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Az Országgy űlé s
Mezőgazdasági bizottsága

Bizottsági módosító javaslat

Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnöke részére
Helyben

Tisztelt Elnök Úr !
számú törvényjavasla t
költségvetési előirányzataihoz - a HHSZ 94 . §-a (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az Országgyűlés
Magyarország 2013. évi központi költségvetéséróZ szóló

T/7655.

Mezőgazdasági bizottsága az alábbi

módosító javaslato t

terjeszti elő.
A törvényjavaslat 2013 . évi költségvetési el őirányzatainak – a túloldali részletezés szerinti – növelését ,
illetve csökkentését javasolom:

-2 Javaslat a 2013 . évi költségvetési el ő irányzatok módosítására
(Millió forintban, egy tizedessel)
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Fejezeti kezelésű elő irányzatok
Határon túli magyarok programjainak támogatás a

4.
3.

Nemzetpolitikai tevékenység támogatása

Megjegyzés: a formanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan el őirányzat-módosítás tüntethetőfel (a kiadás növelésével vagy csökkentésével összefüggésben az előirányzathoz
kapcsolódó bevétel vagy a támogatás összegét is módosítani szükséges) . A kiadásokat, bevételeket és támogatásokat részletez ő melléklet módosítására irányuló javaslat összefüggésben állhat a törvényjavaslat más mellékleteivel. A
részelőirányzatokat, normatívákat tartalmazó mellékletek összefüggésben állhatnak a kiadásokat, bevételeket (támogatásokat) részletező mellékletekkel, továbbá a normaszövegben szereplő rendelkezésekkel.

-3 Indokolá s
A Nemzeti Vidékstratégiának (továbbiakban : NVS - 2020) a „Vidékfejlesztési együttm űködések a
Kárpát-medencei határon túli magyarsággal” programja az alapja a határon túli magyar szakmai, és civi l
szervezetekkel, valamint a környező országok kormányaival történő együttműködésnek. Hangsúlyozni
szükséges az együttműködés Kárpát-medencei, és nem csupán határon túli jellegét .
A programot megkapták a határon túli magyar gazdaszervezetek képvisel ői is, melynek alapján 2012 .
február 7-én a Parlamentben ünnepélyes keretek között aláírásra került a „Vidékfejlesztés i
Együttm űködések a Kárpát-medencei Határon Túli Magyarsággal” címet visel ő megállapodá s
(Magyarország, Ausztria, Horvátország, Románia, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia, Ukrajna) . A
megállapodásban az aláírók egyetértésüket fejezték ki a nemzeti programmal kapcsolatban, és ígérete t
tettek, hogy a Magyar Kormánnyal a program gyakorlati megvalósításában együttműködnek.
A határon túli magyar gazdaszervezetekkel történt el őzetes egyeztetések alapján óriási az igény az érdem i
szakmai együttm űködésre, amelynek a bázisát ez a jelenleg igen szűkös forrás jelenthetné . A hatékony
feladatellátás, a határon túli magyar szakmai szervezetek támogatásának minimális el őfeltétele azonban a
megfelelő pénzügyi fedezettel való rendelkezés . Ez az alapja annak, hogy hatékonyabbá és érdemiv é
váljon a szakmai együttműködés a külhoni magyar gazdákkal, gazdaszervezetekkel, és amely alapján a
vidékfejlesztési és mezőgazdasági együttműködés kiteljesedhet, széleskörűbbé válhat.
Az Országgyűlés illetékes bizottságainak (Mezőgazdasági Bizottság, Nemzeti Összetartozás Bizottsága )
pártállástól független el őzetes megnyilvánulásai alapján a forrás növelése egyöntet ű támogatásra
számíthat.
Budapest, 2012 . július 3 .

