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A Magyarország 2016 . évi központi költségvetésér ő l szóló 2015 . évi C. törvény
végrehajtásáról szóló törvényjavaslat

(T/17578 . szám)
Részletes vitáról szóló bizottsági jelentés

A bizottság az egyes házszabályi rendelkezésekr ől 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 T/17578/15 . számú

bejelentésében megjelölt szerkezeti egységeit megvizsgálva megállapította, hogy azok megfelelne k
a HHSZ 44 . (1) bekezdésében foglalt követelményeknek .

A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslat nem került benyújtásra, a bizottság se m

fogalmazott meg módosításra irányuló szándékot, ezért a Nemzeti összetartozás bizottsága részlete s
vitát lezáró bizottsági módosító javaslatot nem nyújt be .

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

„A most tárgyalásra kerül ő 2016-os zárszámadás alapján elmondhatjuk, hogy 2016-ban sikerült a z

ország költségvetése helyett a nemzet költségvetését végrehajtanunk, hiszen soha korábban ilye n

mértékű támogatást nem biztosítottunk a külhoni magyarság számára .

A legfontosabb fejlemény, hogy az identitáserősítés mellett 2016-ban végre komoly lépéseket

sikerült tennünk a külhoni magyarság szül őföldön való boldogulásának biztosítása érdekében is . A
Nemzetpolitikai Államtitkárság tematikus éveinek sorát a vállalkozások fejlesztésével folytatta . A

2016 a külhoni magyar fiatal vállalkozók éve program keretében sikerült kialakítani a külhoni

magyar fiatal vállalkozók hálózatát . Az 1 milliárd forintból megvalósuló program segítségéve l

számos szakmai továbbképzés és tanácsadás mellett 117 kezdő vállalkozó jutott fejlesztés i

forráshoz. Az Államtitkárság mindemellett tovább folytatta a külhoni magyar szakképzé s
megújítását, a támogatásoknak köszönhetően 66 felszerelt tanműhely és tangazdaság létrejötté t

támogattuk a külhonban. A tavalyi évben a Külgazdasági és Külügyminisztérium felügyeletéve l

elindultak azok a többéves, nagy volumenű Kárpát-medencei gazdaságfejlesztési programok is ,
amelyeknek révén új lendületet kaphatnak a magyarlakta térségek. A tavalyi évben Vajdaságban és



Kárpátalján mintegy 20 ezer magyar vállalkozás fejlesztéséhez járultunk hozzá . Idén a többi magyar
régióban is elindul a fejlesztési tervek megvalósítása .

Mindeközben folytatódtak mindazok a programok, amelyekkel a magyar kormányzat a magya r
közösségek megmaradását biztosító intézményrendszer fenntartását segíti . A magyar oktatás i
intézmények működésének és folyamatos megújulásának biztosítása mellett elindult az a Kárpát-
medencei óvodafejlesztési program is, amellyel a külhonban számos új óvoda és bölcs őde
kialakítása és több száz bővítése, illetve felszerelése valósul meg .

A kárpátaljai magyar közösség válságos helyzetét segítve 2016-ban folytattuk és b ővítettük azokat a
szociális programokat, amelyekkel a magyar pedagógusok, egyházi személyek, egészségügy i
dolgozók otthonmaradását, a magyar családok megélhetését segítjük . A tavalyi évben 2,4 milliárd
forinttal járultunk hozzá a kárpátaljai magyar jövő biztosításához .

A diaszpórában és szórványban működő magyar szervezetek megerősítése érdekében 2016-ban i s
megvalósítottuk a Kőrösi Csoma Sándor Programot, illetve a Pet őfi Sándor Programot, amelyek
keretében 150 ösztöndíjas járult hozzá munkájával a magyar közösségek építéséhez . Az idei évben
az ösztöndíjasok száma növekedett, így bízunk benne, hogy jövőre még számottevőbb
eredményekrő l számolhatunk be .

A fiatal generáció kiemelt támogatása érdekében elindult az a pályázat, amelynek során 50 milli ó
forintból 2016-ban mintegy 88 külhoni magyar ifjúsági szervezet m űködését és programjait
támogattuk.

Az intézményrendszer működése mellett kiemelten fontos szerepet szántunk a tavalyi évben is a
külhonban fellelhető értékek és hagyományok meg őrzésének. A Mikes Kelemen Program tavaly i
folytatásnak köszönhet ően újabb emigrációs hagyatékok térhettek haza, a Márton Áron Emléké v
során pedig számos olyan rendezvény valósult meg, amely keretében az Erdély püspökére val ó
emlékezés révén erősítettük a magyarságot összekötő szálakat .

Mindezek alapján elmondható, hogy a 2016-os évben újabb fejezetet sikerült nyitnunk a
nemzetpolitikában, amelyet nemcsak a források növekedésének üteme jelez, hanem azok az ú j
programok is, amelyeknek segítségével immáron egyszerre tudjuk biztosítani a külhoni magyarsá g
számára magyar identitást biztosító keretek meg őrzését, az oktatás és gazdaság fejlesztésével pedi g
a szülőföldön maradást és a sikeres boldogulást . "

A jelentés elfogadása során kisebbségben maradt bizottsági tagok véleményét a jelentés függelék e
tartalmazza .

A bizottság a törvényjavaslat részletes vitáját 2017 . október 25-én lezárta .

Pánczél Károl y
elnök
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Függelék

A Jobbik képviselőcsoportjához tartozó bizottsági tago k

kisebbségi véleménye

a Magyarország 2016 . évi központi költségvetésérő l szóló
2015. évi C. törvény végrehajtásáról szóló T/17578. számú törvényjavaslat részlete s

vitájáról szóló bizottsági jelentéshez

Az Országgyűlés Nemzeti összetartozás bizottsága lefolytatta a törvényjavaslat
részletes vitáját . A bizottság részletes vitáról szóló jelentésének elfogadása sorá n
kisebbségben maradt, a Jobbik képviselőcsoportjához tartozó bizottsági tagok – az egyes
házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014 . (II . 24.) OGY határozat 92 . § (5) bekezdése és
117 . § (2) - (3) bekezdése alapján – az alábbi kisebbségi véleményt terjesztik el ő :

Minden évben jelentősen megnehezíti a zárszámadásról szóló törvény felel ős

értékelését a struktúra nehéz áttekinthetősége. A 2016 . évi költségvetésre is igaz, hogy a

nemzetpolitikai területre fordított összegek számos fejezetbe (Bethlen Gábor Alap, Ember i

Erőforrások Minisztériuma, Külgazdasági és Külügyminisztérium, Miniszterelnökség ,

Honvédelmi Minisztérium) voltak szétszórva, a Kormányzat kommunikációja szerint „a z

egész költségvetést áthatja a nemzetpolitika”, ennek eredménye azonban az átláthatatlanság .

Pozitív fejlemény, hogy kritikáinkat meghallgatva a Nemzetgazdasági Minisztérium

immár készít egy összefoglalót, amely – elméletileg – minden nemzetpolitikai területr e

fordított forintot tartalmaz, ám azt gondoljuk, hogy ez csak tüneti kezelése a problémának, a

struktúrával kapcsolatos elvi fenntartásaink így továbbra is megmaradnak .

A 2016. évben a szakterületre fordított összegek növekedtek, a Jobbi k

Magyarországért Mozgalom ezt természetesen maximálisan üdvözli . Az összeg év közben i s

nőtt, ugyanis számos alkalommal volt példa rendkívüli átcsoportosításra. A növekedés

természetesen örömteli, azonban ezt a módszert nem tartjuk megfelel őnek, mert az ad hoc



jellegű finanszírozás nem tesz lehetővé felelős építkezést, előre gondolkodást az egye s

szervezeti egységekben, háttérintézményekben .

Örömünkre szolgál a gazdaságfejlesztési és egyéb nemzetpolitikai programo k

elindítása, melyek folytatását magunk is szorgalmazzuk, ugyanakkor komoly problémá t

jelent, hogy számos területre – a összköltségvetés növekedése ellenére sem – jutott elég pén z

2016-ban, gondoljunk csak például az oktatási-nevelési támogatásokra, vagy a Bethlen Gábo r

Alap nyílt pályázataira .

Budapest, 2017. október 25 .

Szávay István

Országgyűlési képviselő
Jobbik Magyarországért Mozgalom

Sneider Tamás

Országgyűlési képviselő
Jobbik Magyarországért Mozgalom
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