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Napirend 
 

1. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási 
rendszerről szóló 2012. évi II. törvénynek az Alaptörvény negyedik módosításával 
összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat (T/10749. szám) 
(Általános vita) 
(Első helyen kijelölt bizottságként) 
 
Meghívottak: 
Belügyminisztérium képviselői 
 

2. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási 
rendszerről szóló 2013. évi II. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat 
(T/11512. szám) 
(Hegedűs Lorántné és Szilágyi György (Jobbik) képviselők önálló indítványa) 
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 
 
Meghívottak: 
Hegedűs Lorántné és Szilágyi György (Jobbik) képviselők 
Belügyminisztérium képviselői 
 

3. a) A Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi 
CLXXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló törvényjavaslat (T/12002. szám) 
(Általános vita) 
 
b) Az Állami Számvevőszék jelentése Magyarország 2012. évi központi 
költségvetése végrehajtásának ellenőrzéséről (T/12002/1. 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  
 
   Iváncsik Imre (MSZP), a bizottság alelnöke  
   Ágh Péter (Fidesz) 
   Bíró Márk (Fidesz)  
   Borbély Lénárd (Fidesz)  
   Farkas Zoltán (Fidesz)  
   Dr. Simon Miklós (Fidesz)  
   Tóth Gábor (Fidesz) 
   Dr. Vas Imre (Fidesz)  
   Földi László (KDNP)  
   Juhász Ferenc (MSZP)  
   Rubi Gergely (Jobbik)  
   Jámbor Nándor (Jobbik)  
   Dr. Dorosz Dávid (független) 

Helyettesítési megbízást adott 

Básthy Tamás (KDNP) Földi Lászlónak (KDNP) 
Ágh Péter (Fidesz) távozásakor dr. Kocsis Máténak (Fidesz) 
Borbély Lénárd (Fidesz) távozásakor dr. Vas Imrének (Fidesz) 
Farkas Zoltán (Fidesz) távozásakor Bíró Márknak (Fidesz) 
Kulcsár József Ferenc (Fidesz) Borbély Lénárdnak (Fidesz) 
Menczer Erzsébet (Fidesz) Csampa Zsoltnak (Fidesz) 
Tamás Barnabás (Fidesz) Farkas Zoltánnak (Fidesz) 
Tóth Gábor (Fidesz) távozásakor dr. Simon Miklósnak (Fidesz) 
  
 

A bizottság titkársága részéről 
 

Laban János főtanácsadó, a bizottság titkára 
Ácsné Kovács Katalin, a bizottság munkatársa  
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Meghívottak részéről 

Hozzászólók 

Dr. Tóth László helyettes államtitkár, Belügyminisztérium 
Dr. Magyariné dr. Nagy Edit helyettes államtitkár, Belügyminisztérium 
Dr. Pálfi Kinga főosztályvezető-helyettes, Belügyminisztérium 
Gyarmati István számvevő tanácsos, Állami Számvevőszék 
Sulyok János dandártábornok, főosztályvezető, Honvédelmi Minisztérium 
Gazdasági Tervezési és Szabályozási Főosztály 
Haág Tibor főosztályvezető, Nemzetgazdasági Minisztérium 
Hegedűs Lorántné (Jobbik) országgyűlési képviselő 
Szilágyi György (Jobbik) országgyűlési képviselő 
Lakatos Bertalanné aktivista, A Város Mindenkié 

Meghívottak 

Gregor Andrea, Állami Számvevőszék 
Orosz Edina osztályvezető, Nemzetgazdasági Minisztérium 
Laposné Harakály Éva ügyintéző, Nemzetgazdasági Minisztérium 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 02 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. Tíz fő 
személyesen van jelen, öten pedig helyettesítési megbízást adtak. Megállapítom, hogy 
bizottságunk 15 fővel határozatképes. 

A kiküldött napirendi javaslatunkhoz képest nincs változás. Kérem a bizottság tagjait, 
aki a napirendi javaslattal egyetért, kézfeltartással jelezze! (Szavazás. – Mindenki jelez.) 
Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság a napirendet elfogadta. 

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási 
rendszerről szóló 2012. évi II. törvénynek az Alaptörvény negyedik módosításával 
összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat (T/10749. szám) 
(Általános vita) (Első helyen kijelölt bizottságként) 
 

Rátérünk első napirendi pontunk tárgyalására, amely a szabálysértésekről, a 
szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi 
II. törvénynek az Alaptörvény negyedik módosításával összefüggő módosításáról szóló 
T/10749. számú törvényjavaslat általános vitája.  

Köszöntöm körünkben Magyariné dr. Nagy Edit helyettes államtitkár asszonyt és dr. 
Pálfi Kinga főosztályvezető-helyettes asszonyt. A helyettes államtitkár asszony még nem 
érkezett meg, tudomásom szerint úton van.  

Amennyiben felkészültnek érzik magukat a témában, szerintem akkor kezdjük meg a 
napirendi pont tárgyalását. Az ön személyében köszönthetjük dr. Pálfi Kinga főosztályvezető-
helyettes asszonyt? (Igen jelzés.) Akkor fel is kérjük önt, legyen kedves röviden összefoglalni 
a minisztérium javaslatát. Parancsoljon!  

Dr. Pálfi Kinga f őosztályvezető-helyettes (Belügyminisztérium) tájékoztatója 
 

DR. PÁLFI KINGA főosztályvezető-helyettes (Belügyminisztérium): Köszönöm a 
szót, elnök úr. Üdvözlöm önöket.  

Tehát a törvényjavaslat, ami önök előtt fekszik, a 2013. március 11-én elfogadott 
Alaptörvény negyedik módosításához kapcsolódik, amely során az Alaptörvény most már 
rögzíti, hogy az állam és a helyi önkormányzatok azzal is segítik az emberhez méltó lakhatás 
feltételeinek a megteremtését, hogy törekszenek valamennyi hajlék nélküli személy számára 
szállást biztosítani, továbbá rögzíti azt is, hogy a közrend, a közbiztonság, a közegészség és a 
kulturális értékek védelme érdekében a közterületek meghatározott részére vonatkozóan a 
törvény vagy a helyi önkormányzat rendelete jogellenessé minősítheti az életvitelszerűen 
megvalósuló közterületi tartózkodást.  

Fontos kiemelni, hogy a szabálysértési eljárás megvalósulásához két konjunktív 
feltételnek kell teljesülnie. Az egyik az, hogy a helyi önkormányzat valóban kijelölje a 
rendeletében ezt a közterületrészt, ahol megvalósulhat ez a szabálysértés, illetve a másik feltel 
az, hogyha felkérésre önként nem hagyja el ezt az eljárás alá vont területet, akkor állapítható 
meg maga a szabálysértés. 

A szankcionálás tekintetében a szabálysértési törvény más tényállásokhoz képest 
eltérően fogalmaz. Elsősorban figyelmeztetésre kerül sor, ha pedig nem hagyja el, akkor 
alapvetően közérdekű munka kiszabására kerülhet sor. Amennyiben erre a törvény erejénél 
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fogva nem kerülhet sor, hiszen kizáró ok áll fenn, vagy pedig nem vállalja az érintett, akkor 
pénzbírság, a pénzbírság esetében pedig, amennyiben nem fizeti meg, akkor ez elzárásra 
átváltoztatható. Fontos hangsúlyozni, hogy már maga a szabálysértési törvény kizárja a 
helyszíni bírság alkalmazását, ezért ez esetben nincs lehetőség a helyszíni bírság kiszabására.  

Az is fontos elem, hogy a helyi önkormányzatoknak nem kötelezettségük, csupán 
lehetőségük kijelölni ilyen közterületeket, amennyiben azonban élnek ezzel a lehetőséggel, és 
az alkotmányos garanciáknak megfelelően kijelölik ezeket a területeket, akkor ott 
megvalósulhatnak ezek a tényállások. A törvény egy másik tényállást is tartalmaz, ez pedig a 
tulajdonos hozzájárulása nélküli építményemelés, ez esetben elzárásbüntetés szabható ki. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen.  
Megkérdezem a bizottság tagjait, kinek van kérdése, hozzászólása? (Jelzésre:) Juhász 

Ferenc képviselő úr, parancsoljon! 

Kérdések és vélemények 
 

JUHÁSZ FERENC (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr.  
Tisztelt Képviselőtársaim! Kedves Vendégeink! Mindenekelőtt azt szeretném 

megkérdezni, hogy a kormány az 1206/2013. IV. hó 15-i  kormányhatározatában arról 
döntött, hogy a hajléktalanság kezelése érdekében a tárcáknak a szükséges egyes feladatokat 
el kell végezniük. Ennek a kormányhatározatnak az eredményeképpen milyen következtetésre 
jutottak? Mi az, amit még tenniük kell? Mi az, amivel a későbbiekben indokolt foglalkozni? 

(Magyariné dr. Nagy Edit megérkezik.) Köszönöm. 
 
ELNÖK: Tisztelettel köszöntöm körünkben Magyariné dr. Nagy Edit helyettes 

államtitkár asszonyt. (Dr. Magyariné dr. Nagy Edit: Elnézést a késésért.) Semmi probléma, a 
főosztályvezető-helyettes asszony maradéktalanul ismertette a javaslatot. Megkérdezem, a 
képviselő úr kérdésére már ön kíván-e válaszolni? (Igen jelzés.) Parancsoljon, államtitkár 
asszony! 

 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár Belügyminisztérium): 

Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Elnézést kérek a késésért, de 
manapság nem túl egyszerűen megközelíthető a Parlament. 

A kormány a május 15-i ülésén megtárgyalta a hajléktalan-ellátásban tapasztalható 
kapacitáshiányból a kapacitásbővítés érdekében megteendő szükséges intézkedésekről szóló 
jelentést, pontosan a képviselő úr által említett kormányhatározat alapján és ennek 
végrehajtása részeként. Ezen az ülésen a hajléktalan-ellátásban tapasztalható problémákat a 
kormány megtárgyalta. Döntésének megfelelően ennek a helyzetnek a javítása érdekében 
előkészítés alatt áll egy további jelentés és egy átfogó munkásszálló-mintaprojekt 
kidolgozásának lehetősége, amelyet több tárca közösen hajt végre. Ennek a határideje 
várhatóan ebben az évben megtörténik, és a kormány ismételten megtárgyalja a lehetőségeket.  

Ugyanakkor szeretném jelezni, hogy az elmúlt évben több hajléktalanszálló is 
megnyitásra került, úgyhogy az elmúlt télen nem állt elő olyan helyzet, amikor a 
hajléktalanok nem jutottak volna fedélhez, tehát biztosítva volt az a megfelelő férőhely, amely 
a hajléktalanok ellátásához szükséges. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: (Jelzésre:) Dorosz Dávid képviselő úr, parancsoljon! 
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Dr. Dorosz Dávid (független) ügyrendi javaslata 
 
DR. DOROSZ DÁVID (független): Köszönöm szépen a szót, elnök úr.  
Elsőként egy ügyrendi javaslatom lenne. Már írásban előre jeleztem, szeretném kérni a 

bizottságot, hogy hallgassuk meg A Város Mindenkié érdekvédelmi csoport felszólalóját. Azt 
gondolom, ők azok, akik az elmúlt években a legnagyobb és a legtöbb munkát végezték ezen 
a területen, ők az egyike ezeknek a szervezeteknek, és úgy gondolom, érdemes a vita során 
meghallgatni az  véleményüket. 

Más részről a véleményünk erről a törvényjavaslatról az, hogy ez ugyanannak a 
folytatása, amit a Fidesz-KDNP az elmúlt 3 évben művelt. Önök a szegények ellen indítottak 
háborút, ahelyett, hogy a szegénység ellen indítottak volna háborút, s azok után, hogy az 
Alkotmánybíróság a múlt évi ítéletében egyértelműen és kategorikusan kijelentette, hogy ezek 
a rendészeti eszközök a hajléktalanság elleni küzdelemben egyszerűen nem vezetnek célra, 
embertelenek, nem felelnek meg az alapvető európai követelményeknek, az alapvető európai 
jogoknak, önök hátsó módon ezt becsempészték az Alaptörvénybe, és ennek 
felhatalmazásával próbálják meg lényegében az Alkotmánybíróság egyértelmű, kategorikus 
ítéletét kijátszani és az ellen behozni újra ezt a törvényjavaslatot a Házba. Ezt mi a magunk 
részéről, ahogy az elmúlt 3 évben, eddig sem támogattuk, továbbra sem fogjuk támogatni.  

A szociális rendszernek az a leépülése, ami az önök részéről az elmúlt években 
végbement, az a Tarlós Istváni dúlás, ami a hajléktalan-ellátórendszert érintette az elmúlt 
években, az az igazi probléma, azzal kellene foglalkozni. Azzal kellene foglalkozni, hogy 
hiába épültek új férőhelyek, mégis tömegével egyre több ember kerül az utcára, egyre többen  
csúsznak le a életükben olyan helyzetbe, amelyben segítségre van szükségük, és olyan 
kilátástalan helyzetbe kerülnek, mégis egyre több a hajléktalan ember az utcán, egyre 
nagyobb az utánpótlás mind Budapesten, mind a vidéki városokban és a vidéki településeken. 
Ezzel kellene foglalkozni, ahelyett, hogy ilyen felesleges, embertelen látszatmegoldásokat 
alkalmaznak.  

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: (Jelzésre:) Csampa Zsolt alelnök úr, szerintem az ügyrendiben. 

Parancsoljon!  
 
CSAMPA ZSOLT (Fidesz): Köszönöm szépen, az ügyrendi kérdéshez.  
Először is, képviselő úr, az ön irányában az lenne a tiszteletteljes kérésem, hogy járjon 

a bizottsági ülésekre. Ha eljárna a bizottsági ülésekre, és gyakorlatilag normális hangnemben 
hozzászólna a bizottság munkájához – lehet mosolyogni a dolgokon, de azt gondolom, ez elég 
komoly –, akkor láthatná azt, hogy mind az ellenzék, mind a kormányoldal megpróbál tenni 
azokért az áldatlan állapotokért, amelyeket 20 éven keresztül, de még az elmúlt 8 évben és 
többek között Bajnai úrtól kezdve Gyurcsány úrig ugyanúgy megörököltünk. Most a 
kormányzat elég komolyan próbál tenni annak érdekében, hogy mind a fővárosban, mind 
vidéken ezek a problémák valamilyen szinten megoldódjanak. Azt gondolom, ide lehet 
sorolni a devizahitelesektől kezdve a problémát, ide lehet sorolni számtalan problémát, de 
nem ilyen stílusban és nem ilyen hangnemben.  

Úgy gondolom, próbálunk egy tisztességes, normális kommunikációt folytatni akár az 
MSZP-s, akár a jobbikos képviselőkkel, de úgy látom, amikor ön bejön a bizottságba a 
legjobb esetben körülbelül fél évenként egyszer, akkor gyakorlatilag… (Dr. Dorosz Dávid 
közbeszólására:) Ne haragudjon, a jegyzőkönyvek szerint én száz százalékban itt vagyok a 
bizottsági üléseken, vagy van, amikor én vezetem, ezen nem kellene vitatkoznunk! Azt 
gondolom, maga a stílus az, ami már per pillanat az embert jellemzi, ahogy mondani szokták, 
de lehet ezt a 0mondanivalót kulturáltan is előadni. 
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ELNÖK: Tisztelt Bizottság! A képviselő úr javaslatára szeretnék reagálni. (Dr. Dorosz 

Dávid jelez:) Én majd szeretném levezetni az ülést, képviselő úr, tegye le a kis mancsát! Az a 
helyzet… (Dr. Dorosz Dávid: Szót kértem!) Mindjárt megkapja a szót, de nekem is van erre 
lehetőségem, különös tekintettel arra, hogy ügyrendi javaslatot tett, amelyre kötelező 
reagálnom.  

Nekem semmi olyan elvi kifogásom nincs azzal szemben, hogy hozzászóljanak a 
vendégeink, ezt a magam részéről tudom támogatni, ugyanakkor van egy technikai 
problémánk, amelyre a bizottság főtanácsadója hívta fel a figyelmemet, hogy az Országgyűlés 
jelen pillanatban kezdené tárgyalni a szabálysértési törvényt, de mindaddig szünetet kellene 
elrendelnie, ameddig ez a döntésünk meg nem születik. Tehát kétféle lehetőség van előttünk: 
vagy meghozzuk az általános vitára való alkalmasságról szóló döntést, és természetesen utána 
meghallgatjuk a vendégek álláspontját, különös tekintettel arra, hogy ez az ügy még 
visszakerül a bizottság elé, vagy még a döntés előtt meghallgatjuk a véleményüket, de akkor 
az lesz a kérésünk, hogy lehetőleg röviden foglalják össze, mert az Országgyűlés plenáris 
ülése ránk vár, tehát ezek között kell döntenünk.  

Amíg ezt átgondoljuk, megadom a szót tisztelettel Dorosz Dávid képviselő úrnak. 
Parancsoljon!  

 
DR. DOROSZ DÁVID (független): Jó, az idő rövidsége miatt köszönöm szépen a 

szót, elnök úr. Csampa Zsolt alelnök úr szavaira nem fogok reagálni, szorít az idő. A stílus 
önöknél is hagy némi kívánnivalót maga után.  

Azt javasolom, hogy röviden hallgassuk meg A Város Mindenkié képviselőit. Úgy 
gondolom, 3-4 percben össze tudják foglalni azt az álláspontot, ami után egy gyors 
szavazással le tudjuk zárni ezt a kérdést, és a plenárison folytatódni tud az ügymenet.  

Köszönöm szépen. 

Szavazás az ügyrendi javaslatról 
 
ELNÖK: Tisztelt Bizottság! Ügyrendi javaslat érkezett a képviselő úr részéről. 

Megkérdezem, ki az, aki támogatja, hogy az említett vendégeink hozzászólhassanak a 
bizottsági ülésen? Kérem, kézfeltartással jelezzék! (Szavazás. – 7 igen szavazat.) Ki ellenzi? 
(Nincs jelzés.) Ki tartózkodik? (Szavazás. – 10 tartózkodó szavazat.) A bizottság 7 igen 
szavazattal, 10 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül nem támogatta a vendégek részéről a 
hozzászólást, illetve az ügyrendi javaslatot. 

(Jelzésre:) Tisztelt Bizottság! Juhász Ferenc képviselő úrnak adom meg a szót.  
 
JUHÁSZ FERENC (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon sajnálom a 

bizottság döntését, mert ha itt a csampai intelemhez tartjuk magunkat úgy általában, akkor a 
döntés is bizonyos stílust, érzést és üzenetet tartalmaz, de csak sajnálom. 

Dorosz Dávid álláspontjával, ami a tartalmat illeti, mindenféleképpen egyet kell 
értenem. Nem véletlenül kérdeztem meg, hogy mi volt a kormány döntése, és hogyan reagált 
erre a bizonyos áprilisi döntésre, tudniillik áprilisban a kormány azt határozta meg a 
Belügyminisztériumnak és egy másik minisztériumnak, hogy legyenek kedvesek feltérképezni 
azt, hogy a kapacitáshiánynak vagy az ellátásnak milyen szűk keresztmetszetei vannak, 
milyen lehetőségek adódnak, és ezt mindenki a saját csatornáján jelezze. Nyilván, ha a 
kormány ezzel foglalkozott egy hónappal később, az üdvözlendő.  

Sajnos a döntés maga, amit az államtitkár asszony itt mondott, nem publikus, 
legalábbis nem jelent meg olyanfajta kormányzati döntésben, mint ahogy egyébként az 
előkészítő döntés megjelent. Ez azért sajnálatos, mert alapvetően az az álláspontunk, hogy 
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fordítva ülünk a lovon ebben a pillanatban, vagy a feje tetejére van állítva ez a történet. 
Mindenekelőtt meg kellene teremteni azt a feltételrendszert, amelyről egyébként az 
államtitkár asszony beszélt, hogy már majdnem kész van, de nyilván nincsen kész, ha bővíteni 
kell, mert erről is beszélt, és majd azt követően lehetne szankcionálni a dolgot. Most nagyon 
úgy néz ki, hogy egy rossz politikai meglátás mentén valóban az a döntés születik, hogy aki 
hajléktalan, azt meg kell büntetni, miközben egyébként a szükséges feltételek megteremtése 
akadozik. Éppen ezért, mivel az erre vonatkozó szándék törvényben, kormányhatározatban 
nem nagyon jelenik meg, nem elfogadható számunkra ez az előterjesztés, és itt is, meg a 
parlamentben is nemmel fogunk szavazni. 

Továbbra is mondanám, de a parlament érdekeire való tekintettel köszönöm szépen a 
figyelmet. 

Válaszadás 
 

ELNÖK: Államtitkár asszony, válaszol? (Igen jelzés.) Parancsoljon, öné a szó. 
 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár Belügyminisztérium): 

Nagyon röviden. Azt szeretném hangsúlyozni, hogy ez az előterjesztés, amely most a tisztelt 
bizottság és a Ház előtt van, nem a hajléktalan kérdést kívánja rendezni és megoldani, hanem 
a negyedik alkotmánymódosítás, illetve az Alaptörvény-módosítás egy bizonyos passzusára 
reagál, amely kifejezetten a szabálysértési törvényben valósítható meg. 
Köszönöm. 
 

ELNÖK: Tisztelt Bizottság! (Jelzésre:) Dorosz Dávid képviselő úr, parancsoljon! 
 
DR. DOROSZ DÁVID (független): Egy mondat, köszönöm szépen, elnök úr. Azt 

gondolom, hogy a nemzeti együttműködés rendszerében egy 3-4 perces civil hozzászólás 
elfért volna. 

Köszönöm szépen. 

Szavazás az általános vitára való alkalmasságról 
 

ELNÖK: Tisztelt Bizottság! Megkérdezem, van-e még kérdés, hozzászólás, mert 
elsőként az általános vitára való alkalmasságról döntünk, utána folytatjuk a szabálysértési 
törvény tárgyalását.  

Megkérdezem, ki az, aki a T/10749. számú törvényjavaslatot általános vitára 
alkalmasnak találja? Kérem, kézfeltartással jelezzék! (Szavazás. – 14 igen szavazat.) Ki nem 
találja annak, ellenzék? (Szavazás. – 3 nem szavazat.) Ki tartózkodik a kérdésben? (Nincs 
jelzés.) 14 igen szavazattal, 3 ellenszavazat mellett, tartózkodás nélkül a bizottság általános 
vitára alkalmasnak nyilvánította, ez azt jelenti, hogy a plenáris ülés tárgyalhatja a 
szabálysértési törvényt.  

Ajánlásunkat szóban kell előterjesztenünk, a javaslat Tóth Gábor képviselő úr. 
Amennyiben nincs más javaslat, megkérjük, hogy képviselje a bizottságunk álláspontját a 
plenáris ülésen.  

Tisztelt Bizottság! Mindezek után javaslatot tennék egy bizottsági módosító javaslat 
elfogadására. A tervezetet kiosztottuk. Elsőként kérdezem a kormány képviselőjét, egyetért-e 
a kiosztott szabálysértési törvényhez benyújtott módosító javaslat szövegével? 

 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár Belügyminisztérium): 

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Tárcaálláspontot tudok mondani: egyetértünk. 
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Dr. Kocsis Máté (Fidesz) országgyűlési képviselő ügyrendi javaslata; szavazás az 
ügyrendi javaslatról 
 

ELNÖK: Most már ismét ügyrendi javaslatot tennék a módosító javaslat vitájában arra 
vonatkozóan, hogy jelen lévő vendégeinknek adjunk hozzászólási jogot a bizottsági ülésen 
egy másik vita keretében. Megkérdezem, ki az, aki ezzel egyetért? Kérem, kézfeltartással 
jelezzék! (Szavazás. – Mindenki jelez.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság a 
hozzászólási jogot megadta. 

Megkérdezem a jelen lévő vendégeinket, hogy ki az, aki röviden összefoglalja az 
általuk képviselt véleményt? (Jelzésre:) Tisztelettel köszöntjük, ha megmondaná a kedves 
nevét, akkor megadom a szót. 

Hozzászólások és vélemények 
 
LAKATOS BERTALANNÉ aktivista (A Város Mindenkié): Jó napot kívánok! 

Lakatos Bertalanné hajléktalan vagyok, A Város Mindenkié aktivistája. 
Köszönöm a lehetőséget, amit nem adtak meg, és mivel okafogyottá vált, hogy bármit 

is mondjunk ebben az ügyben, köszönjük, folytassák a munkájukat. 
 
ELNÖK: Köszönjük szépen.  
Megkérdezem a bizottság tagjait, a módosító javaslattal kapcsolatosan a tárcaálláspont 

megismerését követően van-e kérdésük, hozzászólásuk? (Jelzésre:) Tóth Gábor képviselő úr, 
parancsoljon! 
 

TÓTH GÁBOR (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr.  
Csupán csak támogatni szeretném az előterjesztést, és a bizottság részére is azt 

javasolom, hiszen gyakorló polgármesterként magam is nap mint nap hasonló eseményekkel 
szembesülök, hogy a határon kívülről érkező, ráadásul ott is a kisebbséghez tartozó, talán a 
magyar kisebbséghez tartozó, színes karakterű, egyéniségű emberek árulnak faluhelyeken 
gagyi termékektől kezdve sok-sok mindent.  

Ez a szabálysértési törvény, illetve ennek a módosítása, azt hiszem, mindenféleképpen 
segít majd kezelni ezeket a bizonyos, véleményem szerint eléggé lírai nyelven fogalmazott 
eseteket, hiszen nap mint nap találkozunk olyan eseményekkel és esetekkel, amelyeket a 
törvény eddig nem rendezett, miközben a magyar állampolgárok és vállalkozók részére 
maholnap már az APEH-ben cseng minden egyes forint, amellyel éppenséggel forgalmat 
csinálnak, miközben itt gagyizik az országban sok-sok olyan, magukat vásárosnak meg 
mindennek nevező ember. Ennek apropóján nemcsak a bizottságunk vezetőjének a kerületét, 
hanem jó néhány olyan települést tudnék itt mondani, ahol úgymond a lengyel piacnak 
definiált valamikori maradványok a mai napig is működnek, ott igen érdemes volna átnézni 
ezeknek a jogszerűségét és a mikéntjét. Veresegyháztól Hatvanon át a fél országban tudnék 
ilyeneket mondani. Tehát amikor egy magyar állampolgár rá van kényszerítve az utolsó 
forintjáig – és ez a törvény –, hogy adózzon, e közben jó lenne, ha a gagyis emberek jól 
eltűnnének az országból. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Van-e még kérdés, hozzászólás? (Jelzésre:) Juhász Ferenc képviselő úr, 

parancsoljon! 
 
JUHÁSZ FERENC (MSZP): Azt reméltem, hogy az elnök úr a tegnapi gesztusához 

hasonlóan a színes karaktert minimum kikéri. Már tetszik, nem tetszik, tisztelt képviselő úr, ez 
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azért mégiscsak burkolt cigányozás, nem tudom, micsoda, de nyilvánvalóan nem az ott áruló 
színes bőrű nem tudom, kikre gondolt. Ezt nem szabad, mert olyanfajta előítéleteket kelt vele, 
amelyeket egyébként a híveik már másfajta nyelvezetben fognak használni. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: (Jelzésre:) Dorosz Dávid… Bocsánat, akkor először Tóth Gábor képviselő 

úré a szó. 
 
TÓTH GÁBOR (Fidesz): Bocsánat, nem szeretnék nevesíteni sem ukrán, sem  

belorusz, sem semmi egyéb más nációt. Színes karakterű egyéniségekről beszéltem, és 
mindenki azt gondol bele, amit akar. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Dorosz Dávid képviselő úr, parancsoljon! 
 
DR. DOROSZ DÁVID (független): Csatlakozom a kettővel előttem felszólaló 

képviselőtársamhoz. Azt gondolom, az ilyen kifejezések igenis súlyos félreértésekre adnak 
lehetőséget, így nem valóak és nem használhatóak. Azt gondolom, a törvényeket azok ellen 
hozzuk, akik megszegik ezeket a törvényeket, teljesen függetlenül attól, hogy milyen családi, 
etnikai vagy bármilyen más háttérrel rendelkeznek. A törvényeket nem fókuszáltan 
kifejezetten a népcsoportok vagy bármilyen hátterű emberek ellen kell hozni. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Magával a módosító javaslattal kapcsolatban kíván-e bárki hozzászólást 

tenni? (Jelzésre:) Jámbor Nándor képviselő úr, parancsoljon! 
 
JÁMBOR NÁNDOR (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr.  
Támogatjuk a bizottsági módosító indítványt, hiszen jobbikos képviselőtársaink, 

Szilágyi György és Hegedűsné Enikő hasonló témában adtak be hasonló kezdeményezést, 
módosító indítványt a törvényhez. 

Köszönöm. 

Szavazás a bizottsági módosító javaslatról 
 

ELNÖK: Tisztelt Bizottság! Megkérdezem, van-e még kérdés, hozzászólás? (Nincs 
jelzés.) Amennyiben nincs, megkérdezem, ki az, aki egyetért a bizottsági módosító javaslat 
tartalmával? Kérem, kézfeltartással jelezzék! (Szavazás. – 14 igen szavazat.) Ki az, aki ezzel 
nem ért egyet? (Szavazás. – 1 nem szavazat.) Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás. – 
2 tartózkodó szavazat.) 14 igen szavazattal, 1 ellenében, 2 tartózkodás mellett a bizottság a 
módosító javaslatot elfogadta, ezt a mai napon benyújtjuk az Országgyűléshez. 

Dr. Kocsis Máté (Fidesz) országgyűlési képviselő ügyrendi javaslata; szavazás az 
ügyrendi javaslatról 
 

Ügyrendi javaslatom lenne a második napirendi pont kapcsán. Az előterjesztők 
jelenlétére tekintettel kezdeményezem, hogy a 2. és a 3. napirendi pontjaink tárgyalási 
sorrendjét cseréljük meg, erről a bizottságnak döntenie kell. Aki ezzel egyetért, kérem, 
kézfeltartással jelezze! (Szavazás. – Mindenki jelez.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a 
bizottság egyhangúlag támogatta az ügyrendi javaslatot. 
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A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási 
rendszerről szóló 2012. évi II. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat 
(T/11512. szám)  

(Hegedűs Lorántné és Szilágyi György (Jobbik) országgyűlési képviselők önálló 
indítványa) (Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 
 

Rátérünk a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési 
nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény módosításáról szóló T/11512. számú 
törvényjavaslat megtárgyalására, Hegedűs Lorántné képviselő asszony és Szilágyi György 
képviselő úr önálló indítványára. A Belügyminisztériumot továbbra is Magyariné dr. Nagy 
Edit államtitkár asszony képviseli. 

Elsőként az előterjesztőknek adom meg a szót. Hegedűs Lorántné képviselő asszonyt 
vagy a képviselő urat illeti a szó. (Szilágyi György jelzésére:) A képviselő urat illeti a szó, 
parancsoljon!  

Szilágyi György (Jobbik) országgyűlési képviselő tájékoztatója 
 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Tisztelt Bizottság! Tisztelt Elnök Úr! Köszönöm 

szépen a lehetőséget. A jelenlegi helyzet a polgármesterek, az állampolgárok megannyi 
tapasztalata szerint a tiltott árusítással kapcsolatban, elmondhatjuk, tarthatatlan. Itt is vannak 
polgármesterek, akik nap mint nap tapasztalják azokat a lehetetlen állapotokat, amelyeket az 
aluljárókban és a különböző fontos csomópontok környékén, például a nagyvárosokban 
tapasztalhatjuk. Ezt a helyzetet, mindannyian tudjuk, az Alkotmánybíróság 
2012. november 19-i döntése okozta, amely megszüntette az önkormányzatoknak azt a 
lehetőségét, hogy rendet tartsanak a saját területükön. 

A Jobbik Magyarországért Mozgalom úgy gondolta, hogy ez az állapot tarthatatlan, 
ezért képviselőtársammal egy törvényjavaslatot nyújtottunk be, amelyet most tárgyalunk. Úgy 
érezzük, megérte benyújtani ezt a törvényjavaslatot, hiszen biztosan véletlen folytán most a 
kormánypártok is ugyanebben a témában egy módosító javaslattal éltek, ezáltal megoldódhat 
ez a helyzet, de véleményem szerint – és erre szeretném felhívni az önök figyelmét, elnézést, 
hogy egy lezárt napirendi ponthoz visszatérek – összefügg a két dolog. Véleményem szerint a 
kormánypártok által, az elnök úr által benyújtott módosító javaslat sokkal szűkebb lehetőséget 
nyújt arra, hogy szankcionáljuk a tiltott árusítást a közterületeken. Véleményünk szerint a mi 
régi javaslatunk egy tágabb, sokkal egyértelműbb és normálisabb helyzetet eredményezne. 

Itt átadnám a szót képviselőtársamnak, aki természetesen röviden ki fogja fejteni, 
miért is gondoljuk úgy, hogy a mi törvénymódosító javaslatunk hatásosabb lenne az ügy 
érdekében. 

 
ELNÖK: Parancsoljon, képviselő asszony! 

Hegedűs Lorántné (Jobbik) országgyűlési képviselő kiegészítő tájékoztatója 
 

HEGEDŰS LORÁNTNÉ (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, és még egyszer 
köszönöm az elnök úr ügyrendi javaslatát, mert egyébként jegyző vagyok, most is onnan, a 
pulpitusról jöttem le erre a bizottsági ülésre. 

Tehát ott folytatnám, ahol Szilágyi képviselőtársam abbahagyta, az alkotmánybírósági 
döntésnél. Tudjuk, hogy az új Mötv. tehát a 2011. évi CLXXXIX. törvény 
51. § (4) bekezdését érintette, de ezért egyébként megszüntetett egy további paragrafust, 
amely a 144. § d) pontja volt. Ez azért is érdekes, mert ez az a rész, amely a felhatalmazást 
adja az önkormányzatoknak, hogy milyen értelmű rendeleteket alkothatnak meg. A mi 
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előzetes vagy első reakciónk az alkotmánybírósági döntésre az volt, hogy akkor a 144/E. §-t 
használják az önkormányzatok, amely a közösségi együttélés alapvető szabályainak a 
rendeletét teszi lehetővé, amely ugyan egy nagy csomag, tehát azon belül a kirívóan 
közösségellenes magatartás csak egy kisebb szelete lett volna, de tudjuk, a közösségi 
együttélés alapvető szabályai sokkal több mindent is tartalmazhatnak. Egyébként pont itt 
Budapesten a Belváros, az V. kerület ezt a javaslatunkat meg is fogadta. Való igaz, 
ugyanakkor viszont az alkalmazásában komoly gondok vannak, hiszen azt láthatjuk, hogy 
pont itt Budapesten, a Belvárosban is nagyon sok problémát okoz ez az illegálisnak 
minősíthető közterületi árusítás.  

Most értelmezésünk szerint a mi előterjesztésünk azért ad tágabb keretet arra, hogy 
ugyanakkor szabálysértésként tudjunk értelmezni bizonyosfajta közterületi árusítást, mert azt 
gondolom, hogy az Mötv. alapján a 13. §-ban fel vannak sorolva, mik azok a közfeladatok, 
amelyeket az önkormányzatoknak el kell látniuk, és szerencsére abban benne van – ezt 
mindig is támogatta a Jobbik Magyarországért Mozgalom – a helyi őstermelők támogatása, 
számukra az árusítás biztosítása valamilyen módon. Most ez nem minden alkalommal valósul 
meg, pláne egy kistelepülésen, egy faluban úgy, hogy piactartás van kötelező piacnappal és 
így tovább, hanem előfordul, és ez a faluképhez nagyon sokszor hozzátartozik, hogy a helyi 
őstermelők a házuk elé kiteszik a barackot, a szilvát, a terményt és a többi, azután be lehet 
hozzájuk csöngetni, így lebonyolódhat az adásvétel. Értelmezésem szerint ezt mindenképpen 
támogatni kell. Az ilyen jellegű kereskedelemmel szerintem semmi baj nincs, sőt ez 
kifejezetten egy nagyon hangulatos faluképet tud eredményezni, nem beszélve arról, hogy az 
ember meg is ismeri azt, akitől veszi a terményt, és ez általában a társadalmi együttélésnek 
egy nagyon jó formája.  

Az azonban, ami ugyan már zavaró, és itt  Budapesten, például jellemzően az 
aluljárókban, de a Széll Kálmán téren a felszínen is megvalósul, hogy egymást tapossák ezek 
az illegális árusok, egyik kezükben – ez az én kedvenc példám – a medvehagyma, a másikban 
a gyöngyvirág. Ezt azért is mondom, mert tudjuk, hogy ebből haláleset is volt, tehát akkor, 
amikor csokorban fogják össze ezt a két növényt, amelyek egyébként elég nehezen 
megkülönböztethetőek egymástól, Isten tudja, honnan szedték, egyébként is illegális módon, 
annak egyébként az lehet a kicsapódása, hogy adott  esetben halálesetet is okoz. Most ez az, 
amit viszont a közterület tulajdonosa tudna befolyásolni, míg az előző esetet, amit említettem, 
természetesen és nyilvánvalóan engedélyezi, függetlenül a kereskedelmi törvénytől, és ez az 
az árusítási forma, amit nem engedélyez. Egyébként az önök általános indokolásában is benne 
van, hogy ez már olyan jellegű zavaró tényező vagy tevékenység, amely egyébként más 
bűncselekményekkel is összefügg, tehát nyugodtan lehet szabálysértési kategóriaként 
említeni.  

Azt gondolom, egy normálisan működő településen az a településvezető, aki a 
közterületi tulajdonosi képviseletet ellátja, igenis el tudja dönteni adott esetben, hogy iksz egy 
őstermelő, a saját terményét akarja normális módon, normális helyen árusítani, vagy pedig 
adott esetben egy bűnöző életformát folytató személy. Úgyhogy azt gondolom, azért a mi 
javaslatunk, amit itt önök elé tártunk, sokkal tágabb, és e tekintetben nagyobb önrendelkezést 
biztosít a települési vezetőknek. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: A javaslat szellemiségével nem tudunk vitatkozni, de megkérdezzük a tárca 

álláspontját, hogy támogatják-e vagy sem. 

Hozzászólások 
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DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár Belügyminisztérium): 
Tisztelt Bizottság! Tisztelt Elnök Úr! A szellemiség valóban elfogadható, de a 
megfogalmazás, tekintettel arra, ami az eredeti törvénytervezetben szerepel, ennek a 
számozását is figyelembe véve, hogy ott hogyan ütközne, tekintettel az önök által már 
elfogadott bizottsági módosító javaslatra és annak szövegére is, ezt ebben a formában – 
tárcaálláspontot mondok – nem tudjuk támogatni. 

 
ELNÖK: Megkérdezem a bizottság tagjait, van-e kérdésük, hozzászólásuk, javaslatuk? 

(Jelzésre:) Jámbor Nándor képviselő úr, parancsoljon! 
 
JÁMBOR NÁNDOR (Jobbik): Az igazság az, az előző napirendi ponthoz egy kicsit 

visszakanyarodva, mi támogattuk ezt a bizottsági módosító indítványt, hisz valamilyen szintű 
beavatkozásra mindenképpen szükség van, különösen a nagyvárosok közterületein, 
aluljáróiban és a többi, de ugyanakkor, ahogy Enikő is elmondta, valóban szükség van a 
megkülönböztetésre, ami lehetővé teszi a törvény szövegében, hogy az öngondoskodásban 
részt vevők, tehát azok az emberek, akik ilyen módon hivatalosan, szabályosan 
jövedelemszerző tevékenységet tudnak folytatni – ahogy említette, a kistelepüléseken, Cecén 
is kiválóan látszik, hogy az út mellett, a házak előtt az őstermelők kirakják az árujukat –,  
nehogy valamilyen szankcionálás hatálya alá essenek.  

Tehát úgy gondolom, és kérem a tisztelt bizottságot, illetve a tárcát, hogy az Enikő 
által előadott indokolást még egyszer fontolják meg, és esetleg vegyék át az ő javaslatukat. 

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

Köszönöm szépen.  
Elnézést kérek, hogy még egyszer szót kértem, de jelezni szeretném, ez itt egy önálló 

törvényjavaslat és nem egy módosítás. Tehát akkor, amikor azt mondom, hogy ebben a 
formában nem tudjuk támogatni, akkor azt is figyelembe kell venni, hogy a Ház előtt ott van 
egy másik törvénymódosítási csomag, amely hasonló szabályokat tartalmaz. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: (Jelzésre:) Szilágyi György képviselő úré a szó. 
 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen, csak röviden.  
Örömmel veszem egyébként a tárca álláspontját, ezek szerint tartalmilag nincs 

problémájuk a szövegrésszel és a törvénnyel. Először azt hallottuk, hogy itt számozási 
problémák vannak, most pedig azt hallhattuk, hogy már bent van a parlament előtt most, jelen 
pillanatban egy olyan törvénycsomag, amely ezt rendezi. Nem rendezi, hiszen ha rendezné, 
nem kellett volna jelen pillanatban az elnök úrnak módosító javaslatot benyújtania, és egy 
jövőben elfogadottra hivatkozni, hiszen ez a parlamentarizmus, nem biztos, hogy adott 
esetben az elnök úr módosító javaslatát el fogja fogadni az Országgyűlés. Ha ez bekövetkezik, 
hogy nem fogadja el az elnök úr módosító javaslatát az Országgyűlés, akkor egy önálló 
törvényjavaslatot most azért nem nyújthatunk be a Ház elé, mert majd egy módosító javaslatot 
elfogadunk. Ez prejudikálás, nem tudhatjuk előre, hogy mi fog történni a törvény 
tárgyalásánál. 

Tehát arra szeretném kérni önöket, hogy az önálló törvényjavaslatot is fogadják el, 
mehessen a Ház elé, és majd ott módosító javaslatokkal bármilyen számozási vagy bármilyen 
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problémát esetleg ki lehet javítani, és lesz egy olyan önálló törvényjavaslat, amit el tudunk 
fogadni. 

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Parancsoljon!  
 
HEGEDŰS LORÁNTNÉ (Jobbik): Csak annyit szerettem volna mondani, hogyha a 

településvezetők döntési jogosultságát beszűkítjük úgy, hogy csak a kereskedelemről szóló 
törvény alapján hozhatnak ilyen jellegű hozzájárulást vagy sem, akkor pontosan a cecei 
paprikaárusokat egyszer s mindenkorra taccsra tettük. Nagyon szépen kérem, gondolja át a 
bizottság, hogy akkor legalább a saját módosító indítványához további módosítást tegyenek, 
és ne legyen benne ez a szűkítő feltétel, mert éppen ez a kulcsa minden ilyen jellegű 
problémának. Tehát felteszem, hogy Kocsis Máté polgármester úr nem adna ki közterületi 
engedélyt ezekre az általam említett medvehagymás, gyöngyvirágos árusokra, de a cecei 
polgármesternek – bocsánat, nem akartam prejudikálni – lehet, hogy a gyöngyvirág árusítása 
a szíve csücske, azonban a másik esetben pedig a másik településvezető döntésjogosultságát 
hihetetlen mértékben korlátozná.  

Nagyon kérem, akkor e tekintetben legalább a saját módosító indítványukat 
módosítsák tovább ilyen értelemben, hogyha egyébként ezzel a tárca nem vitatkozik.  

 
ELNÖK: Körülbelül három lehetőségünk van még arra, hogy éljünk ezzel a 

javaslattal, hogyha szükségesnek látjuk, akkor akár pár óra gondolkodás után ez az ön által 
megfogalmazott javaslat bekerüljön a törvényszövegbe, hiszen még az általános vitája is 
zajlik, lesz még mellette a részletes vita, sőt még zárószavazás előtt a bizottság módosító 
javaslatot is tehet, tehát el tudjuk fogadni a felvetést. 

(Jelzésre:) Tóth Gábor képviselő úré a szó. 
 
TÓTH GÁBOR (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr.  
Bevallom férfiasan, nem lévén jogászember, nem biztos, hogy mindig teljesen topon 

vagyok ennek az egész jogi csimborasszónak a lényegét tekintve. Gyakorló polgármesterként 
odáig mentem, hogy egy 4 ezer fős településen még egy minipiacot is létrehoztam a 
polgármesteri hivatal mellett lévő ABC mellé – most CBA-nak vagy mit tudom én, minek 
hívják –, ide, ahol a legnagyobb forgalom van a községben, a nagy bolt mellé, és el tudják 
naponta hozni a saját maguk kis terményeit, a paradicsomot, körtét, vagy éppen amit kínálnak. 
Most éppen sóskát sóztak rám, hogy azt vegyek, mert az éppen primőr. Szóval fontos dolog, 
hogy ez a dolog működjön, és maradjon a helyén, arról nem beszélve, hogy olyan 
élethelyzetben lévő emberek is akadnak, akik odahazulról egyébként a nekik már nem 
szükséges dolgaikat árulják, adják el, és ebből szereznek jövedelmet. Hála Istennek, nem az 
interneten, mert nem mindenki fér hozzá, vagy éppen nem tudja azt kezelni, viszont akadnak 
idős emberek, akik népművészeti vagy egyéb más dolgaikat árulják.  

Tehát azért szeretném, ha a későbbiekben megmaradna a lehetőség, mindamellett, 
hogy a gagyiárusoknak nagyon nem vagyok híve, tehát itt azért tegyük helyükre a törpéket 
vagy a gonosz hupikék törpikéket, a megfelelő embereket tegyük a helyükre, nehogy fordítva 
a csizma kerüljön az asztalra. Tehát gyakorló polgármesterként mindenféleképpen szeretném, 
hogy maradjanak meg azok a lehetőségek, amelyek adott esetben az egyszerű falusi emberek 
mindennapjaihoz hozzátartoznak, és biztosítsuk ezt a lehetőséget. Ezzel ellentétben nem 
szeretném a távol-keleti vagy a szomszéd országokból idejövő vidám emberek, fickók 
kereskedelmi lehetőségét támogatni. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: (Jelzésre:) Borbély Lénárd képviselő úr, parancsoljon! 
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BORBÉLY LÉNÁRD (Fidesz): Köszönöm szépen.  
Csak egy dolgot szeretnék röviden hozzátenni ahhoz az indítványhoz, amit a Jobbik 

megtett, egyébként támogatom én is annak a szellemiségét, azonban egy részről úgy látom, és 
teljes jó szándékkal mondom, hogy az elnök úr által benyújtott bizottsági módosító nagy 
részben ezt már rendezi.  

Szeretném azt is elmondani, hogy véleményem szerint, ahogy az előterjesztők is 
megfogalmazták, nagyon fontos különbség van a vidék és a főváros között. Azt gondolom, 
politikai beállítottságtól függetlenül megbízhatunk a polgármesterek döntésében, mert 
mindenki tudja, mit kell tenni vidéken, és mit kell tenni a fővárosban, azon túl, ahogy önök is 
mondták, ez a fővárosban jelenti a legnagyobb problémát, azonban a benyújtott 
törvényjavaslat úgy fogalmaz, hogy „aki közterületi foglalás nélkül vagy a hozzájárulástól 
eltérő módon…”. Azt szeretném elmondani, hogy a fővárosban, legalábbis Csepelen 
mindenképpen, de azt hiszem, ez mindenképpen így működik az egész fővárosban, a 
polgármesteri hivatalnak, illetve a közterület-felügyeletnek jogosultsága van ezt 
szankcionálni, méghozzá 50 ezer forintig terjedő pénzbírsággal. Hogyha valaki például egy 
virágüzletet tart fenn, kibérel előtte egy 5 négyzetméteres területet, hogy kihelyezze a 
virágokat – ez teljesen életszerű –, és az 5 négyzetméter helyett 15 négyzetmétert foglal el, 
hogyha kimennek, és ezt ellenőrzik, egyébként a hozzájárulást az önkormányzat adja ki, joguk 
van szankcionálni. Ezt csak azért mondom, mert ez benne van az önök által benyújtott 
javaslatban. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Végül is maradjunk a javaslatnál. Megkérdezem, van-e még kérdésük, 

hozzászólásuk, illetve akár a tárca, akár az előterjesztők kívánnak-e még megjegyzést 
hozzáfűzni? (Jelzésre:) Szilágyi képviselőtársamé a szó. 

 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Ismételten arra szeretném kérni a tisztelt bizottságot, 

hogy kezeljük külön a módosító javaslatot, az elnök úr módosító javaslatát és az önálló 
törvénymódosítást, hiszen, mondom, mivel nincs döntés, előre prejudikálunk egy döntést, 
hogy ezt el fogjuk fogadni. Úgy érzem, semmit nem veszít a bizottság azzal, ha általános 
vitára alkalmasnak tartja az általunk benyújtott törvényjavaslatot, hiszen a szellemiségével 
önök is egyetértenek. Ha vannak benne hibák, ha a Ház elé kerül, akkor ezeken a hibákon 
módosító javaslatokkal bármikor lehet segíteni. Attól, hogy önök általános vitára alkalmasnak 
tartják – nekem is van olyan törvényjavaslatom, amit általános vitára alkalmasnak tartottak 
két évvel ezelőtt, és még mindig nem került a Ház elé –, ugyanúgy legalább megvan rá a 
lehetőség, hogy bármikor bekerüljön a Ház elé.  

Tehát azt szeretném kérni a tisztelt bizottságtól, hogy támogassa a törvényjavaslat 
általános vitára való alkalmasságát. 

Köszönöm szépen. 

Szavazás a tárgysorozatba vételről 
 

ELNÖK: Fordítsuk meg, mert azt mondta, ha nem támogatja a parlament az én 
javaslatomat, akkor ez ott lenne menekülő útvonalnak, talán valahogy így fogalmazott. Ha 
nem támogatja, akkor azonnal napirendre vesszük, és mellszélességgel támogatni fogjuk itt is 
az ön javaslatát. Mit szól ehhez? Legalábbis ezt tartom logikusnak. 

Megkérdezem a bizottság tagjait, van-e további javaslatuk, kérdésük? (Nincs jelzés.) 
Amennyiben nincs, megkérdezem, ki támogatja a T/11512. számú törvényjavaslat 
tárgysorozatba vételét? Aki támogatja, kézfeltartással jelezze! (Szavazás. – 2 igen szavazat.) 
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Ki az, aki ellenzi? (Szavazás. – 1 nem szavazat.) Ki tartózkodik? (Szavazás. – 12 tartózkodó 
szavazat.) A bizottság 2 igen szavazattal, 1 ellenében, 12 tartózkodás mellett az indítvány 
tárgysorozatba vételét egyelőre elutasította. 

További jó munkát kívánunk. (Hegedűs Lorántné és Szilágyi György elhagyják az 
üléstermet.) 

Köszönjük szépen a Belügyminisztérium munkatársának a megjelenést, további jó 
munkát kívánunk önnek is. (Dr. Magyariné dr. Nagy Edit elhagyja az üléstermet.) 

Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. 
törvény végrehajtásáról szóló törvényjavaslat (T/12002. szám) (Általános vita) 

Az Állami Számvevőszék jelentése Magyarország 2012. évi központi költségvetése 
végrehajtásának ellenőrzéséről (T/12002/1. szám) 
 

Tisztelt Bizottság! Az ügyrendi javaslat értelmében rátérünk az eredeti meghívó 
szerinti 2. napirendi pontunk tárgyalására 3. napirendi pontként, Magyarország 2012. évi 
központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXCIII. törvény végrehajtásáról szóló 
T/12002. számú törvényjavaslatra, valamint az ÁSZ 2012. évi 12002/1. számú jelentésére. 

Tisztelettel köszöntöm a kormány képviselőit, a Nemzetgazdasági Minisztériumból 
Haág Tibor főosztályvezető urat, Orosz Edina osztályvezetőt és Laposné Harakály Évát, az 
Állami Számvevőszéktől Gyarmati István számvevő tanácsos urat és Gregor Andreát, a 
Belügyminisztérium részéről dr. Tóth László helyettes államtitkár urat, valamint a 
Honvédelmi Minisztérium részéről pedig  Sulyok János dandártábornok urat a HM 
Gazdasági, Tervezési és Szabályozási Főosztályának vezetőjét.  

Tisztelt Bizottság! A zárszámadás általános vitára való alkalmasságáról kell 
döntenünk, megtárgyalva egyidejűleg az Állami Számvevőszék jelentését. Tájékoztatom 
önöket, hogy a határozati Házszabály előírása szerint a zárszámadási törvényjavaslatot 
minden bizottság külön véleményezi, a bizottságok írásban leadott véleményét pedig a 
Költségvetési bizottság foglalja össze, és ezt követően terjeszti az Országgyűlés elé. Ez azt 
jelenti, hogy a törvényjavaslathoz a bizottsági ajánlásunkat, valamint, ha lesz ilyen, a 
kisebbségi álláspontot írásban csatoljuk, lehetőség szerint még a mai napon. 

Végezetül tájékoztatom a bizottságot, hogy a határozati Házszabály szerint az írásban 
leadott többségi és kisebbségi vélemény csak olyan elemeket tartalmazhat, amelyek a 
bizottsági vitában elhangzottak, ahogy ez korábban mindig is így volt. 

Elsőként megadom a szót a Nemzetgazdasági Minisztérium képviselőjének az 
előterjesztés rövid szóbeli ismertetésére a rendvédelmi és a honvédelmi ágazatot érintően. 
Parancsoljon, főosztályvezető úr! 

Haág Tibor főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium) tájékoztatója 
 

HAÁG TIBOR főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen.  
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottsági Tagok! A kormány, illetve a Nemzetgazdasági 

Minisztérium az államháztartási törvény előírásai szerint a költségvetési évet követő 
8 hónapon belül augusztus 31-éig benyújtotta a zárszámadással kapcsolatos törvénytervezetet 
és az ezt megelőző 2 hónappal az Állami Számvevőszéknek június 30-áig átadta az anyagot 
felülvizsgálatra.  

A zárszámadással kapcsolatos költségvetési folyamatokról egy pár szót szeretnék 
említeni. Magyarország 2011-ben az Európai Unióhoz és a Nemzetközi Valutaalaphoz fordult 
annak érdekében, hogy egy biztonsági védőháló révén erősítse meg a piaci bizalmat, az IMF 
azonban olyan feltételeket szabott a hitelért cserébe, amelyeket Magyarország nem 
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fogadhatott el. 2012 során nyilvánvalóvá vált, hogy a piaci bizalom visszaszerzése a 
Nemzetközi Valutaalap segítsége nélkül is megvalósítható, a költségvetés finanszírozása 
zökkenőmentesen biztosítható volt, ehhez azonban kellett a kormány fegyelmezett 
költségvetési gazdálkodása, politikája. Kellett, mert a 2012. év során fokozatosan romlottak a 
növekedési kilátások mind a világban, mind azokban az európai uniós országokban, ahová 
Magyarország exportál, visszaesett a belső kereslet a tervezethez képest, a háztartások 
fogyasztási kiadásai csökkentek, a nemzetgazdasági beruházások 5,2 százalékkal csökkentek, 
és a központi költségvetés egyes adóbevételei az előirányzathoz képest alulteljesítettek. Ilyen 
volt a társasági adó, az eva, a pénzügyi szervezetek különadói, az áfa, az szja, tehát szükség 
volt a kormány közbelépésére, hathatós közreműködésére. Ezt az intézkedést gyorsította 
tulajdonképpen 2012 márciusában a túlzott hiány eljárás keretében Magyarországhoz intézett 
tanácsi ajánlás, amelyben a GDP 0,5 százalékos egyenlegjavító intézkedést várt el 
Magyarországtól. Ez a tanácsi ajánlás nem vette figyelembe, hogy a kormány február 21-én a 
1036. számú kormányhatározatában már döntött a 2012-2013. évi hiánycél biztosításához 
szükséges további intézkedések feladattervéről, de ezt kiegészítve áprilisban a kormány újabb 
határozatot adott ki, amely a Széll Kálmán-terv kiterjesztése keretében megvalósítandó egyes 
intézkedésekről szóló 1122/2012. kormányhatározat volt. Ebben a kormányhatározatban közel 
40 milliárd forintos intézkedés, zárolás előírására került sor a költségvetési szervek és a 
fejezeti kezelésű előirányzatok számára. A kormány ebben az időszakban bevezette a 
távközlési adót és a fordított áfát a kalászos területre.  

Október hónapban ismételten a GDP 0,5 százalékának megfelelően egyenlegjavító 
intézkedésről döntött a kormány, amely 48 milliárd forint zárolást fogalmazott meg, emellett 
megtakarítást írt elő a vagyon fejezetnél, a Nemzeti Földalapnál, a Nemzeti Foglalkoztatási 
Alapnál, a Nemzeti Kulturális Alapnál, a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapnál. A 
jövedéki adó már korábban is tervezett emelését előbbre hozta a kormány, az innovációs 
járulék befizetési szabályait pedig ugyanilyen javító irányban módosította.  

November magasságában azonban egyértelművé vált, hogy a megtett intézkedések 
mellett az Európai Bizottság által elvártakon túl a kitűzött hiánycél teljesülni fog, ezért a 
kormány az októberi zárolási előirányzat-csökkentéses intézkedését módosította, és 
engedélyezte az előző évi pénzmaradványok felhasználását a költségvetési szerveknek a 
fejezeti kezelésű előirányzatoknál. Ennek az intézkedésnek az eredménye lett az, hogy az 
államháztartás európai uniós módszertan szerinti 2012. évi hiánya a GDP 1,9 százalékával 
teljesült, amit kiemelkedő eredménynek tartunk, hiszen a  2011-es szufficittől eltekintve tíz 
éve nem volt ilyen alacsony az éves költségvetési deficit mértéke. A konvergenciaprogramban 
kitűzött célnál is kisebb hiányt döntően a helyi önkormányzatok jelentős többlete okozta.  

Az év közbeni két ütemben végrehajtott zárolások érintették mind a BM fejezetet, 
mind pedig a HM fejezetét, a BM fejezetét összességében 6 milliárd 25,9 millió forintban, a 
HM fejezetét pedig 769,5 millió forintos összegben. Az év végi intézkedések következtében 
azonban ezeknek a forrásoknak a nagyságrendje, amelyből a két érintett fejezet gazdálkodni 
tudott, változott, tulajdonképpen növekedett, ennek következménye lett az, hogy a BM 
fejezeténél a 391 milliárd 944,8 milliós támogatási eredeti előirányzat 
413 milliárd 543,1 millió forintra növekedett, míg a HM-fejezetnél a 
212 milliárd 458,8 milliós előirányzat 219 milliárd 174,8 millió forintra módosult.  Azt is meg 
kell említeni, hogy az év végi intézkedések hatására a két fejezet adósságállománya jelentősen 
csökkent. Míg 2011 decemberében 8,8 milliárd forint volt a HM-fejezet adósságállománya, ez 
2012 decemberére 334 millió forintra csökkent, a BM-fejezet esetében a 2011. decemberi 
2,2 milliárd forintos adósságállomány 94 millió forintra csökkent a Magyar Államkincstár 
honlapján is megtalálható adatok alapján.  

Meg kell említeni, hogy a hiánycél teljesülése mellett ezen belül az államháztartás 
pénzforgalmi hiánya a tervezett 726,2 milliárd forinttal szemben 508,3 milliárd forint lett, 
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amely a GDP 1,8 százaléka. Azt is ki kell emelni a hiánycél teljesítésekor, hogy ezt úgy 
sikerült teljesíteni, hogy a költségvetési törvényben megtervezett 320 milliárd forintos 
kockázati tartalékok, az Országvédelmi Alapok, a kockázati tartalék, a fejezeti 
egyensúlybiztosítási tartalék nem kerültek felhasználásra. Végül mindenképp ki szeretném 
emelni azt, hogy a 2012. év során az államadósság nominálisan 235,5 milliárd forinttal, 
1,1 százalékkal csökkent, amelyre ebben az évben a 27 tagállamból csak 5 volt képes hasonló 
teljesítményre.  

Végül az Állami Számvevőszék jelentésével kapcsolatban, azon kívül, hogy az 
államháztartási törvényben előírt határidőket betartottuk, határidőre átadtuk a törvényjavaslat 
tervezetét, folyamatos egyeztetés folyt a tárca és az ÁSZ kollegái között, megismertük 
egymás észrevételeit, azok nagy részében sikerült a vitás kérdéseket rendezni, és átvezetésre 
került a törvénytervezetbe. Szeretném kiemelni az ÁSZ jelentéséből azt a mondatot, amely 
így szól: „A 2012. évi költségvetés végrehajtása a jogszabályi előírásoknak megfelelt. A 
zárszámadási törvényjavaslat megalapozott és a törvényjavaslatban szerepelt adatok 
megbízhatóak. A  beszámolók és az elszámolások, valamint a törvényjavaslat adatai 
összhangban vannak.” Természetesen a Számvevőszék megfogalmazott javaslatokat a 
jelentésében, és mind a tárcák, mind az intézmények részére ezek figyelembevételével 
intézkedési tervek készülnek. 

Tisztelt Bizottság! Kérem, hogy a törvénytervezetet általános vitára alkalmasnak 
minősítsék.  

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Megkérdezem az Állami Számvevőszék részéről megjelent képviselőket, 

kívánnak-e valamit hozzáfűzni? (Jelzésre:) Parancsoljon!  

Gyarmati István számvevő tanácsos (Állami Számvevőszék) tájékoztatója 
 

GYARMATI ISTVÁN számvevő tanácsos (Állami Számvevőszék): Gyarmati István 
vagyok az Állami Számvevőszéktől. Az NGM alapos elemzése után igyekszem egy 
viszonylag rövid hozzászólást tenni.  

A lényeg az, hogy az Állami Számvevőszék természetesen minden évben 
megvizsgálja és minősíti az előző év költségvetésének a végrehajtását. Ebben az évben a 
2011. évben kialakított rendszert végeztük. Ezt továbbfejlesztettük, amelynek az volt a 
lényege, hogy tavaly a Belügyminisztériumot, a KIM-et ellenőriztük alaposan, és az egész 
minisztériumot minősítettük. A zárszámadási vizsgálathoz itt is kapcsolódtak egyéb 
ellenőrzések, és a központ rész ügyköréből hét intézményt ellenőrzött az ÁSZ. Az 
ellenőrzések során – itt újra szívesen megismétlem az NGM által tőlünk idézett mondatot – 
valóban a zárszámadási törvényjavaslatot megalapozottnak, a törvényjavaslatban szerepelt 
adatokat pedig megbízhatónak minősítettük. 

Az Állami Számvevőszék hasonló megállapításokat tett, mint amelyeket az NGM 
most az előző hozzászólásában előadott. Ki kell emelni, hogy az év során az egyenleg tartását 
biztosító intézkedések eredményesek voltak, és kisebb beavatkozásokra volt szükség 2012-
ben, mint az előző évben. A költségvetési szervek és a fejezeti kezelésű előirányzatok 
maradványa annak ellenére tovább emelkedett, hogy a kormány nem rendelt el 
maradványtartást. A hazai költségvetésben 2012-ben 1567,2 milliárd forint EU-s  
forrásfelhasználást terveztek, amely 1808,5 milliárd forint összegben közel 70 százalékban 
teljesült. A rendelkezésre álló uniós és kapcsolódó hazai társfinanszírozás 8209,3 milliárd 
forint összegű keretét 77 százalékkal kötötték le támogatási szerződésekkel, a kifizetések 
aránya pedig 28 százalékról 2012 végére 40,7 százalékra emelkedett, ugyanakkor az operatív 
programok harmadánál továbbra is fennáll a forrásvesztés kockázata. Az alapok egyenlege 



 22 

javult, ami alapvetően a Nemzeti Foglalkoztatási Alaphoz köthető egyenlegjavulás 
következménye, és alapvetően a szakképzési hozzájárulási kedvezmények megszüntetésének 
a következménye. Az adóbevételek alacsonyabb szinten teljesültek, mint ami itt tervezve volt, 
ugyanakkor az előző évihez képest 11,5 százalékkal növekedtek. Érdemes megfigyelni azt, 
hogy a befizetett adók aránya eltolódott a fogyasztáshoz kapcsolódó adók irányába. 

Az Állami Számvevőszék összességében 105 beszámolást és elszámolást ellenőrzött, 
ebből 3 esetben adtunk korlátozó minősítést, ellentétben a tavalyi számokkal, amikor 
5 korlátozó, valamint 1 elutasító záradék történt. A KIM esetében a KIM előirányzatait 
megalapozottnak, a kiadásokat szabályszerűnek ítélte meg a Számvevőszék. A belső 
kontrollrendszereket ellenőriztük, annak alapján az ellenőrzött intézmények 85 százalékában 
megfelelő a minősítés, megfelelőnek találtuk a belső kontrollrendszereket. Alapvetően az 
újonnan a központi alrendszerbe került intézményeknél nem volt ez megfelelő, amelyek 
viszont vállalták, hogy meghatározott időn belül ezeket a hiányosságokat pótolják, amellyel 
megpróbáltuk a jó kormányzást elősegíteni.  

A 2011. évben az ÁSZ-jelentésben megfogalmazott határozati javaslatból 
3 hasznosult, 3 részben valósult meg. Idén is tettünk átfogó javaslatokat, ezek alapvetően 
ilyen központi, tehát strukturált javaslatok. A NAV elnökének javasoltuk az egységes 
folyószámlarendszer kialakítása érdekében szükséges további feladatok kidolgozását és 
ütemezését, a nemzetgazdasági miniszternek a törvényjavaslat összegzése során alkalmazott 
kontrollok szabályozási rendszerének a kialakítását, a vidékfejlesztési miniszternek 
javasoltuk, hogy a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet nyilvántartását tegyék napra késszé, 
mert az nem az, és javasoltuk az NFÜ elnökének, hogy biztosítsa azt, hogy az Áht. szerinti 
átláthatóság szempontjaihoz az igazolt, dokumentumos kontrollrendszert fejlessze ki, és a 
pályázatokat benyújtókat ebből a szempontból is vizsgálja meg.   

A Számvevőszék alapvetően – még egyszer hangsúlyozom – megbízhatónak, 
megfelelőnek és szabályszerűnek találta a 2012. évi gazdálkodás végrehajtását. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen.  
Megkérdezem a bizottság tagjait, ki kíván hozzászólni? (Jelzésre:) Juhász Ferenc 

képviselő úr, parancsoljon! 

Kérdések 
 

JUHÁSZ FERENC (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Ha megengedi, csak 
kérdéseket szeretnék feltenni, de viszonylag sokat, tudomásul véve azt, hogy ez nem politikai 
tartalmú vita, hanem egy költségvetési beszámoló, sokkal inkább csak értelmezni szeretném 
azt, amit mondottak volt, vagy ami le van írva.  

Mindenekelőtt az NGM képviselőjétől azt szeretném kérdezni, legyen kedves már 
értelmezni azt az itt elmondott számadatot, hogy a honvédelmi tárcának mintegy 200 millió 
forintos tartozása van, miközben az előterjesztés 1651. oldalán a következő mondatot 
olvasom: „A szállítókkal szembeni tartozásállomány összege 40 milliárd forint.” Még egy 
kicsi vessző is van, de most itt a kettő között, mit mondjak, fényévnyi különbség van. 

Azt kérdezem az Állami Számvevőszék képviselőitől, hogy funkcionális vizsgálatot 
terveztek-e, végeztek-e az elmúlt időszakban a honvédelmi tárca környékén? Egészen 
pontosan a rendelkezésre álló források, a jóváhagyott létszámok, a szükséges működési 
feltételek arányaira, hatékonyságára vonatkozóan végeztek-e ilyen felmérést is, dolgoztak-e 
ilyesmivel? 

Azt kérdezném Sulyok tábornok úrtól a HM oldaláról, jól olvasom-e, hogy a 
Honvédelmi Minisztérium 2012-es 266 milliárd forint összköltségvetéséből mindösszesen 
3 milliárd 700 millió forintot fordítottak belföldi kiképzésre? 



 23 

Azt kérdezem, jól látom-e, hogy folyamatosan nagyon jelentős létszámhiánnyal 
küszködik a Honvédelmi Minisztérium, hiszen itt ezres hiányok mutatkoznak az alapokból. 

Azt kérdezem, jól olvasom-e az 1623. oldalon, hogy a személyi, működési, fejlesztési 
hozzájárulás-kiadások megoszlása 2012-ben 43,5 százalék a személyi, 47 százalék a 
működési és 8,9 százalék a fejlesztési. Jól értem-e, hogy a költségvetés arányai 2012-ben a 
HM-ben ilyen dolgokat mutattak? 

A következő kérdés, 1624. oldal: pontosan értem-e azt, hogy a Honvédelmi 
Minisztérium, annak ellenére, hogy a honvédelmi miniszter a feladatellátása kezdetén, a 
megbízásakor azt mondta, hogy megszüntetik a külső megrendeléseket, ehhez képest 
elhelyezési szolgáltatás megvásárlására 38 milliárd 841 millió forintot költött?  

Kérdezem továbbá az államtitkár úrtól, jól értem-e, hogy a honvédelmi tárca nem 
egyszerűen 100 millió forinttal támogatta a Budapesti Honvéd Sportegyesületet, hanem külön 
még 100 millió forinttal támogatta a Labdarúgó Akadémiát? 

Azt kérdezem, szintén a tábornok úrtól, és megint csak megerősítést vagy értelmezést 
kérek, ha nem jól érteném, hogy az 1651. oldalon említést tesznek a fejezet nullára leírt 
eszközeinek állományára vonatkozóan, amely brutális összegeket és számadatokat tartalmaz, 
ez véletlenül nem elírás-e? Ugyanúgy igaz-e ez a Honvéd Kórházra is, mivel azt írják, hogy a 
Honvéd Kórház vagyona egy későbbi részben gyakorlatilag jó harmadával csökkent az elmúlt 
időszakban? Nem az okokra lennék kíváncsi, hanem magára a tényre, hogy ez ténylegesen így 
van-e. 

Tisztelettel kérdezem az államtitkár úrtól, elnézést kérek, a tábornok úrtól azt, hogy a 
Honvédelmi Minisztérium tervezi-e benyújtani a 2012. évről szóló tájékoztatást a 
parlamentnek a működésről, a tevékenységről? Tudniillik igazából akkor volna érdekes a 
dolog, ha a kettőt össze lehetne hasonlítani, azaz a költségvetési beszámolót, melynek 
ütemezését, benyújtását törvény írja elő, össze tudnánk hasonlítani azzal a tájékoztatóval, 
amelyet a Honvédelmi Minisztérium a tevékenységéről készít. 

 
(Az elnöklést Csampa Zsolt alelnök veszi át.) 

 
Megjegyzem, és itt az elnöklő alelnök úrnak szeretném mondani, élni szeretnék azzal 

az ügyrendi kezdeményezéssel, hogy kérjük fel a Honvédelmi Minisztériumot, hogy a 2012-
es ilyen beszámolóját legyen kedves benyújtani. Tisztelettel tájékoztatom a Honvédelmi 
bizottság igen megapadt tagjait arról, hogy a 2011-est most nyújtották be. Elképesztőnek 
tartom, hogy a tárca több mint egyéves késéssel terjesszen be ilyen előterjesztést. 

Köszönöm szépen, ennyi kérdést szerettem volna feltenni. 
 

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Az elnök úrtól átvettem az ülés vezetését. 
Először a sorrend az NGM, majd a HM, a főosztályvezető úr. 

Válaszadás 
 
HAÁG TIBOR főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Tisztelt Képviselő 

Úr! A Magyar Államkincstár honlapján van egy közérdekű adatszolgáltatás a költségvetési 
szervek adósságállományának az alakulásáról, és ott megtalálható egy ilyen címszó, hogy 
Adósságállomány fejezetenként.  

Én kinyomtattam magamnak erre a bizottsági ülésre a 2011. decemberi állapotot, de 
megmondom őszintén, nem tudom, hogy a december 1-je vagy a december 31-e van-e a 
táblázaton feltüntetve, és kinyomtattam a 2012. decemberi állapotot, ahol szintén nem tudom, 
hogy hó eleji vagy hó végiek-e az adatok, ebből merészeltem idézni. E szerint a Honvédelmi 
Minisztérium fejezetnek 8 milliárd 810 millió forint tartozása volt a 2011. decemberi 
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állapotban, a minősített 6 milliárd 963 millió forint volt, a 2012. évi táblázat szerint pedig 
334 millió forint tartozásállománya volt a Honvédelmi Minisztériumnak. Megmondom 
őszintén, ennél többet ezzel kapcsolatban nem tudok önnek mondani, csak azt, hogy milyen 
forrásból merítettem ezt az adatot. 

 
ELNÖK: Tábornok úré a szó. 
 
SULYOK JÁNOS dandártábornok, főosztályvezető (Honvédelmi Minisztérium): 

Elnök úr, jelentem, összefoglalva a válaszokat, a képviselő úr által feltett kérdésekkel 
kapcsolatosan a következőket jelenteném, elsőként a tartozásállomány kérdésére. Fontos, 
hogy a tartozásállományt mindenképpen kétféleképpen kell kezelni. Az egyik a már lejárt 
tartozásállomány, a másik pedig az, amelynek a határideje még nem járt le, ugyanakkor 
fizetési kötelezettségként még nyilván kell tartanunk. A 330 millió forint, amelyet említett 
Haág főosztályvezető úr, a Honvéd Kórház, ma Egészségügyi Központ lejárt 
tartozásállománya, amelynek nagyságrendje valóban a 2011. évihez képest jelentősen 
csökkent. Javasolnék különbséget tenni a le nem járt követelésállomány és a tartozásállomány 
között, hiszen ez utóbbinál a fizetési kötelezettség fennáll, de még nem járt le ennek a 
határideje. 

A képviselő úr következő kérdése a belföldi kiképzésre vonatkozott. A jelentés 
valóban 3,7 milliárd forintot tartalmaz. Ilyenkor tudni kell, hogy maga a kiképzés nem 
önmagában a feladat végrehajtásának a költségeit tartalmazza, ez üzemanyag, logisztikai 
ellátás, élelmezési ellátás, infrastrukturális ellátással is kiegészült költségekből épül fel, áll 
össze. Amennyiben a képviselő úr kéri, nyilvánvalóan ezt az összeget ezen további 
kiadásokkal, komponensekkel kiegészítve egy külön tájékoztató formájában, jelentem, a 
rendelkezésére tudjuk bocsátani.  

Kérdezte a képviselő úr, hogy a személyi, dologi, illetve a fejlesztési kiadások aránya 
valóban az-e. Jelentem, az, a jelentésben szereplő számok pontosak. A törekvésünk, jelentem, 
arra irányul, hogy a következő tízéves fejlesztési tervben, a tízéves tervünkben, annak a 
második tervidőszakában ez jelentősen változzon, és a 40-30-30 százalékos arány elérését 
teljesíteni tudjuk. 

A képviselő úr rákérdezett erre a külső megbízási szerződésre, és említette ezt a 
bizonyos üzemeltetési szerződést. Jelentem, ez nem a külső megbízási szerződés kategóriája, 
jelentem, ez a HM EI Zrt.-vel kötött, az ingatlan fenntartására, őrzésére, finanszírozására 
kötött szerződés, amelyre valóban 2012-ben a teljes kiadás 38 milliárd forint volt. Hozzá kell 
tenni, hogy ennek a szerződésnek a főösszegében az elmúlt időszakban csökkenést 
érzékelhettünk, de szeretném megismételni, ez nem egy külső, főleg nem egyéni, hanem az 
EI Zrt.-vel kötött üzemeltetési, őrzés-védelmi megbízási szerződés. 

Kérdezte a képviselő úr, helyesen tartalmazza-e a jelentés, hogy a BHSE részére 
100 millió forint, az Akadémia részére pedig 50 millió forint támogatást ítélt oda a 
minisztérium. Így van, jelentem, helyesen szerepelnek az adatok. 

Rákérdezett a képviselő úr a fejezet úgynevezett nullára leírt eszközeire, külön kitért 
az Egészségügyi Központ által kezelt, ma is használt vagyon nagyságrendjére. Szeretném 
jelenteni, hogy itt nagy értékű, az amortizáció szabályai szerint nem a használhatóságban, 
hanem a nyilvántartott értékükben gyorsan amortizálódó eszközökről van szó. Szeretném 
jelenteni, ahogy az ÁSZ képviselője is elmondta, ezek a számok pontosak, de itt szeretném 
megismételni, hogy nem az adott eszközök használhatóságát, hanem az adott eszközök 
vagyonleltárban feltüntetett értékét szeretném, ha figyelembe venné. 

A képviselő úr rákérdezett arra vonatkozóan, hogy tervezi-e a HM a működéséről, 
tevékenységéről szóló beszámoló bizottság elé terjesztését. Ebben a kérdésben nincs teljes 
körű mandátumom, hogy nyilatkozzam, de azt tudom jelenteni, képviselő úr, hogy folyik az 
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ezzel kapcsolatos előkészítő munka, amelyben már az általam említett szervezet meg is kezdte 
a gazdálkodásra, költségvetésre, gazdasági tevékenységre vonatkozó fejezettel kapcsolatos 
feldolgozást. 

Azt gondolom, minden kérdésre válaszoltam, jelentem, befejeztem. Köszönöm a 
türelmet. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Az Állami Számvevőszék képviselőjét illeti a szó. 
 
GYARMATI ISTVÁN számvevő tanácsos (Állami Számvevőszék): Azt szeretném 

mondani, hogy a jelenleg tárgyalt ellenőrzésünk kifejezetten szabályszerűségi ellenőrzés, 
tehát éppen ilyen jellegű vizsgálatokat tudomásom szerint nem folytattunk. Azt, hogy az 
Állami Számvevőszék vezetése tervez-e ilyet, vagy a közelmúltban végzett-e ilyen jellegű 
ellenőrzést a HM-tárcával kapcsolatban, nem tudom megmondani. A Számvevőszék írásban 
fog válaszolni erre a kérdésre. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Most Iváncsik alelnök úré a szó.  

További kérdések válaszadással 
 

IVÁNCSIK IMRE (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr.  
Mielőtt a szocialista frakció átfogó megítélését tolmácsolnám a zárszámadással 

kapcsolatos kérdésekről, az imént elhangzott válaszok közül az egyikkel kapcsolatban egy 
pontosító kérdést szeretnék a tábornok úrnak feltenni. Lehet, hogy az én 
tájékozatlanságommal van baj, éppen ezért fontos, hogy akkor egy kapcsolót állítsak át, ha 
szükséges, hogy jobban értsem. Akkor a válasz úgy szólt, hogy a következő tízéves tervben 
már majd teljesíthető lesz az az ideálisnak vélt arány, amitől még nagyon messze állunk, és 
soha nem is közelítettük meg korábban sem. Mit értsek az alatt, hogy következő tízéves terv? 
Az előző időszakokban rendszeres volt a tervek felülvizsgálata, tehát nem úgy működött, 
hogy eltelt tíz év, majd készült egy újabb tíz évre szóló tízéves terv, hanem ezek ilyen gördülő 
módon rendszeresen felülvizsgálatra és módosításra kerültek. Hogyan is értsük azt a választ, 
amit a tábornok úr mondott? 

Megítélésünk szerint az elmúlt három évben arányaiban a Honvédelmi Minisztérium 
szenvedte el a legsúlyosabb mértékű megszorítást a kormányzati struktúrán belül. A védelmi 
költségvetés évek óta a GDP 1 százalékát sem éri el, amelyre a második Orbán-kormány 
hivatalba lépése előtt nem volt példa. A döbbenetes mértékű elvonások pusztító hatása a 
2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolóban is látható. A Honvédelmi 
Minisztérium 2012-ben óriási mértékű, 44 milliárd forintos vagyonvesztést szenvedett el. A 
fejezetben – ez itt a kérdésekben is elhangzott – nullára leírt eszközök állománya több mint 
230 milliárd forint. A bruttó értékhez képest a nullára leírt eszközök aránya 20,9 százalék, 
mely a feladatvégzéshez kapcsolódó eszközök elöregedését jelzi, még akkor is, ha figyelembe 
veszem azt a választ, amit a tábornok úr elmondott, nyilvánvaló, egy nullára leírt eszköz harci 
értéke, használhatósága törvényszerűen nem lehet olyan jó, mint egy újabb eszközé, 
mindeközben a Honvédelmi Minisztérium katonai fejlesztési programokra csupán 5,5 milliárd 
forintot tudott fordítani. A fejlesztési kiadások aránya még a Gripen-program beszámítása 
mellett sem éri el a védelmi költségvetés 9 százalékát. A Honvédelmi Minisztérium vezetése 
számos nyilatkozatban az inkurrencia értékesítését jelölte meg a fejlesztések lehetséges 
forrásaként, azonban 2012-ben az inkurrens ingóságok értékesítéséből a tárcának csupán 
321 millió forint bevétele származott.  
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A Honvédelmi Minisztérium szállítókkal szembeni tartozásállománya 2012 végén 
meghaladta a 40 milliárd forintot. A Honvédelmi Minisztérium drákói szigorúságú megszorító 
intézkedésekre kényszerült, hogy a rendkívül szűkös költségvetésből biztosítani tudja a 
honvédség működőképességének minimális szintjét, ennek jó példája a 26/2012. HM-utasítás. 
A megszorító intézkedések egyik lényeges eleme volt a létszámstop ismételt elrendelése, 
amely következtében több mint ezer fővel csökkent a Magyar Honvédség katonaállománya, 
ezen belül is legnagyobb mértékben a szerződéses állomány létszáma csökkent.  

A 2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolóból is egyértelműen látszik, 
hogy a közbiztonság  javítását a kormány csak a propaganda szintjén kezeli legfontosabb 
nemzeti ügyként. Az előző évekhez hasonlóan a kormány 2012-ben is tudatosan alultervezte a 
rendőrség költségvetését, ennek következtében a rendőrség már az év első néhány hónapjában 
súlyos likviditási problémákkal szembesült, ami nyilvánvalóan rányomta bélyegét a napi 
működésre is. A beszámoló szerint a rendőrség adósságállománya 2012. január hónapban 
meghaladta a 2,4 milliárd forintot, majd áprilisban elérte az 5,8 milliárd forintot. A 
működőképesség megőrzése érdekében a tartalék terhére a kormány kénytelen volt több 
alkalommal is jelentős többlettámogatást biztosítani a rendőrségnek, ami összességében 
meghaladta a 20 milliárd forintot.  

Az Állami Számvevőszék a 2012. 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 év közi hektikus elvonások, majd tűzoltásként az utolsó pillanatban nyújtott 
többlettámogatások a kormány költségvetési tervezésének teljes alkalmatlanságát mutatják, 
ami a költségvetési szervek számára lehetetlenné teszi a tervszerű, felelős gazdálkodás 
folytatását. Az Orbán-kormány kaotikus költségvetési gazdálkodását jól példázza, hogy 
ugyanazon a napon, 2012. december 18-án két, a rendőrség költségvetését is érintő 
kormányhatározatot is kibocsátottak: az 1635/2012. kormányhatározat 3,6 milliárd forintot 
zárolt a rendőrség költségvetéséből, miközben az 1633/2012. kormányhatározat 3,9 milliárd 
forintos többlettámogatás biztosításáról rendelkezett.  

A zárszámadás számszerűen is alátámasztja, amit a közúti közlekedésben résztvevők 
eddig is gyanítottak, hogy a kormány a rendőrség legfontosabb feladatának a bírságbevételek 
növelését tekinti. A közlekedési morál a kormány által is elismert évek óta tapasztalható 
javulásából s a közúti közlekedésben résztvevők számának nyilvánvaló csökkenéséből a 
közlekedési bírságok összegének fokozatos mérséklődése következne, ezzel szemben az 
objektív felelősség alapján 2011-ben beszedett 14,3 milliárd forinttal szemben a kormány 
2012-re 16 milliárd forintos bevételt irányzott elő. A kormányzati elvárást a rendőrség 
precízen, maradéktalanul teljesítette, az objektív felelősség alapján több mint 16 milliárd 
forintot szedett be, miközben kiszabott további 3,4 milliárd forint szabálysértési bírságot is, a 
szabálysértési feljelentések 94 százalékát közlekedési szabálysértések miatt tették meg.  

Miközben a pénzbehajtói szerepre kényszerített rendőrség 2012-ben napi likviditási 
problémákkal küszködött, addig a miniszterelnök személyes védelméért is felelős 
Terrorelhárítási Központ ismét jelentős fejlesztéseket valósíthatott meg, emellett személyi 
állományának megerősítése céljából 101 főt vezényeltek át a rendőrségtől, és átvett a 
Készenléti Rendőrségtől 32 darab gépjárművet, így a 876 fős állományú Terrorelhárítási 
Központ 249 darab gépjárművel rendelkezik, ami meglehetősen jó ellátottságot jelent a többi 
rendészeti szervvel összehasonlítva. Sajnos a rendőrség mellett a többi rendészeti szerv sem 
részesült a Terrorelhárítási Központhoz hasonló nagyvonalú költségvetési támogatásban. A 
büntetés-végrehajtás támogatásának szerény növelése még a fogvatartotti létszám 
emelkedésével járó többletfeladatok ellátására is csak szűkösen elegendő, a BV-intézetek 
átlagos telítettsége elérte a 137 százalékot. A költségvetési támogatás mértéke nem igazodott 
megfelelően az önkormányzati tűzoltóságok államosításával és az újabb hatósági jogkörök 
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telepítésével hatalmas gigaszervezetté növesztett katasztrófavédelmi szervezetrendszer 
szükségleteihez sem.  

Az Orbán-kormány szakszerűtlen és felelőtlen költségvetési politikája 2012-ben 
megítélésem szerint tovább rontotta a Magyar Honvédség és a rendészeti szervek működési 
feltételeit, ezért a Magyar Szocialista Párt képviselői a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról 
szóló beszámoló elfogadását nem támogatják. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Ha jól értelmeztem, az alelnök úrnak volt egy kérdése is a tábornok úr 

irányában. (Iváncsik Imre felé:) Kérdése volt, alelnök úr? (Iváncsik Imre: Igen, határozottan.) 
Tábornok úré a szó. 

 
SULYOK JÁNOS dandártábornok, főosztályvezető (Honvédelmi Minisztérium): 

Köszönöm, elnök úr.  
A 2013-2022. közötti fejlesztési tervezési tervre utaltam, amelynek a tízéves terv 

második felében kitűzött célja a 40-30-30 százalékos kiadási arány elérése, tehát ez a 2013-
2022. tízéves fejlesztési terv.  

Pontosítok, ha szabad. A nullára leírt eszközöknél a megszólalásomban, jelentem, az 
Egészségügyi Központ egészségügyi eszközeire utaltam, nem tettem említést sem harci 
eszközökről, sem azok alkalmazhatóságáról, pusztán az Egészségügyi Központ műszaki 
orvosi eszközeiről tettem jelentést. 

Jelentem, befejeztem, köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen.  
Kérdezem, az NGM vagy az ÁSZ részéről kíván-e valaki szólni, reagálni az alelnök úr 

hozzászólásához? (Nincs jelzés.) Van-e még hozzászólás? (Jelzésre:) Farkas képviselő úré a 
szó. 

 
FARKAS ZOLTÁN (Fidesz): Köszönöm a szót.  
A rendőrség beszámolójával kapcsolatosan érzékelhető a különbség azzal 

kapcsolatosan, amit Iváncsik alelnök úr mondott, és amit én kívánok mondani a rendőrség 
átszervezésével kifejtett vélemények vonatkozásában is. Azért mindenképpen fontosnak 
tartom elmondani, hogy 2011-ben 3188 fővel gyarapodott a rendőrség létszáma, amely 2012 
vonatkozásában az illetmény jelentős emelkedésével is együtt járt, illetve a 2012 áprilisában 
megvalósított rendőrségi átszervezés is mindenképpen a rendőrség hatékonyságát célozta 
azzal kapcsolatosan, hogy 2012 januárjában a valóban meglévő 2,4 milliárd forintos 
tartozásállomány vagy adósságállomány rendelkezésre állt, ezt nem vitatja senki. Azt 
gondolom, az év során a rendőrség tevékenységét vizsgálva mindenképpen megállapítható az 
a tény, hogy a rendőrség gazdálkodása kiegyensúlyozott volt, függetlenül attól, hogy ön úgy 
ítéli meg, hogy akadtak problémák. Természetesen az objektív felelősség kérdésének 
vizsgálata, azt gondolom, egy költségvetési beszámoló szempontjából nem releváns 
tevékenység, hiszen az elkövetett szabálysértés vonatkozásában a rendőrség a törvény 
szellemiségének megfelelően járt el, és a befizetett szabálysértési bírságok pedig ezt tették 
számukra lehetővé.  

Nos, az egyik legfontosabb kérdés, amire utalt, igen, valóban jelentős mértékben, 
227,2 milliárd forintról 264,2 milliárd forintra emelkedett a rendőrség költségvetése, és a 
rendőrség tevékenysége biztosította azt, hogy a 2012. év végén a rendőrségnek lejárt tartozás- 
vagy adósságállománya nem volt, ami mindenképpen azt eredményezi, vagy arra utal, hogy a 
rendőrség tevékenysége a kormány szempontjából fontos mind a közlekedés biztonsága, mind 
a közbiztonság tekintetében. Azt gondolom, hogy a további szükséges lépések, amelyek a 
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személyi juttatások előirányzatát is célozták a 48 182 fő esetében, mindenképpen azt mutatja, 
hogy a kormány komolyan veszi ezt a tevékenységét. Azt gondolom, az átszervezés és a 
rendőrség létszámának erősítése mindenképpen azt a célt szolgálta, amelyet az előbb 
említettem. 

Az alelnök úrral ellentétben a törvénytervezet általános vitára való alkalmasságát 
szeretném erősíteni.  

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr.  
Kérdezem: a kormány részéről kívánnak-e reagálni a képviselő úr hozzászólásához? 

(Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, pár mondatban a Fidesz-frakció álláspontját ismertetném a 
honvédelmi tárca fejezetével kapcsolatban. 

A Honvédelmi Minisztérium a 2012. évben továbbra is kiemelten kezelte a haderő 
működőképességének fenntartását, professzionális jellegének erősítését, valamint 
Magyarország nemzetközi szerepvállalásából és a szövetségi kötelezettségből adódó feladatok 
teljesítését. 2012-ben is folytatódott az önkéntes tartalékos rendszer fejlesztése, megkezdődött 
az önkéntes műveleti tartalékállomány feltöltése, amelyhez gyakorlatilag a tárca pluszpénzt, 
1,2 milliárd forint többlettámogatást is kapott. Most nem szeretnék visszautalni a korábbi 
évekhez, amikor, ha jól emlékszem, csak egy kezünkön megszámolható tartalékost tudott 
felmutatni a korábbi kormányzat.  

Összhangban az államháztartási hiánycél tartását biztosító intézkedésekkel, valamint 
figyelemmel a Honvédelmi Minisztérium fejezet költségvetési lehetőségére, a fejezet 
igazgatási részére vonatkozó 2011. november 15-től 2012. április 30-ig tartó szervezési 
időszak során a szervezeti racionalizálással együtt 1100 fő létszámcsökkentés végrehajtására 
került sor. Ennek részeként végrehajtásra került a minisztérium szervezeti átalakítása, mely 
során a minisztérium felelősségi körébe kerültek többek között a korábban háttérintézmények 
által végzett feladatok, mint például a belső ellenőrzés, a kétoldalú nemzetközi kapcsolatok és 
a fegyverzetellenőrzéssel összefüggő tevékenység, a társadalmi szervezetekkel történő 
kapcsolattartás, a hadisírgondozással összefüggő feladatok. Ennek következtében a 
2012. évben az engedélyezett létszám a tavalyi 27 500-ról 25 555-re csökkent. A HM-fejezet 
eredeti támogatási előirányzatából a 2012. évre 212,5 milliárd forintban, az Országos 
Egészségbiztosítási Pénztártól befolyó bevétel 15,5 milliárd forintban, a működési és 
felhalmozási  bevétel 5,8 milliárd forintban, a kiadási főösszeg pedig ezek összegével, 
233,8 milliárd forintban került jóváhagyásra. A teljesítés a kiadásokkal 266,9 milliárd forint, a 
bevételeknél 36 milliárd forint, a támogatásoknál 215 milliárd forint volt. A 2012. év során a 
költségvetési támogatás a 2011. évihez képest csökkenést mutat, azonban a bevételek 
4,5 milliárd forinttal nőttek.  

A haditechnikai felszerelések területén az alábbi meghatározó kiadások kerültek 
teljesítésre: a Gripen vadászgépek bérleti díja, valamint a bérlettel összefüggő különböző 
fegyverzeti, elektronikai, híradós beszerzések 3,6 milliárd forint értékben, a híradós és 
informatikai területen a folytatódó korszerűsítési program 1,2 milliárd forint értékben, a 
gépjárműprogram keretében 3,4 milliárd forint összegben került sor beszerzésekre, ez a 
tavalyi évhez képest 1,7 milliárd forint többlet. A 2012. évben kiemelt figyelmet fordított a 
tárca a hazai kiképzési feladatokra, amelyre közvetlenül 3,8 milliárd forintot fordított, ez 
1,8 milliárd forinttal meghaladta a 2011. év ilyen jellegű kiadásait. A tábornok úr is 
megfogalmazta, hogy ez csak a fejezeten belüli összeg, ehhez még hozzátartozik adott esetben 
a logisztikai és egyéb pluszköltség. A nemzetközi feladatokra fordított kiadások 30,5 milliárd 
forintot tettek ki, ezen belül a kiemelkedő jelentőséggel bíró békeműveletre, válságkezelésre, 
a katonai külképviseletek működésére, a NATO-erők működésére és fejlesztésére való 
hozzájárulásra, valamint a nemzetközi képzéssel kapcsolatos felmerülő kiadásokra. A 
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jogviszonyban álló állomány részére megtörtént az illetmények, valamint az egyéb személyi 
járandóságok maradéktalan folyósítása, az ehhez kapcsolódó járulékok befizetése, mely a 
2012. évben összesen 116 milliárd volt. A honvédelemért felelős miniszter felhatalmazása 
alapján a 2012. évben a védelmi tevékenység ellátása a NATO felé a haderő-fejlesztési 
célkitűzés végrehajtása céljából az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével összesen 
993,8 millió forint összegű fejezeten belüli átcsoportosítást hajtottunk végre.  

Úgy gondolom, ezek a számok is azt tükrözik, hogy azért a tárca is megpróbálta 
valahol a támogatásokat célirányosan felhasználni. Ennyit kívántam hozzátenni a 
kiegészítéshez. 

Kérdezem tisztelt képviselőtársaimat, kíván-e még valaki hozzászólni? (Jelzésre:) 
Jámbor Nándor képviselő úré a szó. 

 
JÁMBOR NÁNDOR (Jobbik): Köszönöm szépen, alelnök úr.  
Egészen röviden. Először is megköszönöm a beszámolót és a feltett kérdésekre adott 

terjedelmes választ, az elhangzottak alapján azonban azt kell mondanom, belátva azt, hogy 
rendkívül szűkös keretek között kellett a különböző tárcáknak dolgozniuk, azzal együtt a 
beszámoló egy más kategória, mint a költségvetés, viszont tulajdonképpen a költségvetésben 
meghatározott összegek felhasználásáról van szó. Akár azt is mondhatnánk, hogy 
támogatnánk a beszámoló elfogadását, de ezt egyrészt politikai okok miatt, másrészt, mivel az 
eredendő költségvetéssel sem értettünk egyet, tehát az eredetileg kiosztott, a tárcák számára 
folyósított összegek mértékével sem voltunk elégedettek, így önellentmondásba kerülnénk. 
Tehát nem vitatjuk azt, hogy azt a pénzt, amit megkapott a tárca, a legjobb tudásuk, a legjobb 
szándékuk és a törvények betartása mellett használták fel, tehát efelől nincsen kétségünk. A 
probléma az, hogy ebből a pénzből, amit akár a honvédelem megkapott, ennyire futja, nekünk 
tehát ezzel van alapvető problémánk.  

Az elején, a felvezetőben hallhattunk mindenféle gazdasági indokolást a GDP-ről és a 
többiről. Most azt tudni kell, hogy Magyarország gazdasági struktúráját nézve a GDP egy 
igen kétes hangzású mutatószám, hiszen a magyar gazdaságra inkább a GNI volna fontos. Ezt 
kellene mindenkor figyelembe venni, hiszen a gazdaság gyarmati struktúrájából következik, 
hogy a GDP-ből hosszú távú következtetéseket nem szabad levonnunk, egyébként 
egyedülállóan a kelet-európai térségben, hisz a GDP 16 százalékát csak kiviszik az országból 
a legalsó becslés szerint, arról nem is beszélve, hogy a GDP jelentős részét a külföldi, akár a 
Magyarországon bejegyzett cégek hozzák létre, tehát éppen ezért a GNI lenne az a gazdasági 
mutatószám, amellyel Magyarországon valósabb képet kapnánk a gazdaság helyzetéről. Csak 
ennyit szerettem volna a felvezetőhöz még hozzátenni. 

Bízunk abban, hogy ezt a tervet, ezt a tízéves tervet nem kell majd végigcsinálni, és 
2014 után változás fog bekövetkezni az országban, legyen az bármilyen változás, akár 
kormányváltás, akár a gazdasági téren bekövetkező változás, de mindenképpen a mi 
elképzeléseinkkel és célkitűzéseinkkel inkább az harmonizál, hogy a honvédelmi tárca, 
valamint a közbiztonság jobb pénzügyi támogatási lehetőséggel tudjon működni. A 
közbiztonság területén is van más elképzelésünk, ami esetleg költséghatékonyabbá tehetné a 
működést, mégpedig Magyarországon a politikában folyamatosan arról van szó, hogy a 
látható rendőrséget követeli mindenki. Erről, a látható rendőrségről Nyugat-Európában már 
leszoktak, a láthatatlan rendőrséget alkalmazzák, ugyanis a bűnöző nem lehet biztos abban, 
hogy a következő sarkon az a két ember, aki abban a civil autóban ül, nem rendőr-e. A saját 
tapasztalatomból tudom mondani önöknek, hogyha 15 évvel ezelőtt Németországba kimentek 
Magyarországról, nem tudtak úgy megkerülni egy háztömböt, hogy két rendőrautóval ne 
találkozzanak, ma egész Bajorországon keresztülmennek úgy, hogy egy rendőrautót nem 
látnak, de ott vannak a rendőrök, mindenhol ott vannak, ugyanúgy ott vannak, jelen vannak, 
és ugyanúgy ellátják a munkájukat, viszont a bűnözőket teljesen bizonytalanságban tartják 
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ezáltal a megoldás által. Ezt kérem a tárca figyelmébe ajánlani, hogy esetleg ilyen 
megoldással ezen a területen próbáljanak meg valamit tenni, és a bűnözők számára tegyük 
bizonytalanná a környezetet, az emberek számára pedig biztonságosabbá. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Földi László képviselő úré a szó. 
 
FÖLDI LÁSZLÓ (KDNP): Köszönöm a szót, alelnök úr.  
Mielőtt a KDNP-frakció álláspontját ismertetném a Belügyminisztérium-fejezettel 

kapcsolatban, először csak egy mondatot szeretnék megjegyezni képviselőtársam részére: 
hiszen önök követelték korábban, hogy minél több rendőrt vigyünk az utcára, mert nincs 
rendőr. Akkor ez most hogy van? 

A 2012-es költségvetési beszámolóval kapcsolatosan a Belügyminisztérium 
fejezetével kapcsolatban a következőket szeretném tisztelettel elmondani. Egyrészt nem 
beszéltünk arról, hogy 2012-ben a Belügyminisztériumban nagyon komoly szervezeti 
átalakítások következtek be, hiszen a vízügyi és a környezetvédelmi szervezet szétválasztása 
nyomán idekerült a Belügyminisztérium hatáskörébe az ár- és belvíz elleni védekezés operatív 
végrehajtása és irányítása, továbbá a régészeti örökség és a műemlékek értékvédelem alatti 
köre is, ami elég nagy falat, hiszen ha az idei tavasz vagy nyár elejére gondolok, nagyon 
komoly problémákat okozott, és nagyon nagy helytállást igényelt a tárca részéről is a belvízi, 
illetve az árvízi védekezés. Ugyanakkor a Közigazgatási Minisztériumhoz átkerült az 
áldozatsegítés feladatköre, és nyilván ennek megfelelően alakult a tárca 2012-es központi 
költségvetése. 

Azt azért el kell mondanom, hogy durván 406 milliárd forint volt a kiadásokra, mivel 
nincsenek benne az önkormányzatok, hiszen az egy több ezer milliárdos feladat a tárca 
részéről. Az év közbeni módosítások következtében a költségvetési egyensúly megtartása 
érdekében mintegy 6 milliárd forint körüli zárolási kötelezettség terhelte a minisztériumot, 
ugyanakkor azt is tudjuk, hogy a kormány döntése értelmében 27 milliárd forinttal nőtt az év 
közbeni kiadási előirányzat. Összességében azt mondhatom, hogy a Belügyminisztérium 
77 ezer emberrel végezte el azokat a feladatokat, amelyek a hatáskörébe tartoznak. 
Meggyőződésem, hogy a nehézségek ellenére, a feszes költségvetés ellenére is a 
minisztériumhoz tartozó szervezetek helytálltak. Azt kívánom, hogy ez a helytállás a 
következő esztendőben is nőjön, javuljon, és azt gondolom, hogy mindannyiunk érdekében 
bizony jó munkát végeztek 2012-ben. 

A KDNP-frakció nevében a benyújtott törvényjavaslatot általános vitára alkalmasnak 
tartjuk. 

Köszönöm, alelnök úr. 

Szavazás az általános vitára való alkalmasságról 
 

ELNÖK: Köszönöm szépen.  
Úgy gondolom, a tárcák részéről erre nem szeretnének reagálni, látom, már 

képviselőtársaim sem szeretnének hozzászólni. 
Kérdezem, ki az, aki a T/12002. számú törvényjavaslatot általános vitára alkalmasnak 

tartja? (Szavazás. – 12 igen szavazat.) Ki az, aki nem? (Szavazás. – 1 nem szavazat.) Ki 
tartózkodik? (Szavazás. – 1 tartózkodó szavazat.) A bizottság 12 igen szavazattal, 
1 nem szavazat és 1 tartózkodás mellett a törvényjavaslatot általános vitára alkalmasnak 
tartotta.  
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Kérem, hogy a bizottság többségi és kisebbségi véleményét a titkárságra megküldeni 
szíveskedjenek a frakciók, illetve képviselőtársaim, amit a költségvetési bizottsághoz kell 
majd benyújtanunk. 

(Jelzésre:) Juhász Ferenc képviselő úré a szó. 
 
JUHÁSZ FERENC (MSZP): Nem reagált, alelnök úr, de úgy vettem ki a 

kommunikációból, egyetért azzal, hogy kérjük a Honvédelmi Minisztériumot, a 2012-es 
beszámolót, mivel már 2013 második fele van, amilyen hamar csak lehet, úgy gondolom, még 
ebben az ülésszakban illő volna benyújtani. Úgy gondolom, egy ilyen kérés megfogalmazása 
nem indokolatlan. 

 
ELNÖK: Tájékoztatom a képviselő urat, az elnök urat tájékoztattam az ügyrendi 

javaslatáról, és úgy vettem ki, az elnök úr jelezni fogja a tárca irányába, hogy a 2012-es 
beszámolót legyenek kedvesek rövidesen benyújtani. 

Amennyiben több hozzászólás nincs, megköszönöm a részvételt, és mai napi ülésünket 
bezárom. 

(Az ülés végének időpontja: 11 óra 47 perc) 
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