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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 T/1671/11. számú
bejelentésében megjelölt szerkezeti egységeit megvizsgálva megállapította, hogy azok megfelelnek
a HHSZ 44. § (1) bekezdésében foglalt követelményeknek.

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

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

,,2018 a nemzetpolitikában új lendületet hozott, amelyet a 2018. évi zárszámadás adatai is
visszaigazolnak. Összkormányzati szinten tovább tudtuk növelni azokat a forrásokat, amelyekkel a
külhoni magyar közösségeket támogatjuk. Soha nem látott összegekkel tudtuk segíteni a külhoni
magyarságot nemcsak identitása megőrzésében, hanem a szülőföldön való boldogulásában is.

A Nemzetpolitikai Államtitkárság támogatási programjainak folytatására a Bethlen Gábor Alapban
rendelkezésre álló források év közben több mint 50 milliárd forinttal növekedtek, amelynek
köszönhetően a rendszerszintű programok folytatása mellett több tucat fejlesztés valósulhatott meg
a Kárpát-medencében. Felújítottuk a szabadkai zsinagógát, a kolozsvári Apáczai Csere János
Líceumot, középiskolai kollégiumot hoztunk létre Léván, illetve Munkácson is. A második ütemmel
folytatódott a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program: az első két ütemben a külhonban több
mint 110 új óvoda és bölcsőde épült, illetve épülhet meg, emellett további 600 óvoda épületének
külső és belső felújítására, bővítésére kerül sor. Örömteli fejlemény, hogy a Kormány döntött a
program harmadik üteméről is, így tovább folytatódhatnak a fejlesztések.

A már rendszerszintűvé tett nemzetpolitikai források tekintetében nemcsak a korábbi években



megkezdett folyamatos növekedés folytatását vehetjük észre, hanem azt is, hogy sikerült új
szemléletet meghonosítanunk: az egységes nemzetben való gondolkodást. 2018 a külhonban is a
magyar családok éve volt. 2018. január l-jétől az anyasági támogatás és a fiatalok életkezdési
támogatása (Babakötvény) is elérhető vált a külhoni magyarok számára. 2018-ban a közvetlen
családtámogatási formák kiterjesztése mellett a családokat segítő szereplők támogatásában is
jelentős előrelépések történtek. A 2018 a külhoni magyar családok éve program keretében a
védőnői hálózat mellett több magyarországi jó gyakorlat Kárpát-medencei szintű kiterjesztése
történt meg. A program segítségével 1 milliárd forinttal segítettük a külhoni magyar családokat.
Örömmel látjuk, hogy a családokat segítő intézkedések nem egy évre szóltak csupán, idén a 2019 a 
külhoni magyar gyerekek évében is tovább folytatódik a kisgyerekes családok segítése a külhonban.

Az egységes Kárpát-medencei gazdasági tér további megerősítése érdekében a Külgazdasági és
Külügyminisztérium felügyeletével tovább folytatódott a külhoni magyar régiók gazdaságfejlesztési
terveinek megvalósítása. A program keretében 2018-ban a kis- és középvállalkozások támogatása
mellett Vajdaságban már megkezdődtek a nagyvolumenű fejlesztések is, amelyekhez kapcsolódóan
a Nemzetpolitikai Államtitkárság kezdeményezésére idén egy vállalkozói mentorhálózat is el tudott
indulni. Az anyagi és szakmai támogatás, valamint a hálózatépítés által újabb lépéseket tettünk egy
versenyképesebb Kárpát-medence felé.

Az agrárterületen is nagy előrelépés született az egységes nemzet irányába: 2018-ban elindult a
Kárpát-medencei Falugazdász Program, amely több mint 400 millió forinttal növelte meg a külhoni
magyarság számára biztosított agrártámogatások összegét.

Nemcsak a Kárpát-medencei magyarságot sikerült jobban bekapcsolnunk a nemzetbe. 2018-ban a
diaszpórában élő magyarok számára számos új kezdeményezés indult el. Első alkalommal került
meghirdetésre az a pályázati felhívás, amellyel a diaszpórában működő magyar szervezetek és
hétvégi magyar iskolák programjainak folyamatos működtetését biztosítjuk. A Rákóczi Szövetség
lebonyolításában működő Diaszpóra Program keretében 2018-ban már ezer diaszpórában élő
magyar fiatal juthatott el az anyaországba. A Kőrösi Csoma Sándor Program keretén belül a tavalyi
évben egyházi ösztöndíj került kialakításra a diaszpórában tapasztalható pap- és lelkészhiány
orvoslására.

A 2018. évi zárszámadás bizonyítja, hogy a magyar nemzet egységét sikerült a mindennapokban is
megvalósíthatóvá tennünk. Egy ország helyett egy nemzet támogatását valósítjuk meg, amely egyre
több területen válik határtalanná."

A jelentés elfogadása során kisebbségben maradt, a Jobbik képviselőcsoportjához tartozó bizottsági
tagok véleményét a jelentés függeléke tartalmazza.

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

A Jobbik képviselőcsoportjához tartozó bizottsági tagok

kisebbségi véleménye

a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló
2017. évi C. törvény végrehajtásáról szóló T/7556. számú törvényjavaslat részletes vitájáról

szóló bizottsági jelentéshez

Az Országgyűlés Nemzeti összetartozás bizottsága lefolytatta a törvényjavaslat

részletes vitáját. A bizottság részletes vitáról szóló jelentésének elfogadása során

kisebbségben maradt, a Jobbik képviselőcsoportjához tartozó bizottsági tagok- az egyes

házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat 92.§ (5) bekezdése és

117. § (2) - (3) bekezdése alapján - az alábbi kisebbségi véleményt terjesztik elő:

A Jobbik Magyarországért Mozgalom alapítása óta elkötelezett nemcsak a külhoni és

külföldön élő magyarok támogatása, hanem e pénzek átlátható és cél szerinti elköltése mellett

is. Ezért az elmúlt években számos alkalommal üdvözöltük a nemzetpolitikai támogatások

összegének jelentős növekedését, a sikeres gazdaságfejlesztési programokat, illetve a növekvő

figyelmet a diaszpóra magyarsága iránt. Meggyőződésünk ugyanis, hogy nekik is szükségük

van templomra és iskolára azért, hogy magyarságukban gyarapodhassanak bárhol is éljenek a

nagyvilágban.

Azt azonban számos alkalommal kritizáltuk, hogy a nemzetpolitikai támogatások továbbra is

a költségvetés különböző fejezeteiben vannak szétszórva, így áttekintésük még úgy is

nehézkes, hogy a Bizottság tagjai kapnak egy kimutatást arról, mire és mennyit költött a



kormány e téren. Nem tudjuk elfogadni azt a gyakorlatot sem, hogy magyar állami

költségvetésből még most is olyan politikai kádertemetőket támogatunk, mint a Szász Jenő

által vezetett Nemzetstratégiai Kutatóintézet, ráadásul egyre növekvő mértékben, jövőre közel

1,4 milliárd forintból.

Budapest, 2019. október 29.
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