
Az Országgyűlés

Nemzeti összetartozás bizottsága

Iromány száma: T/10710/821.

Benyújtás dátuma: 2020-06-17 14:18

Parlex azonosító: L33ZHD6P0001

Címzett: Kövér László, az Országgyűlés elnöke
Benyújtó: Pánczél Károly, Elnök
Tárgyalási szerepkör a HHSZ alapján: Vitához kapcsolódó bizottság, 92. § (3) bekezdés 
Az ülés időpontja: 2020. 06. 17.

Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat
(T/10710. 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 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.

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

„Magyarország 2021. évi  központi  költségvetése biztosítja a 2010-ben elkezdett  nemzetpolitikai
programok folytonosságát.  A magyar  nemzet megerősítését  célozza mind a Kárpát-medencében,
mind a diaszpórában. Magyarország Kormánya biztos keretet ad a jövő évi költségvetésben is a
külhoni  családok  támogatására,  a  határon  túli  magyar  vállalkozások  versenyképességének
biztosítására, a kultúra, az oktatás fejlesztésére, a magyar közösségek megerősítésére. Folytatódnak
a  sikeres  nemzetegyesítő  programok,  így a  Kőrösi  Csoma Sándor  Program és  a  Petőfi  Sándor
Program.

Ha  nemzetpolitikai  szempontból  tekintjük  át  Magyarország  2021-es  költségvetését,  érdemes
kiemelnünk néhány területet, a teljesség igénye nélkül. Immáron második éve, hogy a Külgazdasági
és  Külügyminisztérium  felügyelete  alá  került  a  Csángó-Magyar  Együttműködési  Program
Támogatása.  Kijelenthetjük,  hogy  a  program  indulása  előtt  sajnos  Csángóföld  volt  az  egyik
legelhanyagoltabb nemzetrész.  Az idei év 532 milliós előirányzata jövőre 1 milliárd 500 millió
forintra  fog  növekedni,  ami  nagyban  hozzájárul  ahhoz,  hogy Csángóföld  fejlesztése  is  a  többi



magyar területtel együtt történjen. Már most is folyamatban vannak gazdaságfejlesztési-, oktatási,
hagyományőrzési  programok,  valamint  több  közösségi  ingatlan  fejlesztése  is  a  tervek  között
szerepel.

Szintén a Külgazdasági és Külügyminisztérium felügyeletével működik a Gazdaságvédelmi Alapon
belül a Határon túli  gazdaságfejlesztési  programok támogatása.  Ennek révén az elmúlt  években
soha nem látott vállalkozásfejlesztési projektek valósultak meg, melyek jelentős mértékben járultak
hozzá az egységes Kárpát-medencei gazdasági tér megteremtéséhez. A szülőföldön való boldogulás
legfontosabb programja ez. Eddig számos gazdálkodó családot, vállalkozót ért el ez a támogatás. A
kis  összegű  mezőgazdasági  és  vállalkozásfejlesztési  támogatásoktól  egészen  a  nagy,  komplex
beruházásokig mindenki megtalálhatta a számításait az anyaország nyújtotta lehetőségek között. Az
elkövetkező két évben ezt a programot minden határon túli területen folytatni kívánjuk.

Végül megemlítendő a Bethlen Gábor Alap támogatása.  Ezzel a kerettel működtetnek különféle
nemzetpolitikai programokat, ide tartozik a nagy múltú Rákóczi Szövetség támogatása, valamint a
Határtalanul!  program  támogatása,  mely  program  a  nemzetpolitikai  célt  fordítja  le  konkrét
tapasztalatokra,  keretében  magyarországi,  valamint  külhoni  magyar  diákok  az  Alapból  nyújtott
támogatással kirándulásokon vesznek részt a szomszédos országok magyarok által lakott területein.
Itt  személyes  kapcsolatokat  teremthetnek,  hozzájárulva  ezzel  a  nemzeti  öntudat,  valamint  az
összetartozás-tudat erősítéséhez.

Összességében  kijelenthetjük,  hogy  a  2021.  évi  költségvetési  törvényjavaslat  megfelel  az
Alaptörvényből eredő tartalmi és formai követelményeknek, illeszkedik a jogrendszer egységébe,
megfelel a nemzetközi jogból és az európai uniós jogból eredő kötelezettségeknek, és megfelel a
jogalkotás szakmai követelményeinek is.”

A bizottság a törvényjavaslat részletes vitáját 2020. június 17. napján lezárta.
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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: 296.
Benyújtó: Z. Kárpát Dániel (Jobbik)
Módosítópont: T/10710/275/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XIII. Fejezet 8. Cím 2. Alcím 3. 
Jogcímcsoport új 1. Jogcím
Módosítás jellege: kiegészítés

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
  8 Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2 Ágazati célelőirányzatok

      3
Civil, érdekképviseleti szervek és alapítványok 
támogatása

        1 Hadisírgondozás támogatása 30,0 /+30,0 m. kiadás/

T/10710/275/1-2. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
296., 1374. 

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

Háttéranyagpont sorszáma: 912.
Benyújtó: Bana Tibor (független)
Módosítópont: T/10710/323/1.
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] 23     880,0
/-30,0 m.
kiadás/
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T/10710/323/1-2. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
912., 1307. 

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

Háttéranyagpont sorszáma: 1307.
Benyújtó: Bana Tibor (független)
Módosítópont: T/10710/323/2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XLVII. Fejezet 2. Cím 1. Alcím 4. 
Jogcímcsoport új 1. Jogcím
Módosítás jellege: kiegészítés

XLVII. GAZDASÁGVÉDELMI ALAP
  2 Fejezeti kezelésű előirányzatok

    1
Gazdaságvédelmet szolgáló miniszterelnökségi fejezeti kezelésű 
előirányzatok

      4 Kulturális értékmegőrző beruházások

        1 Körmendi Országzászló felújításának befejezése 30,0
/+30,0 f.
kiadás/

T/10710/323/1-2. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
912., 1307. 

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

Háttéranyagpont sorszáma: 1374.
Benyújtó: Z. Kárpát Dániel (Jobbik)
Módosítópont: T/10710/275/2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XLVII. Fejezet 2. Cím 6. Alcím 1. 
Jogcímcsoport 2. Jogcím
Módosítás jellege: módosítás

XLVII. GAZDASÁGVÉDELMI ALAP
  2 Fejezeti kezelésű előirányzatok

    6
Gazdaságvédelmet szolgáló innovációs és 
technológiai fejezeti kezelésű előirányzatok
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      1 Közlekedési fejlesztések

        2 Vasúti fejlesztések [182 960,9] 182     930,9
/-30,0 f.
kiadás/

T/10710/275/1-2. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
296., 1374. 

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