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Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat
(T/10710. 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 törvényjavaslatot megvizsgálva megállapította, hogy az megfelel a HHSZ 44. § (1)
bekezdésében foglalt követelményeknek.

A bizottság a részletes vita során – a HHSZ 45. § (1) bekezdése alapján – megtárgyalta a jelentés
mellékletében  szereplő  módosító  javaslatot,  megvizsgálva  egyben  azt  is,  hogy az  megfelel-e  a
HHSZ 42. §-ában foglalt követelményeknek.

A módosító  javaslatról  történő  állásfoglalás  mellett  a  bizottság  további  módosításra  irányuló
szándékot nem fogalmazott meg, így részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatot nem nyújt
be.

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

A Nemzetbiztonsági bizottság 2020. június 15. napján megtartott bizottsági ülésén megállapította,
hogy a Kormány által benyújtott 2021. évi központi költségvetés a jövő évben is a családok és a
biztonság költségvetése lesz, mindamellett, hogy kiemelt figyelmet fordít az egész világunkat sújtó
világjárvány magyarországi hatásainak enyhítésére is. A közel egy évtizede tartó tudatos és felelős
költségvetési tervezést az is alátámasztja, hogy az imént említett kiemelt szempontokon túl, mint a
családok védelme és hazánk biztonsága, a Kormány rövid idő alatt olyan átfogó gazdaságvédelmi
akciótervet tudott letenni az asztalra, amely hosszú távon fenntartható és érdemben enyhíti, illetve
akadályozza meg a vírusfertőzés okozta világjárvány negatív gazdasági hatásainak begyűrűzését
Magyarországra.

Ezzel párhuzamosan azonban nem feledkezett meg a Kormány arról sem, hogy minden szükséges
forrást  biztosítani  tudjon  belső  biztonságunk  fenntartásához,  valamint  országhatáraink  illegális
migrációval  szembeni  hatékony  védekezéséhez.  Kiemelendő  tény,  hogy  2021-ben  hazánk  93



milliárd forinttal fog többet fordítani a rendvédelem területére, mint az idei évben, amit pedig ha
összehasonlítunk a 2010. évvel, akkor megállapíthatjuk, hogy Magyarország 504 milliárd forinttal,
azaz  több,  mint  félezer  milliárd  forinttal  fog  többet  fordítani  a  rendvédelem  működtetésére,
fejlesztésére és az állomány megbecsülésére, mint tették azt 10 évvel ezelőtt. Megállapítást nyert
továbbá az is, hogy a Kormány eltökélt a polgári hírszerzés valamennyi területének fejlesztése és
hatékony működtetése iránt,  így az Információs  Hivatal  számára is  13%-kal,  azaz csaknem 2,1
milliárd  forinttal  jut  majd  több  működésre,  fejlesztésre  és  az  állomány  megbecsülésére.  Az
előbbiekben  bemutatott  költségvetési  növekmények  kiválóan  hozzá  fognak  tudni  járulni  ahhoz,
hogy  ezzel  a  biztonsági  kockázatokkal  terhelt  világunkban  Magyarország  az  eddigieknél  is
hatékonyabb  módon  tudja  megvédeni  külső  határait,  szavatolni  tudja  belső  biztonságunkat  és
titkosszolgálatai továbbra is olyan eredményes munkát tudjanak végezni, mint tették azt az elmúlt
években is.

A Nemzetbiztonsági bizottság számára teljesen egyértelmű, hogy a biztonság egy alapvető nemzeti
értékünk kell legyen, amelyből a Kormánynak nem szabad engednie, hiszen biztonság nélkül nincs
béke,  biztonság  nélkül  nincs  gazdasági  fejlődés  és  biztonság  nélkül  egy  országnak
kiszámíthatatlanná  válhatnak  mindennapjai.  Mindezekre  figyelemmel  megállapíthatjuk,  hogy  a
2021. évi költségvetési törvényjavaslat 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  maradéktalan  ellátását,
továbbá így az ország képes lesz megvédeni határait az illegális migráció elleni küzdelemben, és
időben fog tudni reagálni az Európában váratlanul felmerülő biztonsági kockázati tényezőkre is.

A bizottság a törvényjavaslat részletes vitáját 2020. 06. 15. napján lezárta.

2



Melléklet 

A bizottság állásfoglalása a megtárgyalt módosító javaslatokról 

(Az indítvány szövegéből elhagyni javasolt szöveget [ ] zárójel közé téve, az új szövegrészeket
pedig aláhúzással jelöljük.) 

Háttéranyagpont sorszáma: 295.
Benyújtó: Stummer János (Jobbik)
Módosítópont: T/10710/183/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XIII. Fejezet 3. Cím 1. Előirányzat-csoport 9. 
Kiemelt előirányzat
Módosítás jellege: módosítás

XIII. HONVÉDELMI 
MINISZTÉRIUM

  3
Katonai Nemzetbiztonsági 
Szolgálat

    1 Működési költségvetés
      9 Egyéb működési kiadások [17 212,8] 18     212,8 /+1 000,0 m. kiadás/

T/10710/183/1-2. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
295., 847. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 847.
Benyújtó: Stummer János (Jobbik)
Módosítópont: T/10710/183/2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XXI. Fejezet 20. Cím 1. Alcím 2. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: módosítás

XXI. MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA
  20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1 Célelőirányzatok
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      2
Kormányzati kommunikációval és konzultációval 
kapcsolatos feladatok

[23 910,0] 22     910,0
/-1 000,0 m.

kiadás/

T/10710/183/1-2. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
295., 847. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

(tárcaálláspont)
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