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(Az ülés kezdetének időpontja: 12 óra 03 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

PÁNCZÉL KÁROLY (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó 
napot kívánok! Nagy szeretettel köszöntöm a Nemzeti összetartozás bizottsága mai 
ülésén megjelenteket, nagy tisztelettel köszöntöm a bizottság tagjait, a főosztályvezető 
urat és minden kedves érdeklődőt. 

Távolmaradását a mai bizottsági ülésről előzetesen írásban jelezte Szászfalvi 
László, Jakab István, Lázár János, dr. Molnár Zsolt és Bencsik János képviselők. Jakab 
István alelnök urat dr. Zsigmond Barna Pál képviselő úr helyettesíti, Lázár Jánost 
Fenyvesi Zoltán alelnök úr, Szászfalvi Lászlót pedig Pánczél Károly, jómagam. Így 
megállapítom, hogy a bizottságunk 7 fővel határozatképes. 

Kérdezem a bizottságot, hogy elfogadja-e a kiküldött napirendet. Aki igen, az 
kérem, most szavazzon! (Szavazás.) Köszönöm szépen. 7 igen szavazattal a napirendet 
elfogadtuk. 

A Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi 
L. törvény végrehajtásáról szóló T/13098. számú törvényjavaslat 
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Rátérünk egyetlen napirendi pontunkra: Magyarország 2019. évi központi 
költségvetéséről szóló 2018. évi költségvetési törvény végrehajtásáról szóló 
törvényjavaslat, amely a T/13098. számot viseli, és ez a zárszámadási törvény, és a 
részletes vitára kerül sor a bizottságban a határozati házszabály 44-45. §-a alapján.  

Köszöntöm a körünkben jelen lévő, az előterjesztőt képviselő Haág Tibort, a 
Pénzügyminisztérium főosztályvezetőjét, és már most is megköszönöm azt az 
összefoglaló táblázatot, amelyet minden évben a zárszámadáskor a költségvetésről tőle 
megkapunk, így könnyebben tudunk tájékozódni a különböző fejezetek között, hogy a 
magyar kormány milyen forrásokat szán a nemzetpolitikára a költségvetésben. 

Megnyitom a részletes vita első szakaszát, azaz a törvényjavaslatnak a határozati 
házszabály 44. § (1) bekezdésének a-d pontjaiban meghatározott szempontok szerinti 
vizsgálatát, azaz megvizsgáljuk, hogy a törvényjavaslat megfelel-e az Alaptörvényből 
eredő tartalmi és formai követelményeknek, illeszkedik-e a jogrendszer egységébe, 
megfelel-e a nemzetközi jogból és az európai uniós jogból eredő kötelezettségeknek, és 
megfelel-e a jogalkotás szakmai követelményeinek. 

Tájékoztatom a bizottságot, hogy a zárszámadásra speciális szabályok 
vonatkoznak, így valamennyi bizottság, aki ezt tárgyalja, tárgyalta a héten, a többségi, 
illetve kisebbségi véleményét is a Költségvetési bizottság előadója fogja ismertetni a 
plenáris ülésen.  

Megkezdjük a vitát. Kérdezem az előterjesztőt, főosztályvezető urat, hogy kíván-
e hozzászólni a vitának ebben a szakaszában.  

Haág Tibor bevezetője 

HAÁG TIBOR főosztályvezető (Pénzügyminisztérium): Tisztelt Elnök Úr! 
Tisztelt bizottsági Tagok! Képviselők! A zárszámadás törvénytervezete törvényi 
formában, törvény által előírt határidőre, esetünkben az államháztartási törvény 
előírásainak megfelelő időpontban került benyújtásra, így megfelel az Alaptörvényből 
eredő tartalmi és formai követelményeknek, és illeszkedik a jogrendszeri egységbe. 

Nemzetközi jogból, illetve európai uniós jogból eredő kötelezettséget nem sért. 
A jogalkotás szakmai követelményeinek is megfelel, amelyet az igazságügyi tárca a 
törvénytervezet közigazgatási egyeztetése során ellenőrzött. Köszönöm szépen.  
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ELNÖK: Köszönöm szépen, főosztályvezető úr. A bizottság tagjaié a szó. 

Vannak-e kérdéseik, észrevételeik, illetve véleményük? (Jelzésre:) Fenyvesi Zoltán 
alelnök úr! 

Kérdések, hozzászólások 

FENYVESI ZOLTÁN (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen, elnök úr. 
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselők! Tisztelt Főosztályvezető Úr! Hölgyeim és Uraim! 
A többségi álláspontot szeretném ismertetni a bizottsággal. 

A tartós gazdasági növekedés és a biztos pénzügyi háttér a 2019. évben is 
lehetővé tette a külhoni magyar intézményrendszer megújítását és bővítését. A magyar 
gazdaságban az elmúlt év kiemelkedően jó évnek számított. 2019-re ugyanis 4,1 
százalékos GDP-növekedést prognosztizáltak, amely azonban várakozásainkon felül 
4,9 százalékkal nőtt. Biztos alapokkal folytatódhatott tehát a 2010-ben elkezdett 
nemzetpolitikai célkitűzések megvalósítása. Az elmúlt években már több mint 5000 
külhoni intézmény részesülhetett az anyaországi támogatásokból, erősítve ezzel a 
határon túli magyar közösségeket.  

A Nemzetpolitikai Államtitkárság 2012 óta támogat kiemelten külhoni 
csoportokat, tematikus évek keretében. Ennek megfelelően 2019. a külhoni magyar 
gyermekek éve volt. Folytatódtak olyan, immáron nagy múltú programok, mint a 
Kőrösi Csoma Sándor Program, a Petőfi Sándor Program vagy a Mikes Kelemen 
Program. Ezen programok támogatása mind a határon túli, illetve a diaszpóra 
magyarságával fennálló kapcsolatok erősítését szolgálja. 

A Külgazdasági és Külügyminisztérium a tavalyi évben is biztosított forrásokat 
a határon túli nemzetrészek számára elérhető gazdaságfejlesztési programok 
megvalósítására. Ennek keretében a Felvidék 1 milliárd, Kárpátalja 548 millió, Erdély 
22,6 milliárd, Vajdaság 13,8 milliárd, Drávaszög 988 millió, Muravidék pedig 1 milliárd 
forint támogatásban részesült. 

Ez is csak egy példa arra, hogy a nemzetpolitikai szemléletmód mára már a 
magyar közigazgatás egészét átszövi. Számos tárcánál találunk olyan programot, amely 
a külhoni magyarság támogatását szolgálja. Elmondható, hogy a 2019. évi költségvetés 
végrehajtása a jogszabályi előírásoknak megfelelt, az előttünk fekvő zárszámadási 
törvényjavaslat pedig megalapozott, megbízható adatokat tartalmaz. 

A törvényjavaslatot megvizsgálva megállapíthatjuk, hogy az megfelel a 
határozati házszabály 44. § (1) bekezdésében foglalt követelményeknek. A zárszámadás 
megfelel az Alaptörvényből eredő tartalmi és formai követelményeknek, illeszkedik a 
jogrendszer egységébe, és megfelel a nemzetközi jogból és az európai uniós jogból 
eredő kötelezettségeknek. Köszönöm figyelmüket. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, alelnök úr. Balczó képviselő úré a szó.   
 
BALCZÓ ZOLTÁN (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Megtenné - nekem úgy 

tűnik, hogy két részre osztotta ezt a napirendet -, hogy megmondja, mi a másodiknak 
a témája? 

 
ELNÖK: Egy napirendi pontunk van, a zárszámadás. A részletes vitának két 

szakasza van. Az első szakasza az előterjesztés vizsgálata, hogy megfelel-e a 
jogrendnek. Itt egyébként elő lehet adni a többségi, kisebbségi véleményt. Lehet 
kérdezni is az előterjesztőt, majd a második részében egyébként döntéshozatalokra 
kerül sor. 
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A módosító javaslatokról nem fogunk szavazni, mert nincsenek. Le fogjuk zárni 
a részletes vitát, és döntünk a jelentés elfogadásáról. Kíván-e képviselő úr hozzászólni? 

 
BALCZÓ ZOLTÁN (Jobbik): Igen, köszönöm, kívánok hozzászólni. 
 
ELNÖK: Öné a szó. 
 
BALCZÓ ZOLTÁN (Jobbik): Igen, igen, elnézést, hogy nem voltam tisztában az 

eljárással, mert úgy tűnt az előadó megszólalásából is, mint ha itt az első részben csak 
azzal a formai kérdéssel foglalkoznánk, hogy mennyiben felel meg, utána a képviselő 
úr egy tartalmi részbe is belement, tehát akkor én is most mondanám a 
hozzászólásomat. 

Egy kérdést azért föltennék, hogy nekem úgy tűnt, hogy ez a táblázat - és 
köszönjük - mint ha teljesen összefoglalva tartalmazná azt, amit a címe mutat, és 
bennem az merült föl, hogy a gazdaságfejlesztés nem számít szakpolitikai célnak, mert 
az a 36 milliárd tudomásom szerint az az összeg, amivel a külügyminisztérium keretén 
belül támogatta a határon túli gazdaságfejlesztési programokat, ez nem szerepel benne. 
Tehát ebben nincs olyan rész, hogy Külügyminisztérium. Lehet, hogy ennek olyan oka 
van, amit én nem ismerek, de ebből a szempontból hiányolom, mert ha azt mondjuk, 
hogy összeadjuk ezt az összeget, az a 36 milliárd jelentős tétel, és a gazdaságfejlesztést 
szakpolitikának ítélem. Lehet, hogy más a terminológia. 

Egyébként ahogy ezt az előző ülésen az adott napirendi pontokhoz kapcsolódva 
elmondtam, elismerem azt az eredményt, amit a kormányzat az elmúlt évben is és … 
(09.55) a határon túli magyarság identitása megőrzése érdekében tesz. Ugyanakkor 
néhány fölvetésem volt, amely arra vonatkozott, hogy hiányolom, hogy nem elég 
átláthatóan történik bizonyos források eljuttatása, és pont ez a kérdés is problémát 
okozott nekem, hogy a Külügyminisztérium kezelésében lévő gazdaságfejlesztési 
program egy magánalapítványon keresztül egészen másként ellenőrizhető egy 
képviselő számára, mint a Bethlen Gábor Alap. 

Ezekre nem akarok újfent tartalmilag kitérni, csak jelzem azt, hogy a szavazatom 
azért lesz tartózkodó, mert a tételes számsoron keresztül és azon túl, hogy mi volt az 
előirányzat, hogy teljesült, ilyenkor tágabb értelemben a képviselő bizonyos tartalmi 
részeket is kíván érvényesíteni, és ennek alapján indokolom, hogy miért lesz tartózkodó 
a szavazatom. Kisebbségi véleményt nem kívánok előterjeszteni. Írásban kellett volna, 
nem tettem meg. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Szóban elhangzott képviselő úr véleménye. Akár 

tekinthetjük kisebbségi véleménynek is, köszönöm. Van-e még hozzászóló a bizottság 
részéről? (Senki sem jelentkezik.) Amennyiben nincs, úgy majd meg fogom adni 
reagálásra a szót a főosztályvezető úrnak.  

A képviselő úrnak szeretném jelezni, hogy valóban ez a táblázat, amit 
rendszeresen segédanyagként kapunk a főosztályvezető úrtól, nem érinti a teljes kört, 
így van. Ebben például nincs benne, ami egyébként a többségi véleményben elhangzott, 
a gazdaságélénkítő támogatás. 

Ahogy én nézem, például ’19-ben még a COVID előtti időszakban 
zökkenőmentesen ment a Határtalanul! program is, az sem szerepel ebben a 
táblázatban. Segíti ez a táblázat a munkánkat, de minden nemzetpolitikai célú forrás 
nem szerepel benne.  

Összességében én is azt tudom elmondani egyébként a 2019. évi költségvetésünk 
teljesítéséről, hogy mindaz, amire elszántuk magunkat ’19-ben, hogy a folyó 
programokat hogyan folytatjuk tovább, az elindított programokat teljesítettük. Nagyon 
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nagy jelentőségűnek tartom azt, ami valóban a Külügyminisztériumnál szerepelt, hogy 
nemcsak a hagyományőrzés, a kultúra, az identitás megőrzését szolgáló programjaink 
vannak, hanem valóban a szülőföldön való megmaradást és boldogulást elősegítő 
gazdaságélénkítő programok is, amelyek minden elszakított országrészben 
folytatódtak tovább, sőt, igazából Erdélyben 2019-ben kezdődött el az első nagy 
összeggel, de öröm látni egyébként a költségvetésben, hogy a nemzetpolitikai 
jelentőségű intézményeink is megkapták a támogatást, működnek, működnek 
mindazok a programok, melyekre elszántuk magunkat. 

Nekem is lenne egy nagyon rövid kérdésem főosztályvezető úrhoz, hogy az ön 
által készített táblázatban volt a 2019. évi módosított előirányzat, ez itt 101 milliárdot 
meghaladó összeg volt, és a teljesítés 91 milliárd. Mi lesz ennek a 10 milliárdnak a 
sorsa? Gondolom és előrevetítem a választ, hogy 2020-ban fognak teljesülni azok a 
célok, amire pénzt és forrást szántunk. (Jelzésre:) Mielőtt főosztályvezető úrnak 
megadom a szót, még egyszer Balczó képviselő úr, parancsoljon! 

 
BALCZÓ ZOLTÁN (Jobbik): Köszönöm elnök úr hozzászólását. Képviselői 

hozzászólásnak tekintettem, amire adott esetben nem is vitát, csak egy kérést vagy 
felvetést fogalmaznék meg. Még egyszer köszönöm főosztályvezető úrnak, mert 
valóban sok információt tartalmaz ez a táblázat is.  

A fölvetésem az, hogy bizottsági elnök úr esetleg mérlegelje, hogy a kormánynál 
kihez lehetne fordulni, hogy olyan táblázatunk legyen, amelyben valamennyi, a magyar 
költségvetés, a magyar kormány által, a magyar Országgyűlés által elfogadott, megítélt 
valamennyi határon túli támogatást egyben láthassunk, mert esetleg akkor még 
teljesebb lenne egy ilyen anyag. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Főosztályvezető úr, öné a szó. 

Haág Tibor válaszai 

HAÁG TIBOR főosztályvezető (Pénzügyminisztérium): Köszönöm szépen. Ez 
utóbbi, amit a képviselő úr mondott, ez lett volna a cél ezzel a táblázattal. Én is 
megállapítottam a táblázat összeállítása során, mert annyit tudni kell, hogy én az 
adatokat a minisztériumoktól kapom.  

A KKM ebben az évben elnök úr emlékszik valószínűleg sokkal jobban rá, először 
szerepeltette (Balczó Zoltán közbeszólására:) - bocsánat, a megszokás - 
gazdaságfejlesztési témaként ezeket az előirányzatokat, mivel a korábbi évben ezekben 
a táblázatokban szerepelt, és a minisztériumi adatszolgáltatások most már 
minisztériumi aláírással jönnek véglegesítésre, így nem nagyon merek belenyúlni az 
adatokba. Én is hiányoltam, főleg az előzőt… 

Tehát valószínűleg az lesz, hogy egy olyan metódust kell bevinni ebbe az 
adatszolgáltatási rendszerbe, ahol mind a Határtalanul! program, mind pedig ezek a 
gazdaságfejlesztési előirányzatok megjelennek. Tehát igazából ez az oka annak, hogy 
tényleg hiányzik, tehát mind a Határtalanul! programnak az adatai, mind pedig a KKM 
által lebonyolított gazdaságfejlesztési programok nem teljeskörűen szerepelnek benne.  

A másik pedig, ami…. (Balczó Zoltán: Határtalanul! program átkerült a 
Bethlen Gáborhoz.) 

A másik pedig, hogy módosított előirányzat egy kiadási lehetősége az érintett 
intézményeknek, illetve célelőriányzatoknak. A teljesítési adat pedig az, amit december 
31-éig elköltenek.  

Itt jellemzően minimális eltérések vannak a teljesítési adat meg a 
forráslehetőségek között. Ezek általában kötelezettségvállalással terhelt maradványok. 
Ami feltűnő volt, és ezt én is érzékeltem, hogy arra törekszünk, hogy próbáljuk a 
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zárszámadásnál tényleg kivenni a nagyobb pályázati rendszerekből is azokat az 
elemeket, ami a külhoni, a diaszpóra megsegítésére, külhoni programok 
lebonyolítására megy. Ezekről a pályázati elemekről a költségvetés tervezésekor nem 
lehet megmondani még, hogy erre mennyit terveztünk, illetve mennyi forrás áll 
rendelkezésre, és csak a zárszámadásnál derül ki, a beérkezett, elbírált és támogatott 
pályázatok nagysárendjénél. 

Nagyságrendi különbséget okoz például a Nemzeti Tehetség Program. A 
Nemzeti Tehetség Programnál a kiadási előirányzat maga az egész program kiadási 
lehetőségét mutatja, tehát azt a 3 milliárd 382-t. És ebből az EMMI munkatársai 
kiszedegették, hogy külhoni programra, tehát a Kárpát-medencei gyermekek 
támogatásával kapcsolatosan ha jól emlékszem, 400 millió, tehát egy kisebb összeg 
került felhasználásra, de itt nem az volt a cél, hogy a Nemzeti Tehetség Program 
minderre a szakpolitikai feladatra menjen. Ez is okoz egy rossz érzést. 

Tehát úgy néz ki, mint hogyha nem költöttük volna el az előirányzatot. Amúgy 
az előirányzat ebben az esetben tejes mértékben el van költve. Annyi, hogy erre a 
szakpolitikai célra nem a teljes előirányzat volt előirányozva, annak egy részét 
használták fel. Ezt próbálták ebben a sorban bemutatni. Itt megint arra tudok 
visszakanyarodni, hogy olyan technikát kell bevinni ennek a táblázatnak az 
elkészítésébe, amit már elmondtam, hogy ezek a hiányzó tételek szerepeljenek benne. 
Itt is olyan előirányzatösszeg mint kiadási lehetőség szerepeljen, ami kapcsolódik a 
kifizetéshez, és így nem okoz olyan kérdést, hogy ha valaki csak az összesen sorra ránéz, 
hogy van az, hogy itt van egy többmilliárdos különbözet.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen, főosztályvezető úr. Valóban az én 

figyelmetlenségem volt: a Határtalanul! 7 és fél milliárdja már szerepel a Bethlen Gábor 
Alapkezelőnél az összefoglaló táblázat alján.  

Határozathozatalok 

Van-e más kérdés, hozzászólás? (Senki sem jelentkezik.) Amennyiben nincs, úgy 
akkor szavazás következik.  

Először is kérdezem a bizottságot, még egyszer, miután közlöm, hogy nincs 
módosító javaslat a bizottság előtt, hogy lezárja-e a részletes vitát. Aki igen, kérem, 
most szavazzon! (Szavazás.) Köszönöm. 7 igen szavazattal a részletes vitát lezártuk.  

Még egyet kell szavaznunk. Kérdezem a bizottságot, hogy elfogadja-e a részletes 
vitáról szóló jelentést, valamint felhatalmazza-e a bizottság elnökét arra, hogy 
gondoskodjon a bizottság döntéseit összefoglaló jelentés aláírásáról és benyújtásáról.  

Aki ezzel egyetért, kérem, most szavazzon! (Szavazás.) Köszönöm szépen. 6 
igen. Aki nem? (Senki sem jelentkezik.) Aki tartózkodott? (Szavazás.) 1 tartózkodás. A 
bizottság 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a javaslatot elfogadta.  

Köszönöm szépen főosztályvezető úrnak a részvételt, mindenkinek a munkáját. 
A mai bizottsági ülést bezárom.  

Egy mondatot engedjenek meg a látható őszi programjainkról. Jövő héten 
hétfőn, november 2-án 11 óra 30 perckor tartunk bizottsági ülést; nem itt, hanem a 
bizottság termében, mert nagykövetjelöltet fogunk meghallgatni, és amit látunk még 
előre, az pedig a rákövetkező hét. Ez egy B-hét kedd 13 óra 30, Semjén miniszterelnök-
helyettes úr meghallgatása; az pedig valamelyik olyan teremben, ahol a nyilvánosság a 
közvetítéssel biztosított. 
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Az ülés berekesztése 

Köszönöm szépen a munkájukat, jelenlétüket. Az ülést bezárom.  
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 25 perc) 

 

 

Pánczél Károly 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Barna Beáta  


