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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 törvényjavaslatot megvizsgálva megállapította, hogy az megfelel a HHSZ 44. § (1)
bekezdésében foglalt követelményeknek.

A bizottság a részletes vita során – a HHSZ 45. § (1) bekezdése alapján – megtárgyalta a jelentés
mellékletében szereplő módosító javaslatokat, megvizsgálva egyben azt is, hogy azok megfelelnek-
e a HHSZ 42. §-ában foglalt követelményeknek.

A módosító  javaslatokról  történő  állásfoglalás  mellett  a  bizottság  további  módosításra  irányuló
szándékot nem fogalmazott meg, így részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatot nem nyújt
be.

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

A Külgazdasági  és  Külügyminisztérium  működési  költségvetése  2021-ben  2020-hoz  képest  a
várható  GDP-növekedést  meghaladó  mértékben  nő.  Az  inflációt  meghaladó  mértékben  nő  a
külképviseletek  működési  költségvetése  és  kiemelten  nőnek  az  Információs  Hivatal  személyi
juttatásai és felhalmozási kiadásai. A minisztérium központi igazgatására és a külszolgálaton lévő
mintegy 1500 diplomata személyi juttatásaira is az ideinél nagyobb összeg áll rendelkezésre.

Az exportfejlesztés és beruházásösztönzés intézményrendszere, vagyis a Magyar Exportfejlesztési
Ügynökség,  a  Nemzeti  Befektetési  Ügynökség  és  a  Közép-európai  Gazdaságfejlesztési  Hálózat
jövőre is ugyanolyan támogatásban részesül, mint az idén, kiigazítva a három százalékra tervezett
inflációval. A gazdaság újraindítását és a foglalkoztatás növelését szolgáló Gazdaságvédelmi Alap
részét  képező  beruházásösztönzési  célelőirányzat  változatlan,  80  milliárd  forintos  összeggel
szerepel  a  költségvetésben.  Folytatódik  az  évek  óta  sikeres  Stipendium  Hungaricum
ösztöndíjprogram, a külhoni nemzetrészek megmaradását szolgáló gazdaságfejlesztési programok



és az idén indult csángó–magyar együttműködési program is.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium felkészült a koronavírus-járvány utáni világ kihívásaira és a
2021. évi költségvetése alapján minden adott ahhoz, hogy azokkal sikerrel birkózzon meg.

A bizottság a törvényjavaslat részletes vitáját 2020. 06. 15. napján lezárta.

2



Melléklet 

A bizottság állásfoglalása a megtárgyalt módosító javaslatokról 

(Az indítvány szövegéből elhagyni javasolt szöveget [ ] zárójel közé téve, az új szövegrészeket
pedig aláhúzással jelöljük.) 

Háttéranyagpont sorszáma: 64.
Benyújtó: Dr. Gurmai Zita (MSZP)
Módosítópont: T/10710/512/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet I. Fejezet 22. Cím új 2. Alcím
Módosítás jellege: kiegészítés

I. ORSZÁGGYŰLÉS
  22 Egyenlő Bánásmód Hatóság

    2
Erőszak-felszámolási, antidiszkriminációs és nemek 
egyenlősége program

3     000,0
/+3 000,0 m.

kiadás/

T/10710/512/1-2. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
64., 982. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 982.
Benyújtó: Dr. Gurmai Zita (MSZP)
Módosítópont: T/10710/512/2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XXI. Fejezet 20. Cím 1. Alcím 2. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: módosítás

XXI. MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA
  20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1 Célelőirányzatok

      2
Kormányzati kommunikációval és konzultációval 
kapcsolatos feladatok

[23 910,0] 20     910,0
/-3 000,0 m.

kiadás/

T/10710/512/1-2. sz. 

3



Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
64., 982. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 987.
Benyújtó: Dr. Gurmai Zita (MSZP)
Módosítópont: T/10710/537/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XXI. Fejezet 20. Cím 1. Alcím 2. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: módosítás

XXI. MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA
  20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1 Célelőirányzatok

      2
Kormányzati kommunikációval és konzultációval 
kapcsolatos feladatok

[23 910,0] 14     610,0
/-9 300,0 m.

kiadás/

T/10710/537/1-2. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
987., 1492. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 1492.
Benyújtó: Dr. Gurmai Zita (MSZP)
Módosítópont: T/10710/537/2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XLVII. Fejezet 2. Cím 6. Alcím 1. 
Jogcímcsoport új 4-7. Jogcím
Módosítás jellege: kiegészítés

XLVII. GAZDASÁGVÉDELMI ALAP
  2 Fejezeti kezelésű előirányzatok

    6
Gazdaságvédelmet szolgáló innovációs és technológiai fejezeti 
kezelésű előirányzatok

      1 Közlekedési fejlesztések

        4
Nyírbátor, Füveskert-Szentvér utcai körforgalmától-
Mátészalka közötti 471-es út felújítása

2     600,0
/+2 600,0 f.

kiadás/
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        5
Nyírbátor, Árpád út - Vállaji Határátkelőhely közötti 
útszakasz felújítása

3     000,0
/+3 000,0 f.

kiadás/

        6
Nyírbéltek, Vasvári Pál u. kereszteződés – Ömböly közötti 
útszakasz teljes rekonstrukciója

1     300,0
/+1 300,0 f.

kiadás/

        7
Nyírbátor délkeleti elkerülő Árpád út – 471-es közötti szakasz
felújítása, körforgalom kiépítése

2     400,0
/+2 400,0 f.

kiadás/

T/10710/537/1-2. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
987., 1492. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

(tárcaálláspont)
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