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Napirendi javaslat   
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Uniós napirendi pont!  
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(Az ülés kezdetének időpontja:15 óra 27 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

STUMMER JÁNOS (Jobbik), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó 
napot kívánok! Üdvözlök mindenkit tisztelettel. Az Országgyűlés Nemzetbiztonsági 
bizottságának 2020. június 15-ei ülését ezennel megnyitom. A jelenléti ív tanúsága 
szerint a teremben tartózkodik öt bizottsági tag, és jómagam fogom ellátni Ungár Péter 
képviselőtársam helyettesítését. A bizottság a helyettesítéssel együtt határozatképes. 

Először a kiküldött napirendi javaslatról határozunk. A napirendi javaslat 
egyetlen napirendi pontot tartalmaz, a 2021. évi költségvetésitörvény-javaslat részletes 
vitáját. Kérdezem a bizottság jelen lévő tagjait, hogy ki az, aki ezzel a napirenddel 
egyetért. Kérem, szavazzon igennel! (Szavazás.) Hat igen szavazattal egyhangúlag 
elfogadta a bizottság a napirendet. 

Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló T/10710. 
számú törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  

Térjünk akkor rá a napirendi pontunkra! Soron következik Magyarország 2021. 
évi központi költségvetéséről szóló T/10710. számú törvényjavaslat részletes vitájának 
a vitához kapcsolódó bizottságként történő lefolytatása, a törvényjavaslat egészére. 
Köszöntöm az előterjesztő Pénzügyminisztérium képviseletében főosztályvezető urat, 
illetve külön köszöntöm a Belügyminisztérium és a Honvédelmi Minisztérium 
képviselőit is. Megnyitom a részletes vita első szakaszát, a törvényjavaslatnak a HHSZ 
44. § (1) bekezdés a)-d) pontjaiban meghatározott szempontok szerinti vizsgálatát, 
azaz hogy 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 HHSZ 44. § (1) bekezdésében foglalt követelmények vizsgálatát segítendő 
pár szóban foglalja össze az előterjesztés benyújtásának indokait és szabályozási 
megoldásait. Parancsoljon! 

Hozzászólások és határozathozatalok 

HAÁG TIBOR főosztályvezető (Pénzügyminisztérium): Köszönöm szépen. 
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottsági Tagok! A T/10710. számon benyújtott 
törvényjavaslat megfelel az Alaptörvényből adódó tartalmi és formai 
követelményeknek, illetve illeszkedik a jogrendszer egységbe, hiszen törvényként 
került benyújtásra, esetünkben az államháztartási törvény előírásainak megfelelő 
időpontok és szerkezet szerint. Megfelel a nemzetközi jogból és az uniós jogból eredő 
kötelezettségeknek, illetve a jogalkotás szakmai követelményeinek is megfelel, ezt a 
törvénytervezet közigazgatási egyeztetése során az igazságügyi tárca ellenőrizte. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tájékoztatom képviselőtársaimat arról, hogy a 

költségvetésitörvény-javaslat tárgyalására vonatkozó speciális szabályokra tekintettel 
a tárgyaló bizottság többségi véleményét és a kisebbségi véleményeket a Költségvetési 
bizottság előadói fogják majd ismertetni a plenáris ülésen. A bizottság többségi 
véleményét a részletes vitáról szóló jelentésünk tartalmazza majd, a kisebbségi 
vélemény pedig függelékként került majd adott esetben csatolásra. Felhívom a 
figyelmüket arra, hogy a bizottsági és a kisebbségi vélemény is csak olyan elemeket 
tartalmazhat, amelyek a bizottsági vitában elhangzottak. 
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Minderre tekintettel kérdezem most a bizottság tagjait, hogy kíván-e valaki 
hozzászólni a részletes vita ezen szakaszában. (Jelzésre:) Alelnök úr, parancsoljon! 

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

Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! A többségi véleményt szeretném elmondani. A 
költségvetésitörvény-javaslatot áttekintettük. A 2021. évi költségvetés fókuszában a 
koronavírus-járvány által nehéz helyzetbe került gazdaság újraindítása és a járványügyi 
készültség fenntartása áll. A költségvetési törvény célja, hogy a magyar gazdaság minél 
hamarabb visszaállhasson a korábbi, egyébként európai szinten is kiemelkedő 
növekedési pályára. Ezt a célt szolgálja Magyarország történetének legnagyobb 
gazdaságvédelmi programja, amelynek megvalósítása majd 2021-ben is folytatódni 
fog, és ez mind tükröződik is a költségvetésben. Fontos számunkra, hogy Magyarország 
családbarát hely legyen, ezért a gyermekek és a gyermekeket nevelő családok 
támogatása is fontos szerepet kap a 2021. évi költségvetésben. Mindazokat a 
programokat, amelyeket elindítottunk, fejlesztjük, és továbbra is biztosítja a 
költségvetés az ezekhez szükséges forrásokat.  

Ezzel párhuzamosan azonban nem feledkezett meg a kormány a javaslatban 
arról sem, hogy minden szükséges forrást biztosítani tudjunk a belső biztonságunk 
fenntartásához, valamint országhatárainkon az illegális migrációval szembeni 
hatékony védekezéshez. A költségvetésitörvény-javaslat szerint 2021-ben hazánk 93 
milliárd forinttal fog többet fordítani a rendvédelem területére, mint az idei évben, 
amit pedig, ha összehasonítunk a 2010. évivel, akkor megállapíthatjuk, hogy 
Magyarország már 504 milliárd forinttal, azaz több mint félezer milliárd forinttal fog 
többet fordítani a rendvédelem működtetésére, fejlesztésére és az állomány 
megbecsülésére, mint tették azt 2010-ben az utolsó baloldali kormány költségvetése 
idején az akkor kormányzók.  

A 2021-es költségvetési törvényben például az Információs Hivatal számára is 
13 százalékkal, csaknem 2,1 milliárd forinttal jut majd több működésre, fejlesztésre és 
az ott dolgozók megbecsülésére. A költségvetési növekmények kiválóan hozzájárulnak 
majd, hogy ezzel a biztonsági kockázatokkal terhelt világunkban Magyarország az 
eddigieknél is hatékonyabb módon tudja megvédeni külső határait, szavatolni tudja 
belső biztonságunkat, és titkosszolgálataink továbbra is olyan eredményes munkát 
tudjanak végezni, mint tették azt az elmúlt években is. 

A biztonság alapvető nemzeti értékünk, amelyből a kormánynak nem szabad 
engednie. Ennek megfelelően a 2021. évi költségvetésitörvény-javaslat nemcsak a 
családok támogatásához és a magyar gazdaság védelméhez járul hozzá, hanem a 
polgári és katonai szolgálatokra vonatkozó előirányzatai biztosítják a titkosszolgálatok 
törvényben meghatározott feladatainak a maradéktalan ellátását. Emiatt a bizottság 
fideszes és KDNP-s tagjai a költségvetésitörvény-javaslatot támogatják. Köszönöm 
szépen a figyelmüket. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, alelnök úr. Van-e valakinek még hozzászólása? 

(Nincs jelzés.) Úgy látom, hogy nincsen. Tájékoztatom a bizottságot, hogy a határozati 
házszabály 44. § (1) bekezdésében foglaltakkal kapcsolatos megállapításainkat a 
bizottság jelentése tartalmazza, így erről döntenünk kell.  

Kérdezem a bizottságot, egyetért-e azzal, hogy a törvényjavaslat megfelel a 
határozati házszabály 44. § (1) bekezdésében foglaltaknak. Kérem, szavazzanak! 
(Szavazás.) Hat igen szavazattal elfogadásra került. 

A részletes vita ezen szakaszát ezennel lezárom. 
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Áttérünk a második szakaszra, a bizottsághoz általam benyújtott egyetlen 
módosító javaslat megvitatásra. Az ezt tartalmazó háttéranyag kiosztásra került az 
önök számára.  

Amennyiben a bizottság tagjai hozzájárulnak, ismertetném a módosító 
javaslatomat az elnökség átadása nélkül. (Általános helyeslés.) Így fogok akkor eljárni. 

A háttéranyag két pontja összefügg, így a 295. és a 847. pontot együtt tárgyaljuk. 
A javaslatom lényege az, hogy a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat az eredeti 
tervekhez képest kapjon lényegesen nagyobb költségvetési támogatást. Én úgy látom, 
hogy az a munka, amit a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatnál végeznek - különös 
tekintettel a határainkon kívül szolgálatot teljesítő magyar katonák, honvédek 
biztonságára, a fokozódó nemzetközi biztonsági helyzetben, körülmények között -, a 
korábbiakhoz képest is lényegesen nagyobb, én ezért tartom indokoltnak azt, hogy az 
a biztonsági munka, az ő biztonságukat szavatoló munka az eredeti kormányzati 
intézkedésekhez képest is nagyobb támogatást, pénzügyi támogatást élvezzen a 
következő, a 2021-es évben a magyar kormány részéről.  

Kérdezem az előterjesztő véleményét a módosító javaslattal kapcsolatban. 
Kérem, hogy az előterjesztő Pénzügyminisztérium képviselője jelezze, hogy a közölt 
állásponttal kapcsolatban mi a kormány, illetve a tárca véleménye. Parancsoljon! 

 
HAÁG TIBOR főosztályvezető (Pénzügyminisztérium): Köszönöm szépen. A 

módosító indítványt az előterjesztő nem támogatja, ennek két oka van, az egyik, ami 
önök előtt is ismert a benyújtott törvényjavaslat szerint, hogy a Katonai 
Nemzetbiztonsági Szolgálat kiadási lehetősége a következő évben több mint 10 milliárd 
forinttal növekszik, ez többek között egy 60 fős létszámfejlesztést is lehetővé tesz. A 
módosító indítványban megfogalmazott céllal kapcsolatban: annak elérése szintén 
fontos a kormány és az előterjesztő számára, és egy olyan tájékoztatást szeretnék adni, 
hogy a napokban kerül sor a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat képességfejlesztésére 
10 milliárd forint többlet biztosítására a költségvetés központi tartalékainak a terhére. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, főosztályvezető úr. Kérdezem a Honvédelmi 

Minisztérium véleményét, a tárca véleményét ezzel a módosító javaslattal 
kapcsolatban. Parancsoljon, főosztályvezető úr! 

 
MEZŐFI ZOLTÁN főosztályvezető (Honvédelmi Minisztérium): Üdvözlöm 

önöket. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. A PM állásfoglalásával egyetértve azt tudom 
önöknek elmondani, hogy a honvédelmi tárcán belül nagyon komoly védelmi tervezési 
rendszert működtetünk, aminek a keretein belül természetesen a Katonai 
Nemzetbiztonsági Szolgálattal is egyeztetve lett a költségvetési javaslatunk, amit 
benyújtottunk. Meg tudom erősíteni, amit a PM főosztályvezetője elmondott: több 
mint 10 milliárd forinttal fog növekedni a KNBSZ-nek, a 3. címünknek az előirányzata 
az idei évhez képest. Én ezt a tényszerű adatot szerettem volna hozzátenni, tisztelt 
elnök úr, tisztelt tagok. 

Én azt gondolom, hogy mind a működési, mind pedig a fejlesztési feladatai most 
a szolgálatnak ebből a növekményből - ami nagyon markáns növekmény - rendben 
tudnak lenni. Egyébként az előterjesztésben foglalt szellemiséggel természetesen mi is 
egyetértünk, de ez a 10 milliárd forint abszolút garantálja - ahogy ön is itt leírta az 
indokolásban - az emberek, a magyar emberek maximális biztonságát. Köszönöm 
szépen. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. A Pénzügyminisztérium képviselőjét, 
főosztályvezető urat szeretném megkérni, hogy jelezze azt nekünk a jegyzőkönyv 
számára, hogy a közölt álláspont a kormány vagy a tárca véleménye-e. 

 
HAÁG TIBOR főosztályvezető (Pénzügyminisztérium): Az álláspont az 

előterjesztő álláspontja. 
 
ELNÖK: Rendben. Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e 

kérdés, észrevétel a módosító javaslattal kapcsolatban. (Jelzésre:) Alelnök úr, 
parancsoljon! 

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

Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Észrevételem van a javaslattal kapcsolatban. Mint minden 
költségvetési módosító javaslat természetesen ez is támogat egy célt, és valahonnan 
átcsoportosít. Ez a javaslat a kormányzati kommunikációból csoportosítana át 
egymilliárd forintot. Ismerve a helyzetet, akár csak az elmúlt hetekben elnök úr - aki a 
javaslattevő - hozzászólását a parlamentben, úgy látom, hogy ez annak a fajta politikai 
támadásnak a folytatása, amit akkor is teljesen feleslegesen és igazságtalanul tett. 
Szerintem a kormányzati kommunikáció hasznos, értékes, nem onnan kellene elvenni 
ezt a támogatást. Én így tekintek ennek a módosító javaslatnak erre a felére. 

A másik fele kapcsán szerencsés helyzetben vagyunk. A Katonai 
Nemzetbiztonsági Szolgálatot támogatná a javaslat, éppen ekkora összeggel. Ma 
délelőtt volt - a szerencsés helyzetre itt utalok - bizottsági ülésünk, ahol zárt ülés 
keretében éppen az előző évi beszámolóját tárgyaltuk a Katonai Nemzetbiztonsági 
Szolgálatnak, ahol Benkő miniszter úr is jelen volt, a főigazgató úr alapos tájékoztatást 
adott és kérdésekre is válaszolt. Sok mindent megtudtunk, például azt, hogy a 
törvények alapján nagyon felkészülten, elkötelezetten és eredményesen végzik a 
munkájukat, és hogy minden anyagi lehetőség, ami ehhez a munkához kell, a 
rendelkezésükre áll. Egy olyan fejlesztés történt az ő esetükben, hogy éppen most egy 
teljesen új helyre költöznek, és tudjuk azt, hogy a kormány, amikor szükséges, akár év 
közben is biztosítja azt az összeget, ami éppen az új feladatokhoz kell.  

Tehát értem elnök úr elnöki segítő szándékát is akár e tekintetben, másik 
oldalról az ártó szándékot látom a kommunikáció tekintetében; tehát ebben a 
tekintetben érzem a segítő szándékát, de higgye el, a kormány tud segíteni ezen a 
dolgon, megoldja maga is a problémát, köszönjük szépen az odafigyelést, mint ahogy 
például most hallottuk is, hogy az idén is egy 10 milliárdos összeggel most, amikor kell, 
segít a kormány. Egyébként 2019-ben is kapott pótelőirányzatot a Katonai 
Nemzetbiztonsági Szolgálat, ebben az évben is, ha kell, akár jövőre is, tehát nyugodtak 
lehetünk e módosító javaslat nélkül is, hogy ez a szakszolgálatunk is tud pontosan, 
alaposan, jól és eredményesen dolgozni ezután is. Ezért a javaslatát, elnök úr, 
bármilyen szándékkal is tenne, nincs értelme támogatnunk, nem tudjuk támogatni. 
Köszönöm szépen a figyelmüket. 

 
ELNÖK: Rendben, köszönöm szépen. Megtisztel a véleményével, alelnök úr. 

Nincs más hátra, mint hogy szavazzunk erről a módosító indítványról. Ki az, aki 
támogatni tudja ezt a módosító indítványt? (Szavazás.) Kettő igen. Ellenpróbát kérek. 
Ki az, aki nem? (Senki sem jelentkezik.) Ki tartózkodik? (Szavazás.) Négy 
tartózkodással nem támogatta a bizottság ezt a módosító indítványt. 

Bizottsági saját módosító javaslat benyújtására nem érkezett kezdeményezés. 
Ezzel a módosító javaslatok végére értünk. 
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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, 
szavazzanak! (Szavazás.) Hat igen szavazattal lezártuk a részletes vitát. 

Kérdezem a bizottságot, hogy elfogadja-e és benyújtja-e a részletes vitát lezáró 
jelentést. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Hat igennel megtörtént a jelentés 
elfogadása, illetve benyújtja a bizottság a részletes vitát lezáró jelentést. 

Köszönöm az előterjesztőnek a részvételt.  

Az ülés berekesztése 

A napirendi pontot és az ülést ezennel lezárom. További szép napot kívánok!  
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 15 óra 43 perc) 

 

 

Stummer János 
a bizottság elnöke 

 

Jegyzőkönyvvezető: Nánásiné Czapári Judit 


