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(A bizottság 11 óra 05 perckor megkezdett zárt ülésének  
- melyről külön jegyzőkönyv készült - folytatása.  
A nyílt ülés kezdetének időpontja 11 óra 22 perc) 

 

Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló T/6322. 
számú törvényjavaslat   
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

MIRKÓCZKI ÁDÁM (Jobbik), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Szép jó 
napot kívánok a megjelent vendégeinknek! Folytatjuk tehát 2. napirendi pontunkkal: 
Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló T/6322. számú törvényjavaslat 
részletes vitájának a vitához kapcsolódó bizottságként történő lefolytatása korábbi 
ülésünkön hozott döntésünk alapján a törvényjavaslat egészére.  

Köszöntöm az előterjesztő Pénzügyminisztérium képviseletében főosztályvezető 
urat, illetve külön köszöntöm a Belügyminisztérium és a Honvédelmi Minisztérium 
képviselőit is, helyettes államtitkár asszonyt és helyettes államtitkár urat, ha nem csalnak 
az információim.  

Ezennel megnyitom a részletes vita első szakaszát, a törvényjavaslatnak a 
határozati házszabály 44. § (1) bekezdése a)-d) pontjaiban meghatározott szempontok 
szerinti vizsgálatát, azaz megfelel-e az Alaptörvényből eredő követelményeknek, a 
jogalkotás szakmai követelményeinek, valamint a nemzetközi és európai uniós jogból 
eredő kötelezettségeknek, és illeszkedik-e a jogrendszer egységébe.  

Kérem főosztályvezető urat, hogy a határozati házszabály 44. §-ának 
(1) bekezdésében foglalt követelmények vizsgálatát segítendő pár szóban foglalja össze az 
előterjesztés benyújtásának indokait és szabályozási megoldásait. Tessék parancsolni! 

 
HAÁG TIBOR (Pénzügyminisztérium): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! 

Tisztelt bizottsági Tagok! A T/6322. számú törvényjavaslat megfelel az Alaptörvényből 
eredő tartalmi és formai követelményeknek, és illeszkedik a jogrendszeri egységbe, 
hiszen törvényi formában került benyújtásra, az államháztartási törvény által 
meghatározott határidőre. A törvényjavaslat nem sért nemzetközi jogból, illetve európai 
uniós jogból eredő kötelezettségeket, és megfelel a jogalkotás szakmai követelményeinek, 
amit az igazságügyi tárca a közigazgatási egyeztetés során vizsgált és jóváhagyott. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Kérdezem a bizottság tagjait, ki kíván hozzászólni a 

részletes vita e szakaszában. Egyúttal jelzem, hogy a többségi és a kisebbségi véleményt 
majd írásban kell benyújtani, a leírtaknak el kell hangozniuk a vitában, amennyiben lesz 
ilyen. (Jelzésre:) Alelnök úr, tessék parancsolni! 

 
HALÁSZ JÁNOS (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök 

Úr! Tisztelt Bizottság! Úgy vélem, bizottságunk a részletes vita során nyugodtan 
megállapíthatja, hogy a kormány tudatos gazdaságtervezésének és költségvetési 
politikájának köszönhetően - kiegészítve azt a gazdaságvédelmi és családvédelmi 
akciótervekkel - a jövő évi költségvetés is hazánk gazdaságának stabil és kiszámítható 
növekedését, a családok kiemelt mértékű támogatását, továbbá az adóterhek újabb 
csökkentését tartalmazza.  

Hiábavaló viszont minden gazdasági növekedés, ha az ország lakossága nem érzi 
magát biztonságban. A magyar költségvetésről azonban bátran elmondhatjuk, hogy a 
jövő évi büdzsé is a biztonság és a növekedés költségvetése, hiszen a minél jobb gazdasági 
mutatók elérése mellett a kormány kiemelt figyelmet szentel a mindennapi biztonságunk 
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megteremtésére is. Ehhez pedig kemény és áldozatos munkára van szükség nemcsak a 
városok, falvak utcáin, hanem a teljes déli határszakaszon is, hogy szavatolni tudjuk a 
magyar emberek biztonságát. A 2020. évi költségvetésből egyértelműen kirajzolódik, 
hogy a rendőrség működésére közel 7,2 milliárd forinttal, az Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság működésére pedig 3,6 milliárd forinttal jut majd több. 
A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat is közel 1,1 milliárd forinttal több forrásból 
gazdálkodhat. De többet fordít a kormány jövőre a TIBEK-re, az Országos 
Idegenrendészeti Főigazgatóságra, valamint a büntetés-végrehajtás és a Nemzeti 
Védelmi Szolgálat működésére is.  

Magyarország kormánya elkötelezett az európai keresztény kultúra megvédése 
iránt, és bízom benne, hogy a Nemzetbiztonsági bizottság is kiemelkedően fontosnak 
tartja, hogy a rendvédelmi, honvédelmi szervek működésére a mindenkori költségvetés 
megfelelő összegű forrást különítsen el. 

Összességében megállapíthatjuk tehát, hogy Magyarország kormányának 2020. 
évi költségvetési tervezete nemcsak a családok támogatásához és a számos területen 
megvalósuló fejlesztéshez járul hozzá, hanem a polgári és katonai szolgálatokra 
vonatkozó előirányzatai is biztosítják a titkosszolgálatok törvényben meghatározott 
feladatainak maradéktalan ellátását, továbbá képes lesz megvédeni az ország határait is 
az illegális migráció elleni küzdelemben, és időben fog tud reagálni az Európában 
meglévő biztonsági kockázati tényezőkre is. 

Köszönöm, elnök úr, ezt szerettem volna elmondani, és majd többségi 
véleményként reményeim szerint csatolni az anyagokhoz.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, alelnök úr. A részletes vita ezen szakaszát lezárom.  
Áttérünk a második szakaszra. Képviselői módosító javaslatot nem nyújtottak be 

a bizottsághoz. Bizottsági saját módosító javaslat benyújtására nem érkezett 
kezdeményezés.  

Megnyitom a részletes vita utolsó szakaszát, amelyben bizottságunk dönt a 
részletes vita lezárásáról, a részletes vitáról szóló jelentés elfogadásáról és benyújtásáról. 
Kérdezem a bizottságot, hogy lezárja-e a részletes vitát. Kérem, kézfelemeléssel 
szavazzunk! (Szavazás.) Megállapítom, hogy egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
tartózkodás és nem szavazat nélkül a részletes vitát a bizottság lezárta.  

Kérdezem a bizottságot, hogy elfogadja-e és benyújtja-e a részletes vitát lezáró 
jelentést. Kérem, szavazzunk kézfelemeléssel! (Szavazás.) 7 igen szavazattal elfogadtuk 
a jelentést, és benyújtjuk a részletes vitát lezáró jelentést.  

A többségi véleményt az ülés után írásban kell benyújtanunk a titkárságra 
legkésőbb a mai nap 14 óráig. A bizottsági vélemény a jelentés részét képezi. Kisebbségi 
vélemény pedig nem került megfogalmazásra.  

Ezzel a napirendi pontunk végére értünk. Köszönöm az előterjesztők részvételét. 
További szép napot és jó munkát önöknek! (A meghívottak távoznak az ülésről.) 

Egyebek 

Mi pedig folytatjuk az utolsó napirendi pontunkkal, ami az egyebek. Ebben 
egyetlenegy feladatunk van. Alelnök úrral már egyeztettünk előzetesen, a bizottság 
tagjainak mondom, hogy érkeznek mentesítési kérelmek, ezért az lenne a kérdés, hogy 
mikor tartsunk - bár terveink szerint ez volt az utolsó a nyári szünet előtt, de így 
nyilvánvaló, hogy kell még egy - bizottsági ülést. Most alelnök úrral abban maradtunk, 
hogy lehet, hogy az utolsó hét hétfői nap lenne, ami 8-a.  

 
HALÁSZ JÁNOS (Fidesz), a bizottság alelnöke: 8-án van az én információim 

szerint plenáris ülés, ahogy szokott lenni, interpellációkkal, és előtte, ha 11 órakor 
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megtartanánk... A másik lehetőség, hogy jövő héten, 2-án, kedden, de mi van, ha közben 
valaki későn ébred és érkezik még. Hogy ne kelljen kettőt tartani, ezért javasoltam elnök 
úrnak. Hogyha tudunk jönni elegen, akkor én továbbra is javasolnám a 8-át. Addig pedig 
jelezzük - tisztelettel kérve a bizottság titkárságát - az illetékeseknek, hogy az az utolsó, 
tehát nem lesz később ülésünk.  

 
DR. MOLNÁR ZSOLT (MSZP): Elnök úr, elnézést, 8-án hány óra? 

Az ülés berekesztése 

ELNÖK: 11 óra. Akkor szerintem ebben nincs vita, én is azt gondolom bölcsnek, és 
tanulva az elmúlt évekből, hogy biztos, hogy lesz későn ébredő, és biztos, hogy lesz még 
benyújtva mentesítési kérelem. Úgyhogy akkor maradjunk a július 8-a 11 órában. Ha 
pedig bármilyen fennforgás történne, vagy valamilyen módosítás szükséges, akkor meg 
egyeztetünk. Akkor jelen állás szerint 8-án 11 órakor találkozunk. 

Köszönöm szépen mindenkinek a munkát. A bizottsági ülést bezárom.  
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 30 perc) 
 

  

Mirkóczki Ádám 
a bizottság elnöke 

 

Jegyzőkönyvvezető: Podmaniczki Ildikó  
 


