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Napirend 

 
1. A Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. 

törvény végrehajtásáról szóló törvényjavaslat (T/12284. szám)  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  
(Vitához kapcsolódó bizottság)  
 

2. Egyebek 
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Az ülés résztvevői 

A bizottság részéről  

Megjelent 

Elnököl: Dr. Molnár Zsolt (MSZP), a bizottság elnöke  
 
Németh Szilárd István (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Lezsák Sándor (Fidesz)  
Móring József Attila (KDNP)  
 

A bizottság titkársága részéről  

Dr. Imre Bernadett, a bizottság munkatársa  
 

Meghívottak  

Tasnádi László rendészeti államtitkár (Belügyminisztérium)  
Dr. Szabó Hedvig dandártábornok, főigazgató (Nemzetbiztonsági 
Szakszolgálat)  
Dr. Kovács Zoltán András dandártábornok, főigazgató-helyettes 
(Alkotmányvédelmi Hivatal)  
Dr. Török Péter osztályvezető (Belügyminisztérium)  
Haág Tibor főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium)  
Szőke Irma gazdasági helyettes államtitkár (Belügyminisztérium) 
Richter Zsuzsanna Katalin ezredes, igazgató (Honvédelmi 
Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal) 
Havasi Zsófia szakértő (Fidesz)  
Ágoston Gábor szakértő (KDNP)  
Sas Zoltán szakértő (Jobbik)  
Káncz Csaba szakértő (LMP)  
Dr. Nagy Krisztina (Alkotmányvédelmi Hivatal)  
Dr. Madarasi Szilvia (Belügyminisztérium)  
Dr. Zalányi Viktória (Honvédelmi Minisztérium)  
Dr. Pusztai Adél (Nemzetgazdasági Minisztérium)  
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(A bizottság 14 óra 06 perctől 15 óra 18 percig zárt ülést tartott,  
melyről minősített jegyzőkönyv készült. 

A nyílt ülés kezdetének időpontja: 15 óra 18 perc.) 

A Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi 
C. törvény végrehajtásáról szóló T/12284. számú törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

DR. MOLNÁR ZSOLT (MSZP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Nyilvános ülésen vagyunk. Szokatlan dolog történt, hogy nem jött el az előző 
napirendnél leadott három illetékes. Köszöntöm főosztályvezető urat, helyettes 
államtitkár asszonyt, ezredes urat, igazgató urat a mai napirendnél.  

Következik a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló törvény 
végrehajtásáról szóló T/12284. számú törvényjavaslat részletes vitájának lefolytatása, 
kapcsolódó bizottságként. A korábbi ülésünkön hozott döntések alapján a 
törvényjavaslat egésze tekintetében fogjuk a vitát lefolytatni.  

Megnyitom a részletes vita első szakaszát, amely a törvényjavaslat 44. § a)-d) 
pontjaiban meghatározott szempontok szerinti vizsgálatát jelenti. Köszöntöm az 
előterjesztőket. Kérem, hogy röviden foglalják össze az előterjesztéssel kapcsolatos 
álláspontot. Megadom a szót a kormány képviselőjének.  

Haág Tibor hozzászólása 

HAÁG TIBOR főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm 
szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottsági Tagok! A T/12284. számon benyújtott 
törvényjavaslat megfelel az Alaptörvényből eredő tartalmi és formai 
követelményeknek, illeszkedik a jogrend szerinti egységbe, hiszen törvény 
formájában, az államháztartási törvény által meghatározott határidőben került 
benyújtásra. Megfelel a nemzetközi jogból és az európai uniós jogból eredő 
kötelezettségeknek, illetve megfelel a jogalkotás szakmai követelményeinek, amit a 
zárszámadás során az igazságügyi tárca ellenőrzött a közigazgatási egyeztetések 
során. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy kívánnak-e 

hozzászólni, van-e észrevétel, kérdés, vélemény, mindegyik egyben. (Jelzésre:) 
Alelnök úr, parancsoljon! 

Hozzászólások és határozathozatalok 

NÉMETH SZILÁRD ISTVÁN (Fidesz), a bizottság alelnöke: A javaslat a 
következő.  

A bizottság az általa megjelölt szerkezeti egységek tekintetében megvizsgálta a 
határozati házszabály 44. § (1) bekezdésében foglalt követelmények érvényesülését. 
Ez alapján megállapítható, hogy a törvényjavaslat megfelel az Alaptörvényből eredő 
tartalmi és formai követelményeknek, megfelel az európai uniós jogból és a 
nemzetközi jogból eredő kötelezettségeknek és a jogalkotás szakmai 
követelményeinek, mindamellett illeszkedik a jogrendszer egységébe.  

Az Állami Számvevőszék megállapításával egyetértünk, miszerint a 2015. évi 
központi költségvetés végrehajtása a jogszabályi előírásoknak megfelel, a 
zárszámadási törvényjavaslat megalapozott, és a törvényjavaslatban szereplő adatok 
megbízhatóak.  

Az Országgyűlés Nemzetbiztonsági bizottságának többségi véleménye szerint a 
2015. évi költségvetési törvény polgári és katonai szolgálatokra vonatkozó 
előirányzatai biztosították a titkosszolgálatok törvényben meghatározott feladatainak 
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maradéktalan ellátását. A titkosszolgálatok által végrehajtandó feladatok törvényi 
köre a 2015. év során sem változott, viszont tevékenységük hozzájárult a terrorizmus 
és az illegális migráció elleni küzdelemhez, mely feladatok a 2015. évben komoly 
kihívásokat jelentettek a szolgálatok számára.  

Az Információs Hivatal szervezeti felépítésében kisebb módosításokra került 
sor, a hivatal költségvetésében 735,2 millió forinttal több előirányzat állt 
rendelkezésre a szakmai feladatok ellátására és fejlesztésekre. A rendvédelmi 
életpályamodell bevezetésére és a humán képességek javítására is megemelt források 
álltak rendelkezésre.  

Az Alkotmányvédelmi Hivatal tekintetében is biztosítottak voltak a 
működéshez szükséges források, amelyekbe beletartozott a rendvédelmi életpályához 
kapcsolódó illetményfejlesztés és az egyéb fejlesztések forrásai is. A hivatal kiemelten 
kezeli a menekültként elismerést kérők személyes ellenőrzését, így a migrációs válság 
többletfeladatokat jelentett a 2015. évben. 

A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat 2015-ben is jelentős mennyiségű és 
különböző összetettségű feladatokkal szembesült, mert az intézmény szinte 
valamennyi jelentős ügyben hozzájárult a bűnfelderítő és nemzetbiztonsági feladatok 
végrehajtásához, így különösen az illegális migráció elleni küzdelem és az ideiglenes 
határzár védelméhez, illetve az embercsempészet elleni küzdelemhez. 

A Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat számára 2015-ben továbbra is kiemelt 
feladatként jelentkezett az elhelyezési objektum már megkezdett felújítási, kivitelezési 
munkálatainak irányítása és az objektumok közötti költözés végrehajtása. A 
honvédelmi életpálya bevezetésével a többlet személyi kiadások biztosítva voltak. A 
KNBSZ főbb feladatai között szerepelt 2015-ben a migrációs nyomás kezelése és az 
Iszlám Állam elleni katonai szerepvállalás katonai feladatai is, amelyek szintén 
többletkiadásokat jelentettek a szolgálat számára. 

Összegezve elmondható, hogy a 2015. évben a szolgálatok számára biztosítva 
voltak a működési és többletfeladatok ellátásához szükséges források, melyeket a 
szolgálatok a hatékonyság és a takarékossági szempontok figyelembevételével 
kezeltek.  

Ezt javasoljuk, elnök úr. Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tájékoztatom a bizottság tagjait, hogy a 

bizottságnak a 44. § (1) bekezdésében foglaltakkal kapcsolatos megállapításait a 
bizottság jelentése tartalmazza. Erről a jelentés elfogadása során döntünk. A részletes 
vita ezen szakaszát bezárom, mivel más hozzászóló nem jelentkezett.  

Áttérünk a módosító javaslatok megvitatására. Megnyitom a részletes vita 2. 
szakaszát. Megállapítom, hogy a törvényjavaslathoz nem érkezett módosító javaslat, 
így nem kell állást foglalnunk módosító javaslatokról. 

Kérdezem a bizottság tagjait, van-e valakinek a törvényjavaslat módosítására 
javaslata. (Nincs jelzés.) Ilyet nem látok. 

Megnyitom a részletes vita utolsó szakaszát, amelyben döntünk a részletes vita 
lezárásáról, a részletes vitáról szóló jelentés elfogadásáról és benyújtásáról. 
Tájékoztatom a bizottságot, hogy a zárszámadásra speciális szabályok érvényesek, így 
valamennyi bizottság többségi és kisebbségi véleményét is a Költségvetési bizottság 
előadója fogja ismertetni a plenáris ülésen. 

Kisebbségi véleményt nem látok. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy lezárja-e a 
részletes vitát. Kérek szavazást. (Szavazás.) Egyhangúan lezártuk.  

A bizottság a részletes vitáról jelentést nyújt be, amely a korábbi 
vitaszakaszban meghozott döntéseket tartalmazza, a bizottságnak a 44.§ (1) 
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bekezdésére vonatkozó megállapításait, a bizottság többségi véleményét és a részletes 
vita lezárásának tényét.  

Kérdezem a bizottságot, elfogadja-e a részletes vitáról szóló jelentést, valamint 
felhatalmazza-e a bizottság elnökét arra, hogy gondoskodjon a bizottság döntéseit 
összefoglaló jelentés aláírásáról és benyújtásáról. Kérem, hogy aki ezzel egyetért, 
szavazzon! (Szavazás.) Köszönöm szépen, ezt egyhangúan megtettük.  

Kisebbségi vélemény nincs.  
Köszönöm szépen. Akkor ezt a napirendi pontot nyilvános ülés keretei között 

megtárgyaltuk és lezártuk. Jó munkát kívánok mindenkinek!  
Egy pici türelmet kérek még, hogy megérkeztek-e esetleg a korábban félretett 

napirendi pont előadói. 
Addig az egyebekben tájékoztatom a bizottság tagjait, hogy november 7-én, 

hétfőn tartjuk a soron következő ülésünket. Ez az úgynevezett rövid hét utáni, tehát a 
hallottak napja utáni héten fog következni, 9 órakor lesz a soron következő ülés.  

(Jelzésre:) Közben valakik valahogy megérkeztek. Most újra zárt ülést kell 
majd elrendelni. Godot-ra nem vártunk ennyit.  

Köszönöm szépen a bizottsági ülésen eddig jelen lévőknek a részvételt. 
Államtitkár úr, maradnak ennél a napirendi pontnál? A Belügyminisztérium is 
előterjesztő. 

 
TASNÁDI LÁSZLÓ rendészeti államtitkár (Belügyminisztérium): Annyiban 

érintettek vagyunk, hogy a nemzetbiztonsági munkacsoport megtárgyalta, és a két 
miniszter aláírásával érkezik be, de nyilvánvalóan érdemi hozzászólást a kollegák 
fognak adni. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megkésve bár, de törve nem, sikerült eljutnunk 

idáig. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy hozzájárulnak-e a zárt üléshez, mert vissza 
kell térni a zárt üléshez. (Szavazás.) Köszönöm szépen. Akkor zárt ülés következik.  

 
(A bizottság 15 óra 26 perctől 15 óra 30 percig ismét zárt ülést tartott, 

melyről külön jegyzőkönyv készült 
A nyílt ülés folytatásának időpontja: 15 óra 30 perc.) 

Egyebek 

A következő ülésünkre november 7-én 9 órakor az IH-ban kerül sor. (Németh 
Szilárd István: Ünnepi ülés lesz.) Így van. (Derültség.) Ahogy miniszter úr mondta, 
Kádár népe az ország, tehát akkor november 7-ét az IH-ban fogjuk eltölteni, reggel 9-
től 11-ig lesz lehetőségünk. Ez hétfő reggel. Én a magam részéről a 8 órát javasoltam, 
miniszter úr ebben a szűk keresztmetszet. Én is jobban örültem volna a 8 órai 
kezdésnek. Vissza fogunk menni egy bátortalan próbálkozással, hogy kezdjük 8 
órakor. Az IH-ban leszünk kihelyezett ülésen. Erről volt szó már korábban is, 
szerintem jó is, ha ott van. Megpróbáljuk a 8 órai kezdést. Azt gondolom, hogy két 
órába bele tud férni. Teszünk egy kísérletet arra, hogy a bizottságnak az a kérése, 
hogy 8-kor kezdjük. Ha alelnök úr is ezt kéri… (Németh Szilárd István: Igen, én 
erősen ezt kérem.) Ezt akkor mondhatjuk a minisztériumnak. (Németh Szilárd 
István: Igen, hogyne, szeretném a nyolc órát.) Köszönöm szépen.  

Szóba került egy paksi kihelyezett ülésünk, amiről korábban döntöttünk, ez is 
szerveződik. (Németh Szilárd István: Az mikor lesz?) Novemberben két időpont fut 
most, szerdai időpontok futnak, egyeztetés alatt van, a titkárság egyeztet majd az 
alelnök úr szakértőjével. Azt meg csak javasoltam, mivel a halottak napi hét egy rövid 
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hét, tehát azon nem tartunk ülést. Köszönöm szépen. A mai bizottsági ülés véget ért, 
ha senki sem jelentkezik. 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 15 óra 32 perc.) 

  

Dr. Molnár Zsolt 
a bizottság elnöke 

 
Jegyzőkönyvvezetők: Horváth Éva Szilvia és Nánásiné Czapári Judit 


