorítások a 
rendőrséget is érzékenyen érintették. Az Állami Számvevőszék jelentése is kiemeli, hogy a 
BM-fejezet címei közül 2011-ben a rendőrség és a büntetés-végrehajtás került a legnehezebb 
helyzetbe. 

Az ÁSZ jelentése nagyon világosan, egyértelműen fogalmaz. Idézem: „A zárolások 
következtében a legrosszabb költségvetési helyzetben a büntetés-végrehajtás és a rendőrség 
volt, mivel már az év kezdetén nagy volt az előző évről áthozott tartozásállományuk, 
445,8 millió forint és 3560,2 millió forint. Nehezítette a helyzetüket az is, hogy a 2011. évi 
költségvetési törvényben a címre jutó működési és felhalmozási kiadásokat az előző évi 
teljesítéshez képest jóval kisebb összegben hagyta jóvá az Országgyűlés, miközben a szakmai 
feladatok nem csökkentek. A zárolás mellett a maradványtartási kötelezettség is komoly 
likviditási problémákat okozott év közben a legtöbb intézménnyel rendelkező két címnél, az 
imént említett büntetés-végrehajtásnál és rendőrségnél.” Eddig az idézet. 

A rendőrség helyzete novemberre tarthatatlanná vált, és a működőképesség 
megőrzéséhez a rendkívüli kormányzati intézkedések előirányzatból kellett 13 milliárd 
forintot átcsoportosítani.  

A rendőrségi költségvetés tudatos alultervezésének gyakorlata, mint látjuk, a 2012-es 
és 2013-as költségvetés összeállításánál is megmaradt, holott az Állami Számvevőszék a 
2011. évi zárszámadáshoz benyújtott jelentésében is világosan rámutat arra, hogy a működési 
és felhalmozási kiadások rendkívüli kormányzati előirányzatból történő finanszírozása a 
tartalék nem rendeltetésszerű felhasználásának minősül.  

Az évközi hektikus elvonások, majd tűzoltásként az utolsó pillanatban nyújtott 
többlettámogatások a költségvetési munka területén is a kormány teljes alkalmatlanságát 
mutatják, ami a költségvetési szervek számára lehetetlenné teszi a tervszerű, felelős 
gazdálkodás folytatását. 

Megítélésünk szerint a 2011-es költségvetés tarthatatlansága már az év második 
hónapjában nyilvánvalóvá vált, az ezt követő kétségbeesett kormányzati intézkedések 2011-
ben mind a Magyar Honvédséget, mind a rendőrséget a működőképesség határára sodorták. 
Ezért a Magyar Szocialista Párt képviselői a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 
beszámoló elfogadását nem támogatják. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Jámbor Nándor képviselő úr, parancsoljon! 
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JÁMBOR NÁNDOR (Jobbik): Köszönöm, elnök úr. A költségvetésekkel 
kapcsolatban általában mindig számokról beszélnek az emberek, és gyakran megfeledkezünk 
arról, hogy a számok mögött szociális, társadalmi problémák kielégítése és kielégítetlensége 
húzódik meg. Ez érvényes a teljes társadalomra és azon belül a honvédség állományára, 
valamint a Belügyminisztérium állományára is. Esetünkben az elővezetett számok alapján 
egyértelműen kijelenthető az, hogy a költségvetés károsultja nagymértékben a Magyar 
Honvédség volt, és ez okból kifolyólag sem, valamint az össztársadalmi hatása miatt a 
költségvetésnek és a társadalom igényeinek sajnos nem megfelelő kielégítésének 
következtében mi sem tudjuk a költségvetést elfogadásra javasolni. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Dorosz Dávid képviselő úr, parancsoljon! 
 
DR. DOROSZ DÁVID (LMP): Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 

Bizottság! Az LMP, ugyanúgy, ahogy a 2011. évi költségvetést, ezt a törvényjavaslatot sem 
fogja tudni támogatni. Ahogy ez itt többször elhangzott, mi is érzékeltük, hogy a bizottság 
illetékességi körébe tartozó területek - kifejezetten a rendőrség, büntetés-végrehajtás, illetve a 
Magyar Honvédség - jelentős mértékű zárolásoknak esett áldozatul az év közben. Ezeket 
sajnos nem sikerült még csak kismértékben sem pótolni azokkal a visszapótlásokkal, 
amelyeket ezek a területek év közben kaptak. Úgy gondoljuk, hogy főleg, kifejezetten a 
rendőrség, de a másik két terület is folyamatosan alulfinanszírozásban szenved. Éppen ezért 
nem tudjuk elfogadni azokat a megszorításokat, zárolásokat, amelyek a területet érintették, és 
éppen ezért ezt a javaslatot sem fogjuk tudni támogatni, így aztán nemmel fogunk szavazni. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Csampa Zsolt alelnök úr, parancsoljon! 
 
CSAMPA ZSOLT (Fidesz): Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 

Képviselőtársaim! A Fidesz-frakció támogatni fogja az előterjesztést, már csak azért is, mert 
úgy gondoljuk, az évközi zárolások mellett gyakorlatilag azok a bevételek, amik menet 
közben nőttek - és majd konkrétan egy-kettőre ki fogok térni -, azért stabilizálódtak a 2011-es 
költségvetésben, mondjuk a Magyar Honvédség tekintetében, illetve a Honvédelmi 
Minisztérium tekintetében. 

Ha alapul vesszük a Magyar Honvédség költségvetési lehetőségeit, és ha megnézzük 
azt, hogy milyen feladatok ellátását kell akár nemzetközi szerepvállalásban, akár hazai 
szövetségi rendszerben teljesítenie, akkor azt kell mondanunk, hogy a Magyar Honvédség 
kiválóan teljesítette még ezen költségvetés mellett is gyakorlatilag a feladatait. 

Én úgy látom, és azt gondolom, hogy a 2011. év a tárca részéről egy nagyon nagy 
átalakulás, és a bizonyos strukturális elemek átalakításáról szólt. Itt akár beszélhetünk arról, 
hogy a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem átalakításra került, majd a Nemzeti 
Közszolgálati Egyetem hadtudományi és honvédtiszti karán folytatta a munkáját, vagy 
átadásra került a Legfőbb Ügyészségre a katonai ügyészség. Úgy gondolom, hogy azért 
bizonyos tekintetben voltak olyan belső szervezeti, strukturális elemek, gyakorlatilag a 2010-
es választások után megfogalmazódott igények, melyek akár adott esetben a tárcán belüli, 
akár a Magyar Honvédségen belüli változásokat egyértelműen megkívánták. 

Ha itt a bevételekről beszélünk, azt gondolom, hogy nem lehet elmenni szó nélkül a 
szerződések különböző felülvizsgálata mellett sem, és a miniszter úrnak, illetve a tárca 
vezetésének az elég hathatós és hatékony egyeztetése mellett sem a Gripen-szerződés 
módosításával kapcsolatban. Azt gondolom, hogy ez megint csak egy többletbevételi forrást 
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jelentett 2011-ben, amit 2012-ben igazából véglegesített a tárca 27 milliárd forint 
pluszösszeggel. 

Ha bizonyos kérdéseket vetünk még föl, akár a katonai egészségüggyel kapcsolatban, 
ami átalakításra került korábban, és most természetesen ellenzéki képviselőtársaim majd azt 
fogják mondani, hogy megint visszafelé mutogatunk, de úgy gondolom, a Honvédkórház 
adósságállománya kapcsán, ami folyamatosan növekményt mutatott, hogy az előző kormány 
által átadásra került közel 6-6,5 milliárd forint mínuszt látva a kormány gyakorlatilag egy 
döntéssel 6 milliárd forintot biztosított a Honvédkórháznak gyakorlatilag az 
adósságállományának a rendezése kapcsán.  

Én úgy ítélem meg, hogy mind a Honvédelmi Minisztérium, mind pedig a Magyar 
Honvédség a költségvetés összegeit, gyakorlatilag ahogy az Állami Számvevőszék is 
elmondta, maradéktalanul betartotta. Úgy gondolom, hogy az elmúlt időszakhoz képest 
bármilyen, Állami Számvevőszék irányából érkező jelzések akár a tárca, akár a Magyar 
Honvédség részéről koordinálva lettek, akár belső rendeletek, utasítások kapcsán, úgyhogy 
maximálisan támogatásról biztosítom a tárcát. 

Köszönöm szépen, elnök úr. 
 
ELNÖK: Básthy Tamás alelnök úr, parancsoljon! 
 
BÁSTHY TAMÁS (KDNP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Az 

elhangzottak után is megerősödik az emberben az a meglátás és az a valóság, hogy az ország 
helyzetétől, pénzügyi lehetőségeitől nem függetlenül működnek a legfontosabb területek sem, 
így a honvédség és a rendőrség tevékenysége sem. Tehát egy nagyon szigorú és pontos 
elszámoláson alapuló gazdálkodásról szerezhettünk most ismételten tanúbizonyságot a 
beszámolókból is, de ez megerősítette azt a véleményt is bennünk, amit a tevékenységről a 
mindennapokban alapján kialakítottunk. 

A rendőrséggel szeretnék némileg foglalkozni, hiszen a honvédségről sok mindent 
hallottunk. Mivel a számokat nem tudjuk megkerülni, elsősorban a számokkal szeretném 
alátámasztani a mondandómat. Ebből is kiemelném azt, hogy a rendőrség kiadási főösszege a 
költségvetéshez képest 228 milliárd forintról 255 milliárd forintra emelkedett, 27 milliárd 
forinttal. Ennek fedezetére az előző évi maradvány - 24 milliárd forint - és a saját bevétel, 
illetve 13 milliárd forint költségvetési támogatást szolgált, mint ezt a beszámolóból is 
hallottuk. A rendőrség 2011. évre jóváhagyott eredeti bevételi előirányzata 5,2 milliárd forint 
volt, ez az év folyamán 29 milliárd forintra növekedett, és ebből 28,7 milliárd forint teljesült 
is. 

A kormányprogramban meghatározott célokkal összhangban a Belügyminisztérium 
kiemelt figyelmet fordított a rendőri létszám növelésére. Ennek eredményeként a rendőrség 
munkajogi létszáma, amely 2010. június 1-jén 44 859 fő volt, 2011. december 1-jével 47 832 
főre növekedett. Az év során jelentősen változott a rendőrség személyi juttatási előirányzata 
is, a kormányhatározat által biztosított kompenzáció, 1,3 milliárd forint, valamint az EU soros 
elnökséghez kapcsolódó, KIM által átadott összeg hatására. Ezeken felül az előirányzatot 
jelentősen emelte a többletbevétel, illetve az előző évi maradvány előirányzatosítása.  

A rendőrség követelésállománya a nyitóállományhoz képest 21,2 százalékkal, 
13,2 milliárd forintról 10,4 milliárd forintra csökkent. Az egyéb követelések állományában is 
9,9 százalékos csökkenés mutatkozik, amely számok szintén a rendőrség gazdálkodásának az 
eredményességét támasztják alá. 

Köszönöm figyelmüket. 
 
ELNÖK: Kulcsár József képviselő úr, parancsoljon! 
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KULCSÁR JÓZSEF FERENC (Fidesz): Köszönöm, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Én a 
Belügyminisztériumon belül a büntetés-végrehajtásra reagálnék egy-két gondolattal.  

Valóban nagyon nehéz évet zárt a büntetés-végrehajtás, és köszönjük a 
Számvevőszéknek, hogy felhívta a figyelmünket a problémákra. 

Én a következőt tapasztaltam és tapasztalom. Elöljáróban is van egy 41 milliárdos 
költségvetési támogatás. 43,7 milliárddal gazdálkodik a büntetés-végrehajtás, ebből a saját erő 
2,7 milliárd forint. Dolgoznak a büntetés-végrehajtásban 7537-en; 2010-hez képest 130-cal 
többen dolgoznak. 

Amit én megoldásnak látok, mert valóban nehéz körülmények között dolgoznak ezek 
az emberek, de amit én látok, és ebben az évben elmozdult, az a belső ellátás. Olyan cégek 
indultak be, amelyek a bv-ben a belső ellátást könnyítik, és így egészen biztos, hogy a 
bevételük is sokkal több lesz. Ez egy jó irányt mutat szerintem, és én bízom benne, hogy az 
elkövetkező évben, amikor itt fogunk ülni, akkor már lényegesen pozitívabb dolgokról fogunk 
beszámolni. Éppen ezért a tendencia miatt, amit lehet látni, mindenféleképpen támogatni 
fogom. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megkérdezem képviselőtársaimat, hogy kíván- még 

valaki kérdést, hozzászólást intézni. (Nincs jelzés.) Amennyiben nem, akkor az előterjesztő 
Nemzetgazdasági Minisztérium képviselőjét kérdezem, hogy kíván-e reagálni az 
elhangzottakra. A tárcák? (Nincs jelzés.) Az Állami Számvevőszék véleményét írásban 
megismerhették a képviselők.  

Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, a törvényjavaslat általános vitára való 
alkalmasságáról kell döntenünk. Kérdezem, ki az, aki a T/8196. számú törvényjavaslatot 
általános vitára alkalmasnak találja, kérem, kézfeltartással jelezze. (Szavazás.) 12. Ki az, aki 
ellenzi? (Szavazás.) 6. Ki tartózkodott? (Nincs jelzés.) A bizottság általános vitára 
alkalmasnak találta. 

Megkérem önöket, hogy a bizottsági és a kisebbségi véleményt, főleg a kisebbségi 
véleményeket a titkárságunkra megküldeni szíveskedjenek, annak érdekében, hogy azt 
továbbíthassuk a költségvetési bizottsághoz. 

Tisztelt Képviselőtársaim! Kedves Vendégeink! A bizottsági ülést bezárom. 
Köszönöm a jelenlétüket. További szép napot kívánok! 

 

(Az ülés befejezésének időpontja: 15 óra 53 perc) 

 

 
  

Dr. Kocsis Máté  
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Földi Erika  


