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Érkezett: 2019 OKT 2 9, 

Az ülés időpontja: 2019. november 29.

A Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény
végrehajtásáról szóló törvényjavaslat

(T/7556 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 2018. évi költségvetésének kiadási főösszege jelentősen
meghaladta a korábbi évekét. Ennek a növekedésnek a hátterében elsősorban a külképviseleteken
személyi juttatásokra fordítható összeg, a beruházás ösztönzési célelőirányzat, a kötött
segélyhitelezés, valamint a külgazdaság fejlesztési célelőirányzat dinamikus bővülése állt.

A beruházásösztönzés területén 4,3 milliárd euró befektetéssel mintegy 17 ezer új munkahely jött
létre. Kiemelkedő jelentőségű a BMW beruházási döntése, de ajárműipar mellett az üzleti szolgáltató
és az elektronikai szektor is jelentős eredményeket ért el. Az export 4,2%-os növekedése szintén a
minisztérium külgazdasági tevékenységének sikerét dicséri.

A minisztérium sikeresen látta el klasszikus diplomáciai feladatait is, így például a Visegrádi Csoport
elnökségi koordinációját. Öt külképviseletet nyitott meg és további három megnyitását készítette elő.
A tárca költségvetésének továbbra is meghatározó sarokköve a környező országokban élő határon túli
magyar kisebbségek támogatása. A külhoni nemzetrészek megmaradását szolgáló gazdaságfejlesztési
programok keretében a minisztérium a Vajdaságban 10,6 milliárd, a Felvidéken 5, 1 milliárd,
Kárpátalján 4, 1 milliárd forint értékben nyújtott támogatást.



A bizottság a törvényjavaslat részletes vitáját 2019. november 29-én lezárta.
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