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Bizottsági ajánlás általános vitához

Az Országgyűlés
Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi

bizottságának

ajánlása

a T/12725. számon előterjesztett, A Szülőföld Alapról szóló törvényjavaslathoz

Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottsága a 2004 .
november 23-ai ülésén a törvényjavaslatot megvitatta és ahhoz a Házszabály 95 . § (2)
bekezdése alapján az alábbi általános vitát előkészítő ajánlást nyújtja be :

A bizottság hosszú politikai és szakmai együttes vitát folytatott az országgyűlési
határozat és a benyújtott törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságáról .

A többségi álláspont képviselői támogatják az Alkotmány 6. § (3) pontjában
foglalt alkotmányos kötelezettséggel összhangban álló törvényjavaslat benyújtását és
egyetértenek a törvényjavaslat célkitűzéseivel . E vélemény képviselői szerint a
törvényjavaslat a határon túli magyarságnak a szülőföldjén való anyagi és szellemi
gyarapodását kívánja elősegíteni és erősíteni szeretné az anyaországgal való
kapcsolattartást. Másrészt a „Szülőföld Alap" létrehozásával megfelelő pénzügyi forrást
is kíván teremteni a Javaslat. A vitában sok szó esett a december 5-ei népszavazásról és
a politikai pártok álláspontjairól is .

A kisebbségi vélemény képviselői szerint a törvényjavaslat nem kidolgozott, és
„porhintés" a Kormányzat részéről . Ha nagy a baj, a Kormány hangzatos szép szavakat
talál ki, mint p1. nemzetpolgár, „Szülőföld Alap", „Szülőföld"-programcsomag,
Prémium évek Program, stb .

Bizottsági ajánlás



A bizottságban a legnagyobb vitát az Alap tervezett működése, illetve annak
költségvetési forrásai váltották ki. Ismét felmerült, hogy hogyan viszonyul e
törvényjavaslat a hatályban lévő, A szomszédos államokban élő magyarokról szóló
törvényhez .

Több képviselő rákérdezett, hogy mi lesz a meglevő, költségvetésben szereplő,
határon túli magyarok finanszírozására vonatkozó tételekkel . Kérdésként merült fel,
hogy lesz-e egyáltalán pluszforrás, vagy csak a meglévők átcsoportosítására kerül sor .
Elhangzott kérdésként az is, hogy a most benyújtott költségvetési törvényjavaslatban mi
fog változni, illetve mi lesz az Illyés Közalapítvány sorsa .

A kisebbségi véleményt képviselők szerint az Alap pénzügyi szabályozására és
forrásaira vonatkozó rendelkezések elnagyoltak . Nem világos e vélemény képviselői
szerint, hogy mit jelent, hogy 90 %-ban pályázati rendszeren alapul a támogatások
megszerzése. Egyes képviselők szerint mind a tervezett összeg nagyon kevés, mind a
leendő adományokból származó várható bevétel is . Bizonyos vélemény szerint ez a
bevétel megközelíti a nullát .

Nem világosak az összeférhetetlenségre vonatkozó szabályok sem e vélemény
képviselői szerint. Kérdésként hangzott el az Előterjesztő felé, hogy az alap működését
irányító testületek (Tanács, Kollégiumok) felállításában, illetve tagjai jelölésében miért
a Kormánynak és a kormányfőnek, illetve a Külügyminisztériumnak van döntő szerepe .
Kritikaként hangzott el, hogy a törvényjavaslat e testületekben semmilyen szerepet sem
szán a Parlamentnek .

A vitában eltérő vélemények hangzottak el a határon túli magyarok pénzügyi
támogatásának eddigi mértékét illetően is, illetve többen kétségbe vonták, hogy a
tervezett Alap elegendő forrás lesz .

A bizottság a törvényjavaslatot általános vitára alkalmasnak tartotta. (11 i, 2n, 6t)

A bizottság többségi előadója az általános vitában : Donáth László (MSZP)
A bizottság kisebbségi előadója az általános vitában : Ékes József (Független)

Budapest, 2004 . november 23 .
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Szászfalvi László
a bizottság elnöke
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