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Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat
(T/15381. szám)

Részletes vitáról szóló bizottsági jelentés

A bizottság  az  egyes  házszabályi  rendelkezésekről  szóló  10/2014.  (II.  24.)  OGY határozat  (a
továbbiakban: HHSZ) 44-45. §-a alapján lefolytatta a törvényjavaslat részletes vitáját.

A bizottság a  törvényjavaslatnak a HHSZ 92. § (4) bekezdése szerinti  bejelentésében megjelölt
szerkezeti  egységeit  megvizsgálva  megállapította,  hogy  azok  megfelelnek  a  HHSZ  44.  §  (1)
bekezdésében foglalt követelményeknek.

A részletes vita során a bizottság az alábbi véleményt fogalmazta meg:

A 2018. évi központi költségvetésről szóló törvényjavaslatot a Kormány, az Alaptörvényben foglalt 
tartalmi és formai követelményeknek megfelelően terjesztette be az Országgyűlés elé.

A polgári  titkosszolgálatok  és  a  Katonai  Nemzetbiztonsági  Szolgálat  2018.  évi  költségvetése
garantálja a törvényi szabályozásnak megfelelő biztonságos működés kereteit. A személyi állomány
finanszírozása mellett a szolgálatoknak ezúttal is lehetősége lesz speciális működési és fejlesztési
kiadásaik finanszírozására.

Az  Európában  évek  óta  zajló  migrációs  válság  és  az  azzal  szoros  összefüggésben  lévő
terrorcselekmények miatt a Kormánynak kiemelten kell kezelnie a magyar emberek biztonságának
kérdését,  amihez  elengedhetetlen  a  szükséges  források  biztosítása.  A  számokból  azonban
egyértelműen kiderül, hogy a 2018. évi büdzsé a magyar emberek biztonságának költségvetése is
egyben.

Az  állandósult  és  ellenőrizhetetlen  illegális  migráció  és  a  folyamatos  terrorveszély  miatt
megerősítjük a határaink védelmét és a terrorelhárítást is. A Kormány 2018-ban megfelelő pénzügyi
hátteret biztosít a határok védelmére, ami az egyetlen hatékony eszköz az illegális migráció elleni
fellépéshez. 2017-hez képest 25%-kal, azaz közel 100 milliárd forinttal több jut közbiztonságra.
2018-ban tovább folytatódik a katonák és a rendvédelmi dolgozók béremelése, az életpályamodell
keretein  belül  (2016  és  2019  között  50%-os  béremelés),  illetve  létszámában  és  erőforrásaiban



további megerősítése várható a rendőrségnek.

A magyar  emberek  lehető  legnagyobb  mértékű  biztonságának  megteremtése  érdekében  szinte
valamennyi  rendvédelmi  szerv  többletforrásra  számíthat  jövőre.  Ennek  értelmében  22  milliárd
többlettámogatásra számíthat a rendőrség, 81,3 millió forintra a Nemzeti Védelmi Szolgálat, 427
millió forintra a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal, 4 milliárd forintra a katasztrófavédelem,
339 millió forintra a TIBEK, valamint több pénzből gazdálkodhat jövőre a büntetés-végrehajtás is.

A  tömeges  bevándorlás  miatt  50  milliárd  forint  többletkiadással  kell  számoljon  a
Belügyminisztérium, aminek része a már meglévő két tranzitzóna működtetése, illetve az újonnan
felszerelő határvadászok szolgálatba lépésének elősegítése. A Kormány minden szükséges technikai
és  személyi  feltételt  biztosítani  kíván a  határvédelemhez,  hiszen a  magyar  emberek biztonságát
illetően nincs alku, ez elsődleges szempont kell legyen.

Az  Országgyűlés  Nemzetbiztonsági  bizottságának  többségi  véleménye  összességében
megállapította, hogy a költségvetési törvényjavaslat a polgári és katonai szolgálatokra vonatkozó
előirányzatai  biztosítják a titkosszolgálatok törvényben meghatározott  feladatainak maradéktalan
ellátását.

A bizottság a részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatot nem nyújt be, a törvényjavaslat
részletes vitáját 2017. 05. 23. napján lezárta.
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