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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 2020. 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 2020-as járványügyi intézkedések a nemzetpolitikai feladataink megvalósítására is hatással
voltak. Sajnos megakadtak olyan nagy múltú kapcsolatteremtő tevékenységeink, mint a Kőrösi
Csoma Sándor Program, a Határtalanul! program, de sok határon túli testvértelepülési látogatás
sem valósult meg. Kiemelném, hogy a közel egy évtizede sikerrel futó magyar-magyar
párbeszédet segítő programok megtorpantak ugyan, de a források ugyanúgy készenlétben állnak
a megvalósításukra. Így a Határtalanul! program kirándulásai is a 2020-as keretből folytatódni
fognak, a mintegy 2000 kirándulás megvalósítási határidejét 2022. augusztus 31-ig
meghosszabbították.

Az elmúlt évek gyakorlata szerint, minisztériumonként találhattunk nemzetpolitikára elkülönített
forrásokat az elmúlt év költségvetésében 1s. Kiemelném a Külgazdasági és
Külügyminisztériumot, mivel a nemzetpolitikai célok 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 12 7 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.

Senkinek nem mondok újat azzal, hogy mennyire rendkívüli év volt tehát 2020. A nemzeti
összetartozás évében Magyarország központi költségvetése, hála a biztos alapoknak, a
lehetőségekhez mérten biztos hátteret tudott nyújtani ahhoz, hogy a 2010-ben megkezdett
nemzetpolitikai céljainkat tovább vigyük."

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

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

Pánczél Károly
elnök


