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A Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény
végrehajtásáról szóló törvényjavaslat

(T/17188. 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 az első vonalban vette ki a részét a koronavírus elleni
védekezésből. A tárca feladata volt, hogy egy rendkívül nehéz piacon beszerezze a szükséges
védőeszközöket, amire összesen közel 560 milliárd forint állt rendelkezésre. A járvány gazdasági
hatásainak ellensúlyozása érdekében indított Nemzeti Exportvédelmi Program keretében 130
vállalkozás összesen 74 milliárd forint külpiacra jutási és külpiaci növekedési támogatásban
részesült, aminek köszönhetően 19 országban összesen 139 milliárd forint értékű beruházás
valósult meg. A Magyar Export-Import Bank mindeközben 295 milliárd forint kedvező
kamatozású hitelt folyósított bajbajutott hazai vállalkozások számára.

A minisztérium költségvetésében 2020-ban mind a központi szervezetének, mind a
külképviseleti hálózatnak a működtetésére több forrás állt rendelkezésre, mint a megelőző évben.
A külképviseleti hálózat két nem önálló képviselettel - a genfivel és a nümbergivel - bővült.

A nemzetpolitikai célok is hangsúlyosan szerepeltek a tárca költségvetésében. Folytatódott a
gazdaságfejlesztési programok megvalósítása a Vajdaságban, Kárpátalján, Erdélyben,
a Felvidéken, Drávaszögben és a Muravidéken, a tárca által biztosított összesen 54 milliárd forint
támogatás 127 milliárd forint fejlesztést tett lehetővé. A koronavírus-járvány miatt nehéz
helyzetbe került magyarországi vállalkozások határon túli beruházásainak támogatását célzó
programmal együtt összesen 4492 pályázó nyert támogatást 104 milliárd forint értékben.



A migráció kiváltó okainak helyben történő kezelése érdekében a KKM 2020-ban 14 nemzetközi
gazdaságfejlesztési projektet támogatott nyolc fejlődő országban, összesen közel 1,7 milliárd
forint értékben.

A bizottság részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatot nem nyújt be.

A bizottság a törvényjavaslat részletes vitáját 2021. október 27-én lezárta.
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