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Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat
(T/6322. 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  bizottság  megállapította,  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 egy 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  megteremtésének  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 működtetésére
is.

Magyarország  Kormánya  elkötelezett  az  európai  keresztény  kultúra  megvédése  iránt,  így  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 a 2020. évi költségvetési törvényjavaslat 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 így az ország képes lesz
megvédeni  határait  az  illegális  migráció  elleni  küzdelemben,  és  időben  fog  tudni  reagálni  az
Európában meglévő biztonsági kockázati tényezőkre is.

A bizottság részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatot nem nyújt be.

A bizottság a törvényjavaslat részletes vitáját 2019. 06. 25. napján lezárta.
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