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

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

,,A tartós gazdasági növekedés és a biztos pénzügyi háttér a 2019-es évben is lehetővé tette a külhoni
magyar intézményrendszer megújítását és bővítését. A magyar gazdaságban az elmúlt év
kiemelkedőenjó évnek számított. 2019-re ugyanis 4,1 %-os GDP növekedést prognosztizáltak, amely
azonban várakozásainkon felül 4,9 %-kal nőtt. Biztos alapokkal folytatódhatott tehát a 2010-ben
elkezdett nemzetpolitikai célkitűzések megvalósítása. Az elmúlt években már több mint ötezer
külhoni intézmény részesülhetett az anyaországi támogatásokból, erősítve ezzel a határon túli magyar
közösségeket.
A Nemzetpolitikai Államtitkárság 2012 óta támogat kiemelten külhoni csoportokat, tematikus évek
keretében. Ennek megfelelően 2019. a külhoni magyar gyermekek éve volt. Folytatódtak olyan,
immáron nagy múltú programok, mint a Kőrösi Csoma Sándor Program, a Petőfi Sándor Program,
vagy a Mikes Kelemen Program. Ezen programok támogatása mind a határon túli, illetve a diaszpóra
magyarságával fennálló kapcsolatok erősítését szolgálja.
A Külgazdasági és Külügyminisztérium a tavalyi évben is biztosított forrásokat a határon túli
nemzetrészek számára elérhető gazdaságfejlesztési programok megvalósítására. Ennek keretében a



Felvidék 1 milliárd, Kárpátalja 548 millió, Erdély 22,6 milliárd, Vajdaság 13,8 milliárd, Drávaszög
988 millió, Muravidék pedig 1 milliárd forintnyi támogatásban részesült.
Ez is csak egy példa arra, hogy a nemzetpolitikai szemléletmód mára már a magyar közigazgatás
egészét átszövi. Számos tárcánál találunk olyan programot, amely a külhoni magyarság támogatását
szolgálja.
Elmondható, hogy a 2019. évi költségvetés végrehajtása a jogszabályi előírásoknak megfelelt, az
előttünk fekvő zárszámadási törvényjavaslat pedig megalapozott, megbízható adatokat tartalmaz. A
törvényjavaslatot megvizsgálva megállapíthatjuk, hogy az megfelel a HHSZ 44. § (1) bekezdésben
foglalt követelményeknek. A zárszámadás megfelel az Alaptörvényből eredő tartalmi és formai
követelményeknek, illeszkedik a jogrendszer egységébe, és megfelel a nemzetközi jogból és az
európai uniós jogból eredő kötelezettségeknek."

A bizottság a törvényjavaslat részletes vitáját 2020. október 29-én lezárta.

2


