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A Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény
végrehajtásáról szóló törvényjavaslat

(T/13098. 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 részletes vita során a bizottság az alábbi véleményt fogalmazta meg:

A Külgazdasági és Külügyminisztérium 2019. évi költségvetése több mint egynegyedével haladta
meg a megelőző évét. A korábbiaknál is több forrás jutott a külképviseleti hálózat működtetésére,
ami három önálló és hét nem önálló képviselettel bővült: nagykövetség nyílt Biskekben, főkonzulátus
Gdanskban és Innsbruckban. Közel 18 milliárd forintból jelentős külképviseleti ingatlanfejlesztés
valósult meg többek között Washingtonban, Hágában, Koppenhágában, Strasbourgban és további hét
helyszínen.

A tárca külgazdasági tevékenységének eredményességét jellemzi, hogy Magyarország exportja
2019-ben 3,9 százalékkal, 109 milliárd euróra nőtt. A Nemzeti Befektetési Ügynökség
közreműködésével több mint ötmilliárd eurónyi tőke befektetéséről született döntés, ami összesen
13.500 munkahely létrehozását vonja maga után. Ennek a tőkének közel fele, 2600 millió eurónyi
Dél-Koreából származik, ami világosan mutatja a keleti nyitás sikerét.

Határon túli gazdaságfejlesztési programokra a megelőző évi összeg duplája, 37,5 milliárd forint állt
rendelkezésre: Erdély 22,6 milliárd, a Vajdaság 13,8 milliárd forintnyi támogatásban részesült.
A nemzetközi fejlesztési együttműködés keretében a tárca összesen 2,8 milliárd forint értékben
nyújtott fejlesztési támogatást 11 fejlődő ország számára elsősorban Afrikában, a Közel-Keleten és
az Európai Unió szomszédságában. A minisztérium feladat- és hatásköre 2019-ben a Stipendium
Hungaricum ösztöndíjprogram szakmai irányításával és működtetésével, valamint a Magyar
Diplomácia Akadémia képzéseinek előkészítésével egészült ki, ami ennek megfelelő forrásbővüléssel



is járt.

A törvényjavaslathoz képviselői módosító javaslat nem érkezett és a bizottság sem fogalmazott meg
további módosításra irányuló szándékot, így részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatot nem
nyújt be.

A bizottság a törvényjavaslat részletes vitáját 2020. október 28-án lezárta. /<;1.f~Q-~J1'2:;;'.'-
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