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Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat
(T/6322. 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 bizottság részére képviselői módosító javaslat nem került benyújtásra, a bizottság módosításra
irányuló szándékot nem fogalmazott meg, részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatot nem
nyújt be.

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

A Külgazdasági és Külügyminisztérium költségvetése az elmúlt években megszokotthoz hasonlóan 
2020-ban is dinamikusan nő. A minisztérium központi szervezetének és a külképviseleti hálózatnak 
a működtetésére egyaránt a 2019-esnél több forrás áll rendelkezésre. A tárca gazdaságfejlesztési 
céljait szolgáló beruházásösztönzési célelőirányzat 50-ről 80 milliárd forintra növekszik, ami 
hozzájárul ahhoz, hogy – mint az elmúlt öt év mindegyikében – jövőre is megdőljön a 
Magyarországra érkező nagyberuházások száma és befektetésük volumene. A KKM 
exportfejlesztési tevékenysége a beruházásösztönzéshez hasonlóan sikeres: az elmúlt években a 
magyar kivitel értéke meghaladta a 100 milliárd, vagyis az egy főre eső 10 ezer eurót. Ez jelentősen
hozzájárul ahhoz, hogy a magyar az egyik legdinamikusabban növekvő gazdaság egész Európában. 
A tárca költségvetésében az elmúlt években egyre hangsúlyosabban megjelenő nemzetpolitikai 
célok most a csángó–magyar együttműködési programmal egészülnek ki. Az Európát sújtó 
bevándorlás továbbra is a legfontosabb politikai kérdés marad, ezért is fontos, hogy a migráció 
kiváltó okainak helyben történő kezelésére is szerepelnek források. A KKM költségvetési 
fejezetében számszerűsítve is tetten érhető az a töretlen fejlődési pálya, amelyen az ország közel 
egy évtizede halad.



A bizottságban kisebbségi vélemény nem fogalmazódott meg.

A bizottság a törvényjavaslat részletes vitáját 2019. 06. 24. napján lezárta.
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