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A 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 bejelentésében megjelölt
szerkezeti egységeit megvizsgálva megállapította, hogy azok megfelelnek a HHSZ 44. § (1)
bekezdésében foglalt követelményeknek.

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

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

A Külgazdasági és Külügyminisztérium kiadásai 2017. év végére elérték a 228 milliárd forintot. A
minisztérium központi igazgatására 14,2 milliárd forint került elköltésre, egyéb kiadások, mint
például a kiküldetésekkel, intézményi beruházási kiadásokkal, immateriális javak beszerzésével
kapcsolatos kiadások 1,6 milliárd forintot tettek ki. A Külképviseletek igazgatására a minisztérium
84 milliárd forintot költött. 2017-ben, a kormány döntése értelmében, a Külügyi és Külgazdasági
Intézet, valamint a Balassi Intézet jogutódlással megszűntek, a Nemzeti Befektetési Ügynökség
feladatainak ellátására 3 milliárd forintot költött a minisztérium. A költségvetés egyik sarokköve azon
nemzetpolitikai céltörekvés, hogy a környező országokban élő határon túli magyar kisebbségeket
célzó gazdaságfejlesztő stratégiáját támogassa a minisztérium. A horvát és szlovén területeknek 1,2
milliárd forint, Erdélynek idén 68,4 millió forint, hiszen 895,0 millió forintnak a kifizetése áthúzódott
a következő évre, a Felvidéknek 130,5 millió, a vajdasági területeknek egy milliárd forint állt a
rendelkezésre. Kárpátalját 6 milliárd forinttal támogatta a minisztérium. A nemzetközi tagdíjak,
amelyek például az OECD, NATO és a Visegrádi Alap tagdíjaiból keletkeznek, elérték a hat milliárd
forintot. Az Európai uniós befizetések összege 4,3 milliárd forint. Hangsúlyozandó, hogy a KKM a
hatáskörébe tartozó nemzetközi szervezetek esetében, 2017-ben is az elsők között rendezte



nemzetközi szerződéses kötelezettségekből fakadó tagdíjait. Magyarország kiveszi a részét az afgán
biztonsági erők fenntartásához szükséges pénzügyi hozzájárulásából is, erre a minisztérium 140
millió forintot költött. Annak érdekében, hogy segítsük a kevésbé fejlett országokat, mint a
humanitárius segélyezés kapcsán, mint pedig a nemzeti fejlesztési együttműködés keretében, 80
millió forintot költött el a minisztérium. Összegezve megállapítható, hogy a költségvetés tovább
segítette a külhoni magyarlakta területek fejlesztését, az ott élő magyarok helyi boldogulását. Eleget
tettünk a nemzetközi együttműködésből fakadó pénzügyi kötelezettségeinknek, s elvégeztük a ránk
ruházott feladatokat.

A bizottság a törvényjavaslat részletes vitáját 2018. november 6-án lezárta.
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