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Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat
(T/16118. 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:

Álláspontunk szerint a 2022. 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 Kormány szokásához híven, immár hetedik alkalommal tavasszal nyújtotta be a következő évi
költségvetést, így erősítve a kiszámíthatóságot és tervezhetőséget minden érintett számára. Az erős
alapoknak  köszönhetően  Magyarország  gazdasága  ellenállóbbnak  bizonyult,  mint  az  Uniós
országoké  a  koronavírus-járvány  idején.  Az  intézkedések  fókuszában  a  munkahelyteremtés,  a
gyermekes családok és a nyugdíjasok, valamint a magyar gazdaság szempontjából kiemelt ágazatok
állnak. 2022-ben, hasonlóan a polgári  kormány korábbi költségvetéseihez,  szinte minden terület
több forrással gazdálkodhat, miközben az éves hiány várhatóan a GDP 5,9 százaléka lesz.

Magyarország immáron évek óta  költségvetésében szavatolja  a  külhoni  magyar  intézmények és



szervezetek  állandó  működését  és  fejlesztését,  a  külhoni  magyar  közösségek  megerősítése
érdekében indított programok folytonosságát és folyamatos bővítését.

A nemzetpolitikáért elsődlegesen felelős minisztérium, a Miniszterelnökség fejezetében rögzítettek
azok a fő források, amelyek a 2018-2022 közötti időszakra megfogalmazott célkitűzések alapjai, és
amelyeket  2022-ben  is  folytatni  kíván  Magyarország  Kormánya.  A  Miniszterelnökség
Nemzetpolitikai  tevékenységek és  határon túli  magyarok támogatása jogcím terhére továbbra is
nyújtható vissza nem térítendő költségvetési támogatás feladatfinanszírozás és az ahhoz kapcsolódó
arányos  működési  költség  támogatására  Erdély,  Felvidék,  Délvidék,  Kárpátalja  és  a  diaszpóra
területén. Ezen célok a teljesség igénye nélkül a külhoni magyar szervezetek, azok intézményeinek,
programjainak, illetve a külhoni média, illetve a könyvkiadás támogatása, a Kőrösi Csoma Sándor
Program, a Mikes Kelemen Program és a Petőfi Sándor Program finanszírozása. Nemzetpolitikai
célokra a Miniszterelnökség az idei évhez hasonlóan változatlanul több mint 5 milliárd forintot
különített el.

Tovább  haladva  a  2022.  évi  költségvetés  nemzetpolitikai  szempontú  vizsgálatával,  az
Agrárminisztérium  fejezetében  jelentős  támogatást  lelhetünk  fel.  A határon  átnyúló  agrár-  és
vidékfejlesztési  feladatok  támogatásán  belül  az  anyaországgal  való  együttműködés  fontos
intézményrendszere a Kárpát-medencei falugazdász hálózat, melynek támogatása jövőre marad 343
millió  forint.  Az agrártárca  emellett  a  szülőföldön  való  megmaradás  ösztönzéseképp  támogatja
minden szinten a magyar nyelvű határon túli agrárképzést.

Jövőre is folytatódik a Csángó-Magyar Együttműködési Program, amelyre a forrást a Külgazdasági
és  Külügyminisztérium  fejezetében  találhatjuk.  A  már  több  éve  futó  program  célja,  hogy
Csángóföld  fejlesztése  is  a  többi  magyarlakta  területtel  együtt,  hasonló  ütemben  történjen.  A
mintegy 1 milliárdos keretből remélhetőleg folytatni tudjuk az eddigi közös munkát, bővíthetjük
Csángóföldön az oktatási hálózatot, biztosítva a kellő infrastruktúrát és a pedagógusi hátteret.

Az  Innovációs  és  Technológiai  Minisztérium biztosítja  2022-ben  is  a  határon  túli  felsőoktatási
feladatok támogatására szánt keret elosztását. Sajnos ez a keret a 2021-es költségvetéshez képest
jelentősen csökkent. Bízunk benne, hogy a feladatra szánt 234 millió forint jövőre is jó alapja lehet
a határon túli értelmiség kinevelésének és a felsőoktatás minőségorientált fejlesztésének.

A  jövő  évi  költségvetés  sem  engedi  el  a  kezét  azon  tehetséges  határon  túli  kutatóknak,
akadémikusoknak, aki szülőföldjük szellemi, tudományos életét gazdagítanák. Az MTA fejezetén
belül átszervezték ugyan a Domus Szülőföld ösztöndíj és magyarországi ösztöndíj kiegészítés 35
millió  forintos  feladatát  egy másik  címre,  de  összességében  a  Határon  túli  magyar  tudósok és
tudományos szervezetek támogatására is az idei költségvetésben lefektetett összeg fog jövőre is a
rendelkezésre állni.

Végül ki kell emelnünk a Bethlen Gábor Alapot, amely már évek óta gondozza és fogja össze a
2010-ben lefektetett nemzetpolitikai céljainkat. Támogatja a határon túli magyarság szülőföldjén
való  boldogulását,  segít  olyan  magyarságismereti  és  nemzetpolitikai  kutatásokat  elősegítő
intézményeket, mint a Magyarság Háza, támogatást nyújt a magyar-magyar kapcsolatok építését
célzó  Határtalanul!  program  lebonyolításához,  valamint  támogatási  forrásokkal  járul  hozzá  a
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határon  túli  magyarságot  érintő  gazdaságfejlesztési  és  vállalkozásösztönzési  programok
lebonyolításához.  A  2021.  évi  előirányzathoz  képest  jövőre  187  millió  forinttal  többel,  így
mindösszesen 33 milliárd 830 millió forinttal gazdálkodhat a Bethlen Gábor Alap.

Összességében  a  2022.  évi  költségvetési  törvényjavaslatról  elmondhatjuk,  hogy nemzetpolitikai
szempontból  egy mértékletes,  minden  szakterületre  kiterjedő,  jól  átgondolt  tervezetet  tartunk  a
kezünkben.

A bizottság a törvényjavaslat részletes vitáját 2021. május 27. 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: 3.
Benyújtó: Balczó Zoltán (Jobbik)
Módosítópont: T/16118/13/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 22. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: elhagyás

22. §

[(1) A XI. Miniszterelnökség fejezetet irányító szerv vezetője a XI. Miniszterelnökség fejezet,
30. cím, 3. Nemzetpolitikai tevékenységek és határon túli magyarok támogatása alcím terhére
átcsoportosíthat a XI. Miniszterelnökség fejezet, 1. Miniszterelnökség igazgatása cím javára.]

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

Háttéranyagpont sorszáma: 866.
Benyújtó: Balczó Zoltán (Jobbik)
Módosítópont: T/16118/18/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XX. Fejezet 20. Cím 8. Alcím 2. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: módosítás

XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA
  20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
    8 Nemzetközi kapcsolatok programjai

      2
Határon túli és nemzetközi kulturális feladatok 
támogatása

[80,0] 130,0 /+50,0 m. kiadás/

T/16118/18/1-2. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
866., 968. 

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

Háttéranyagpont sorszáma: 968.
Benyújtó: Balczó Zoltán (Jobbik)
Módosítópont: T/16118/18/2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XX. Fejezet 20. Cím 28. Alcím
Módosítás jellege: módosítás

XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA
  20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

    28
Gazdasági társaságok által ellátott feladatok 
támogatása

[20 135,1] 20     085,1 /-50,0 m. kiadás/

T/16118/18/1-2. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
866., 968. 

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