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Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény
végrehajtásáról szóló törvényjavaslat

(T/1671. 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 T/1671/11. számú
bejelentésében megjelölt szerkezeti egységeit megvizsgálva megállapította, hogy azok megfelelnek
a HHSZ 44. § (1) bekezdésében foglalt követelményeknek.

A törvényjavaslathoz képviselői módosító javaslat nem érkezett, és a bizottság sem fogalmazott
meg saját módosítási szándékot, így részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatot nem nyújt
be.

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

,,Álláspontunk szerint a zárszámadási törvényjavaslat megfelel az Alaptörvényből eredő tartalmi és
formai követelményeknek, illeszkedik a jogrendszer egységébe, megfelel a nemzetközi jogból és az
európai uniós jogból eredő kötelezettségeknek, és megfelel a jogalkotás szakmai követelményének
IS.

2017 mérföldkő volt a nemzetpolitikában: a külhoni magyarság támogatására fordított
összkormányzati források ebben az évben átlépték a 100 milliárd forintos határt. Ez azt jelenti, hogy
a nemzetpolitikára biztosított összegeket 2010 óta megtízszereztük.
A Nemzetpolitikai Államtitkárság és a Bethlen Gábor Alap forrásai az év közbeni
átcsoportosításokkal több mint 80 milliárd forintra növekedtek. A források nagyságrendi
növekedésével sikerült megszilárdítani a külhoni magyar intézményrendszert. A Nemzeti
jelentőségű intézmények programmal és a különböző pályázati programokkal mintegy 5000 külhoni
magyar intézmény működése és programjai váltak fenntarthatóvá. A Petőfi Sándor Program és a
Kőrösi Csoma Sándor Program ösztöndíjasai révén 2017-ben már több mint 200 magyar szórvány
és diaszpóraközösség mindennapi munkáját segítettük.



A Kárpát-medencei magyar intézményhálózat fejlesztésére folyamatosan növekvő összegek állnak
rendelkezésre. 2017-ben is jelentős beruházások valósultak meg minden magyarlakta régióban,
különösen a magyar oktatási intézmények tekintetében. 2017-ben elindult a Kárpát-medencei
óvodafejlesztési program második üteme is, így a program keretében már 38,6 milliárd forintot
fordítunk magyar óvodák és bölcsődék építésére, bővítésére, illetve felszerelésére a külhonban. A
2015 a külhoni magyar szakképzés éve program során megkezdett szakképzés-fejlesztési
támogatásoknak köszönhetően Kárpát-medence szerte több mint 100 külhoni magyar szakképző
intézményben jött létre minőségi eszközökkel felszerelt szaktanterem, tanműhely, valamint
tangazdaság.
A magyar jövőt a határainkon túl is a fiatalok jelentik, kiemelten fontos minden olyan
kezdeményezés, amely közvetlenül a fiatalabb nemzedék támogatását valósítja meg. A külhoni
magyar fiatalság számára biztonságot nyújtó intézményrendszer fenntartása mellett a Szülőföldön
magyarul program keretében a magyar diákok folyamatos, kiszámítható támogatásban
részesülhetnek. Üdvözlendő, hogy a külhoni magyar ifjúsági közösségek kiemelt támogatása
érdekében indított pályázat évről évre növekvő keretösszeggel kerül meghirdetésre: 2017-ben 100,
idén pedig már 190 millió forintot fordítottunk erre a célra.
Magyarország az elmúlt években elért gazdasági és társadalompolitikai sikerei révén az elmúlt
években már nemcsak identitásuk megtartásában, de szülőföldön való boldogulásukban is
támogatni tudjuk a külhoni magyar közösségeket. Tavaly Vajdaság és Kárpátalja után a többi
külhoni magyar régióban is elindult a régiós gazdaságfejlesztési tervek megvalósítása. A
Külgazdasági és Külügyminisztérium felügyeletével működő Kárpát-medencei gazdaságfejlesztési
program keretében több tízezer külhoni magyar vállalkozó jutott fejlesztési forráshoz. Bíztató
fejlemény, hogy a program folytatására a 2019-es költségvetés már 50 milliárd forintot fordít. A
Nemzetpolitikai Államtitkárság a tavalyi évben tematikus éveit a vállalkozások 2016-ban
megkezdett fejlesztésével folytatta. A 2017 a külhoni magyar családi vállalkozások éve program
során a külhoni magyar vállalkozók a fejlesztési források mellett szakmai segítséget kaptak
vállalkozásfejlesztési projektjük sikeres megvalósításához. Az Államtitkárság idei tematikus éve, a
2018 a külhoni magyar családok éve során is folytatódik a külhoni magyar vállalkozások
támogatása.
2017-ben megnövelt forrásokkal járultunk hozzá a magyar-magyar kapcsolatok erősítéséhez. A
testvértelepülési kapcsolatok erősítésére szánt összegek mellett a Határtalanul! program
keretösszege is tovább emelkedett. A nemzetpolitikai programok egységes koordinációja érdekében
a Nemzetpolitikai Államtitkársághoz visszakerülő program megvalósítására 2019-ben már 5,6
milliárd áll majd rendelkezésre.
Mindezek alapján elmondható, hogy 2017-ben újabb lépéseket tettünk az egységes Kárpát
medencei tér megteremtésében. A külhoni magyarság identitásának megőrzését és szülőföldön való
boldogulását elősegítő programok és támogatások rendszerszintűvé és kiszámíthatóvá tételével
folytattuk a külhoni magyar közösségek megerősítését."
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A jelentés elfogadása során kisebbségben maradt bizottsági tagok véleményét a jelentés függeléke
tartalmazza.

A bizottság a törvényjavaslat részletes vitáját 2018. október 25-én lezárta.
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Az Országgyűlés
Nemzeti összetartozás bizottsága

Függelék

A Jobbik képviselőcsoportjához tartozó bizottsági tag

kisebbségi véleménye

a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló
2016. évi XC. törvény végrehajtásáról szóló T/1671. számú törvényjavaslat részletes

vitájáról szóló bizottsági jelentéshez

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

A költségvetési, illetve a zárszámadási törvény nemzetpolitikai szempontú

áttekintésekor minden évben problémát jelent a széttagoltság, azaz, hogy a területre fordított

összegek a számos külön fejezetben találhatóak meg. A kormányzat korábbi kommunikációja

szerint ez szándékos, és annak érdekében történik, hogy az egész államháztartást ,,átjárja" a

nemzetpolitikai szemlélet, azonban az utóbbi időben már olyan hangokat is hallani, hogy

mégsem ez a megfelelő út. Reméljük, az illetékesek ezt valóban belátják, és ezt a problémát

többet nem kell felvetnünk.
Általános jellegű probléma az is, hosszú évek óta előbb fogadja el az Országgyűlés a

jövő évi költségvetést, mint ahogy tárgyalná a múlt évi zárszámadást. Természetesen értjük,

hogy a költségvetés minél korábbi elfogadása a stabilitást és a megbízható tervezést szolgálja,

azonban fontos lenne először azt látni, hogy a múlt évre tervezett számok hogyan teljesültek.

A 2017-es évben tovább nőttek a nemzetpolitikára fordított összegek, ez természetesen

örömteli és üdvözlendő. Azonban ebben az esztendőben sem tapasztalhattuk a megfelelő



súlyozást az egyes területek közt, például míg az elcsatolt területeinken élők egyre több pénzt

kapnak, addig a Kárpát-medencén kívül élő csángók, illetve a Magyarországról gazdasági

okokból elmenekültek mintha kikerülnének a kormányzat látóköréből.

Emellett hibának tartjuk, hogy 2017-től kezdődően (a Magyarság Háza program

kivételével) ,,eltűntek" a központi költségvetésből a Bethlen Gábor Alaphoz kapcsolódó

konkrét költségvetési sorok, a BGA vezetői így a korábbinál is szabadabb kezet kaptak a

források elosztása során.

Budapest, 2018. október 25.
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országgyűlési képviselő
Jobbik Magyarországért Mozgalom


