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vitájához 
 
Tisztelt Országgyűlés! 
 
 Az Országgyűlés Költségvetési és pénzügyi bizottsága a (továbbiakban: Költségvetési 
bizottság) -, első helyen kijelölt bizottságként, Alkotmány- és igazságügyi bizottsága 
(továbbiakban: Alkotmányügyi bizottság), az Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottsága 
(továbbiakban: Emberi jogi bizottság), a Gazdasági bizottsága, a Kulturális és sajtó bizottsága 
(továbbiakban: Kulturális bizottság), a Külügyi bizottsága, az Oktatási és tudományos 
bizottsága (továbbiakban: Oktatási bizottság), a Szülőföld Alapról szóló, T/12725. számon 
beterjesztett törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott T/12725/10-36. számú módosító 
javaslatokat. 
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 Megjegyzés: A törvényjavaslat szövegéből elhagyni javasolt szöveget [  ] zárójel közé téve, az új 
szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük. Ha a módosító javaslatban ettől eltérő jelölési mód szerepel - az 
egységes elbírálás megkönnyítése érdekében - az ajánlásban a javaslatot ehhez a jelölési módhoz igazítottuk 
annak szó szerinti tartalmára figyelemmel.  
  Ahol az ajánlás a bizottságok állásfoglalásaként a "nem támogatja" megjegyzést használja, ott a 
módosító javaslat a jelenlévő képviselők egyharmadának támogatását megkapta.   
 Ahol az ajánlás a bizottság nevét nem tartalmazza, ott az adott bizottság a módosító javaslatról nem 
foglalt állást. 

 Amennyiben a módosító javaslat a törvényjavaslat §-ainak, illetve a §-ok bekezdéseinek számozására, 
vagy a pontok jelölésére is vonatkozik, a javaslat elfogadása esetén ezek értelemszerűen megváltoznak a 
törvényjavaslat minden érintett rendelkezésében, hivatkozásában, az erre történő külön utalás nélkül is. 

 A Házszabály 145. § (1) bekezdés b/ pontja szerinti, a módosító javaslatokra vonatkozó észrevételeket 
az ajánlás érintett pontjaihoz fűzött keretes megjegyzések tartalmazzák.  

 Módosításra irányuló törvényjavaslat esetén az ajánlás-tervezet akkor tartalmaz utalást a HSZ. 94. § (3) 
bekezdésére, ha a benyújtott módosító javaslat a módosítandó törvény törvényjavaslattal nem érintett §-ára 
vonatkozik, és ezért a módosító javaslat házszabályszerűségéről bizottsági döntés szükséges.  
 Az ajánlás abban az esetben tartalmazza a fenti joghelyre történő utalást, ha az első helyen kijelölt 
bizottság megállapítja, hogy a módosító javaslat ellentétes a HSZ. 94. § (3) bekezdésében foglaltakkal. 

 A módosító javaslatok közötti összefüggésekre akkor utalunk, ha ugyanazon képviselő által benyújtott 
módosító javaslatokról vagy több képviselő által közösen benyújtott módosító javaslatokról egyszerre célszerű 
dönteni. 

 Azokat a módosító javaslatokat, amelyek egy gépelt oldalnál hosszabb szövegrész elhagyására tesznek 
javaslatot,  terjedelmi okokból csak a jogszabályhelyre történő hivatkozással  tesszük közzé. 
 

1.  Dr. Kóródi Mária képviselő a törvényjavaslat 1. § (1)-(3) bekezdéseinek a 
következő módosítását javasolja (a javaslat elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása 
értelemszerűen változnak): 
 

"1. § (1) A Szülőföld Alap (a továbbiakban: Alap) elkülönített állami pénzalap. Célja a 
határon túli magyarságnak a szülőföldjén való [– egyéni és közösségi –] boldogulása, anyagi 
és szellemi gyarapodása, nyelvének és kultúrájának megőrzése és továbbfejlesztése, az 
anyaországgal való sokoldalú kapcsolatának fenntartása és erősítése érdekében támogatások 
nyújtása.  
 
(2) Támogatás kedvezményezettje lehet: 
 

[a) a Horvát Köztársaságban, az Osztrák Köztársaságban, Romániában, 
Szerbia és Montenegróban, a Szlovák Köztársaságban, a Szlovén Köztársaságban 
vagy Ukrajnában (a továbbiakban: szomszédos állam) életvitelszerűen 
tartózkodó, magát magyarnak valló természetes személy, vagy az Alap céljait a 
támogatásából tevékenyen elősegítő más személy (a továbbiakban: 
magánszemély), ] 
[b)] a) magyarországi vagy Magyarországgal szomszédos államban (a továbbiakban: 

szomszédos állam) lévő önkormányzat, továbbá 
[c)] b) szomszédos állam területén működő azon szervezet, amelynek 

Magyarországon vagy valamely szomszédos állam területén van a székhelye. 
 

[(3) Ha nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik, a (2) bekezdésben 
meghatározott magánszeméllyel együtt élő házastárs és közös háztartásukban nevelt 
kiskorú gyermek akkor is lehet kedvezményezett, ha nem vallja magát magyar 
nemzetiségűnek.]" 

T/12725/26/2-3. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 8., 29. pontjában 

ismertetett javaslattal. 
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Indokolás: Lásd a T/12725/26/1. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- a Költségvetési biz. nem támogatja
- a Kulturális biz. nem támogatja
- a Külügyi biz.  
- az Oktatási biz. egyharmada sem támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 

2.  Dr. Nagy Gábor Tamás képviselő a törvényjavaslat 1. § (2) bekezdés c) 
pontjának a következő módosítását javasolja: 
 

/(2) Támogatás kedvezményezettje lehet:/ 
 
 "c) szomszédos állam területén működő [azon] társadalmi vagy gazdasági 
szervezet, amelynek Magyarországon vagy valamely szomszédos [állam] ország területén 
van a székhelye." 
 

Indokolás: Lásd a T/12725/32. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
- a Gazdasági biz. nem támogatja
- a Költségvetési biz. nem támogatja
- a Kulturális biz. nem támogatja
- a Külügyi biz.  
i 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 

3.  Dr. Kelemen András képviselő a törvényjavaslat 1. § (3) bekezdésének elhagyását 
javasolja (a javaslat elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen változik): 
 

"[(3) Ha nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik, a (2) bekezdésben 
meghatározott magánszeméllyel együtt élő házastárs és közös háztartásukban nevelt 
kiskorú gyermek akkor is lehet kedvezményezett, ha nem vallja magát magyar 
nemzetiségűnek.]" 
 

Indokolás: Lásd a T/12725/15. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
- a Gazdasági biz. nem támogatja
- a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja
- a Kulturális biz. nem támogatja
- a Külügyi biz.  
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- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
 

4.  Dr. Nagy Gábor Tamás képviselő a törvényjavaslat 1. § (4) bekezdésének a 
következő módosítását javasolja: 
 
 "(4) Nem jogosult az Alap támogatására politikai párt, illetve tulajdonában álló 
(részesedésével működő) vállalkozás, valamint [bármely azon szervezet, amely közvetlen 
politikai tevékenységet folytat] közvetlen pártpolitikai tevékenységet folytató szervezet." 
 

Indokolás: Lásd a T/12725/35. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
- a Gazdasági biz. nem támogatja
- a Költségvetési biz. nem támogatja
- a Kulturális biz. nem támogatja
- a Külügyi biz.  
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 

5.  Dr. Kelemen András képviselő a törvényjavaslat 1. § (4) bekezdésének a 
következő módosítását javasolja: 
 

"(4) Nem jogosult az Alap támogatására politikai párt tulajdonában álló (részesedésével 
működő) vállalkozás, valamint bármely [azon] olyan szervezet, amely közvetlen politikai 
tevékenységet folytat." 
 

Indokolás: Lásd a T/12725/16. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. támogatja

- az Emberi jogi biz. támogatja
- a Gazdasági biz. támogatja
- a Költségvetési biz. támogatja
- a Kulturális biz. támogatja
- a Külügyi biz.  
 
- Az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 

6.  Kékesi Tibor képviselő a törvényjavaslat 1. § (4) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 

"(4) Nem jogosult az Alap támogatására politikai párt tulajdonában álló (részesedésével 
működő) vállalkozás, valamint [bármely azon] olyan szervezet, [a]mely közvetlen politikai 
tevékenységet folytat." 
 

Indokolás: Lásd a T/12725/17. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
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- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja
- a Kulturális biz. nem támogatja
- a Külügyi biz.  
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
7.  Dr. Nagy Gábor Tamás képviselő a törvényjavaslat 2. § (1) bekezdésének a 

következő módosítását javasolja: 
 
 "2. § (1) E törvény rendelkezéseit a Magyar Köztársaság nemzetközi szerződésben 
vállalt kötelezettségeivel összhangban, továbbá a nemzetközi jog általánosan elismert 
elveinek tiszteletben tartásával kell alkalmazni, különös tekintettel [az államok területi 
szuverenitásának,] a szerződések kötelező erejének és jóhiszemű végrehajtásának, [az 
államok közötti baráti kapcsolatoknak,] valamint az emberi és kisebbségi jogok 
tiszteletben tartásának, és hátrányos megkülönböztetés tilalmának elvére[, beleértve a 
hátrányos megkülönböztetés tilalmának elvét is]." 
 

Indokolás: Lásd a T/12725/33. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
- a Gazdasági biz. nem támogatja
- a Költségvetési biz. nem támogatja
- a Kulturális biz. nem támogatja
- a Külügyi biz.  
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 

8.  dr. Kóródi Mária képviselő a törvényjavaslat 3. § a) pontjának elhagyását 
javasolja (a javaslat elfogadása esetén a § pontjainak betűjele értelemszerűen változik): 
 

/3. § Az Alapból az 1. § (2) bekezdésében felsorolt alábbi kedvezményezettek a következő 
célok körébe tartozóan igényelhetnek támogatást:/ 
 

"[a) magánszemély: 
 
aa) nevelés-oktatás, képzés, továbbképzés (ideértve a kedvezménytörvény 14. §-ában 

foglalt támogatásokat is), továbbá tankönyv- és taneszköz támogatás, 
felsőoktatási ösztöndíj; 

 
ab) szociális jellegű juttatások (rászorultsági alapú jövedelem kiegészítések); 

 
ac) a magyar kultúra és tudomány fejlesztésével, megőrzésével, gyarapításával, 
megismerhetővé tételével kapcsolatos célok;]" 

T/12527/26/1,3. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 1., 29. pontjában 

ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/12725/26/2. számú módosító javaslat 
indokolását. 
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A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- a Költségvetési biz. nem támogatja
- a Kulturális biz. nem támogatja
- a Külügyi biz.  
- az Oktatási biz. egyharmada sem támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 

9.  Dr. Vastagh Pál képviselő a törvényjavaslat 3. § b) pontjának a következő 
módosítását javasolja: 
 

/3. § Az Alapból az 1. § (2) bekezdésében felsorolt alábbi kedvezményezettek a következő 
célok körébe tartozóan igényelhetnek támogatást:/ 
 

"b) köz- és felsőoktatási, tudományos kutatást-fejlesztést végző intézmény; kulturális, 
tömegtájékoztatási (nyomtatott és elektronikus sajtó), egyházi, szociális és egészségügyi 
szervezet (ide értve a kedvezménytörvény 18. §-ában említett szervezetet is, de kivéve a 
d) pont szerinti vállalkozást), valamint önkormányzat: 
ba) alaptevékenységének (alapításának) megfelelő közfeladat ellátása; 
bb) az Európai Unióhoz történő csatlakozással kapcsolatos felkészítő, tájékoztató, 
ismertető, oktatási, képzési továbbképzési tevékenység ellátása;." 

 
Indokolás: Lásd a T/12725/31. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. támogatja

- az Emberi jogi biz. támogatja
- a Gazdasági biz. támogatja
- a Költségvetési biz. támogatja
- a Kulturális biz. támogatja
- a Külügyi biz.  
- az Oktatási biz. támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

10.  Kékesi Tibor képviselő a törvényjavaslat 3. § c) pont cb) alpontjának a 
következő módosítását javasolja: 
 

/3. § Az Alapból az 1. § (2) bekezdésében felsorolt alábbi kedvezményezettek a 
következő célok körébe tartozóan igényelhetnek támogatást: 

 
c) települési önkormányzat, azok társulása, szövetsége:/ 

 
"cb) magyarországi településsel közös infrastruktúra kialakítása, így különösen 

kisebb utak, hidak építése, kommunális célú támogatások, természetes adottságok fokozott 
kihasználása, testvér-települési kapcsolatok kialakítása, erősítése, közös környezetvédelmi 
programok létrehozása, az Unió külső határszakaszán a kishatárforgalom feltételeinek 
megteremtése;" 
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Indokolás: Lásd a T/12725/18. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. támogatja

- az Emberi jogi biz. támogatja
- a Gazdasági biz. támogatja
- a Költségvetési biz. támogatja
- a Kulturális biz. támogatja
- a Külügyi biz.  
 
- Az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 

11.  Dr. Kóródi Mária képviselő a törvényjavaslat 3. § d) pontjának a következő 
módosítását javasolja: 
 

/3. § Az Alapból az 1. § (2) bekezdésében felsorolt alábbi kedvezményezettek a 
következő célok körébe tartozóan igényelhetnek támogatást:/ 
 

"d) gazdasági tevékenységet üzletszerűen végző jogi személy és jogi 
személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság (a továbbiakban: vállalkozás), ezen belül 
különösen mikro-, kis- és [közepes] középvállalkozás[:] 
tevékenységének fejlesztése." 
 

Indokolás: Lásd a T/12725/25. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. támogatja

- az Emberi jogi biz. támogatja
- a Gazdasági biz. támogatja
- a Költségvetési biz. támogatja
- a Kulturális biz. támogatja
- a Külügyi biz.  
 
- Az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 

12.  Dr. Nagy Gábor Tamás képviselő a törvényjavaslat 4. § (1) bekezdésének a 
következő módosítását javasolja: 
 
 "4. § (1) Az Alappal – e törvényben foglaltak figyelembe vételével – a 
[külügyminiszter] Határon túli Magyarok Hivatalát felügyelő miniszter (a továbbiakban: 
miniszter) rendelkezik." 
 

Indokolás: Lásd a T/12725/36. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
- a Gazdasági biz. nem támogatja
- a Költségvetési biz. nem támogatja
- a Kulturális biz. nem támogatja
- a Külügyi biz.  
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- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

13.  Kékesi Tibor képviselő a törvényjavaslat 4. § (2) bekezdés a) pontjának a 
következő módosítását javasolja: 
 

/(2) Az Alap bevételei:/ 
 

"a) állampolgárságától, illetve lakhelyétől [(székhelyétől)] függetlenül bármely 
természetes személy, valamint honosságától függetlenül bármely jogi személy, jogi 
személyiség nélküli szervezet [és természetes személy] önkéntes befizetései, adományai," 
 

Indokolás: Lásd a T/12725/19. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. támogatja

- az Emberi jogi biz. támogatja
- a Gazdasági biz. támogatja
- a Költségvetési biz. támogatja
- a Kulturális biz. támogatja
- a Külügyi biz.  
 
- Az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

14.  Németh Zsolt képviselő a törvényjavaslat 4. § (5) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 

/(5) Költségvetési támogatásként/ 
 

"a) a (2) bekezdés a) pontja szerinti befizetések, adományok előző naptári évi 
összegével azonos, de legalább 1 milliárd forint összegű rendszeres támogatás," 

 
/illeti meg az Alapot./ 

 
Indokolás: Lásd a T/12725/28. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
- a Gazdasági biz. nem támogatja
- a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja
- a Kulturális biz. nem támogatja
- a Külügyi biz.  
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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15.  Dr. Kelemen András képviselő a törvényjavaslat 4. § (5) bekezdését új b) 
ponttal javasolja kiegészíteni (a javaslat elfogadása esetén a pontok jelölése értelemszerűen 

áltozik): 

ogatásként/ 

  milliárd forintnak megfelelő inflációkövetően értékőrzött éves 

v
 

/(5) Költségvetési tám
 

"b) a 2004 év végi 1
költségvetési juttatás," 
 

/ illeti meg az Alapot.

ódosító javaslat 

 
A módosító javaslatot(tal):  

/ 
 

Indokolás: Lásd a T/12725/14. számú m
indokolását. 

- az Alkotmányügyi biz. nem támogatja
- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
- a Gazdasági biz. nem támogatja
- a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja
- a Kulturális biz. nem támogatja
- a Külügyi biz.  
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 

16.  Kékesi Tibor képviselő a törvényjavaslat 4. § (6) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 

"(6) Az Alap működte dhatja tésének kiadásait az Alap finanszírozza, mely nem hala
meg az Alap tárgyévi bevételeinek 2 %-át." 
 

Indokolás: Lásd a T/12725/20. számú módosító javaslat 

 
A módosító javaslatot(tal):  

indokolását. 

- az Alkotmányügyi biz. nem támogatja
- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja
- a Kulturális biz. nem támogatja
- a Külügyi biz.  
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 

17.  Németh Zsolt képviselő a törvényjavaslat 5. § (2) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 

"(2) A Tanács tizenöt tagból áll. [Hét tagját] A tanács tagjait a Magyar Állandó 
Értekezlet tagszervezetei jelölik. A Tanács elnökét a jelölő szervezetekkel folytatott 
egyeztetést követően a tagságra jelölt személyek köréből a miniszter jelöli. A tanács tagjait és 
elnökét a miniszter [saját hatáskörben jelöli ki és bízza meg, illetve] kéri fel, és a 
köztársasági elnök[. A Tanács elnökét és további hét tagját a határon túli magyar 
szervezetekkel folytatott egyeztetést követően a miniszterelnök nak 
felkérhet
 

] nevezi ki. Tag
ő, illetve kinevezhető jelentős közéleti személy is." 
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T/12725/27/2. sz. 
Megjegyzés: Ez a módo t sító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 21. pontjában ismertetet

javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/12725/27/1. számú módosító javaslat 

A módosító javaslatot(tal):  

indokolását. 
 

ogatja- az Alkotmányügyi biz. nem tám
- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
- a Gazdasági biz. nem támogatja
- a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja
- a Kulturális biz. nem támogatja
- a Külügyi biz.  
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

18.  Dr. Kelemen András képviselő a törvényjavaslat 5. § (2) bekezdésének a 
következő módosítását javasolja: 
 

"(2) A Tanács tizenöt tagból áll. Hét tagját a miniszter saját hatáskörben jelöli ki és 
ízza meg, illetve kéri fel. agyar 

szervezetekkel folytatott egy
b A Tanács elnökét és további hét tagját a határon túli m

eztetést követően a [miniszterelnök] köztársasági elnök nevezi 
 kinevezhető jki. Tagnak felkérhető, illetve elentős közéleti személy is." 

 javaslat 

 
A módosító javaslatot(tal):  

 
Indokolás: Lásd a T/12725/13. számú módosító
indokolását. 

- az Alkotmányügyi biz. nem támogatja
- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
- a Gazdasági biz. nem támogatja
- a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja
- a Kulturális biz. nem támogatja
- a Külügyi biz.  
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

19.  Kékesi Tibor képviselő a törvényjavaslat 5. § (2) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 

"(2) A Tanács tizenöt tagból áll. Hét tagját a miniszter saját hatáskörében jelöli ki és 
ízza meg, illetve kéri fel. agyar 

szervezetek[kel folytatott eg
b A Tanács elnökét és további hét tagját a határon túli m

yeztetést követően] ajánlása alapján a miniszterelnök nev
evezhető jele

ezi ki. 
agnak felkérhető, illetve kin ntős közéleti személy is." 

 javaslat 

 
A módosító javaslatot(tal):  

T
 

Indokolás: Lásd a T/12725/21. számú módosító
indokolását. 

- az Alkotmányügyi biz. nem támogatja
- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
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- a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja
- a Kulturális biz. nem támogatja
- a Külügyi biz.  
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

20.  Kékesi Tibor képviselő a törvényjavaslat 9. § (3) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 

"(3) A Tanács, illetve a Kollégium tagja és elnöke megbízatásáról a miniszterelnökhöz 
iniszterhez) címzett [írásbeli] bejelentéssel mondhat le. Ha a lemondása az adott testület (m

határozatképességét megszü  válikntetné, úgy annak hatálybalépése csak 60 nap múlva  
esedékessé." 

aslat 

 
A módosító javaslatot(tal):  tja

 
Indokolás: Lásd a T/12725/22. számú módosító jav
indokolását. 

- az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támoga
- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja
- a Kulturális biz. nem támogatja
- a Külügyi biz.  
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

21.  Németh Zsolt képviselő a törvényjavaslat 9. § (3) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 

"(3) A Tanács, illetve a Kollégium tagja és elnöke megbízat ági ásáról a köztársas
elnökhöz [miniszterelnökhöz] (miniszterhez) címzett írásbeli bejelentéssel mondhat le." 
 

T/12725/27/1. sz. 
Megjegyzés: Ez a módo t sító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 17. pontjában ismertetet

javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/12725/27/2. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
- a Gazdasági biz. nem támogatja
- a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja
- a Kulturális biz. nem támogatja
- a Külügyi biz.  
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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22.  Dr. Kelemen András képviselő a törvényjavaslat 10. § (5) bekezdésének a 
következő módosítását javasolja: 
 

"(5) A miniszter szükség szerint, de legalább évente egyszer, április 30-ig tájékoztatja a 
ormányt, a Kormány pedig május 31-ig a Magyar OrszággyűléstK  az Alap előző évi 

tevékenységéről és működé ról. A 
beszámolót honlapon nyilvánosságra kell hozni." 

ódosító javaslat 

 
A módosító javaslatot(tal):  

séről, valamint e törvény alkalmazásának tapasztalatai

 
Indokolás: Lásd a T/12725/12. számú m
indokolását. 

- az Alkotmányügyi biz. nem támogatja
- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
- a Gazdasági biz. nem támogatja
- a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja
- a Kulturális biz. nem támogatja
- a Külügyi biz.  
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 

2

 
 

3.  Dr. Nagy Gábor Tamás képviselő a törvényjavaslat 10. § (5) bekezdésének a 
következő módosítását javasolja: 
 
 "(5) A miniszter szükség szerint, de legalább évente egyszer, április 30-ig tájékoztatja 
 Kormányt, a Kormány május 31-ig beszámol az Országgyűlésneka  az Alap előző évi 

tevékenységéről és működé ról. A 
beszámolót honlapon nyilvánosságra kell hozni." 

ódosító javaslat 

 
A módosító javaslatot(tal):  tja

séről, valamint e törvény alkalmazásának tapasztalatai

 

Indokolás: Lásd a T/12725/34. számú m
indokolását. 

- az Alkotmányügyi biz. nem támoga
- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
- a Gazdasági biz. nem támogatja
- a Költségvetési biz. nem támogatja
- a Kulturális biz. nem támogatja
- a Külügyi biz.  
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 

2

 
 

4.  Dr. Eörsi Mátyás és dr. Kóródi Mária képviselők a törvényjavaslat 11. §-ának a 
következő módosítását javasolják: 
 
 "11. § (1) A Tanács és a Kollégiumok ülései általában nyilvánosak. A zárt ülésen 
hozott határozatot is nyilvánosan ki kell hirdetni. Zárt ülésen pályázatokról dönteni nem lehet. 
 
(2) Az Alap működésének nyilvánosságát internetes honlap is biztosítja. A honlapon közzé 
kell tenni a beérkezett pályázatokat, a Tanács és a Kollégiumok döntéseit és határozatait (a 
támogatott neve és a támogatás összege, a pályázat megvalósításának helye, illetve az 
elutasított pályázatok), azok befogadásától illetve meghozatalától (elfogadásától) számított 15 
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napon belül. A honlapon hozzáférhetővé kell tenni továbbá a Tanács és a Kollégiumok 
üléseinek jegyzőkönyveit (kivéve a zárt ülésen elhangzottakat) az ülés megtartásától számított 
30 napon belül, az Alap működésével kapcsolatos legfontosabb jogszabályokat, az Alap és 

ezelő szervének működésére vonatkozó valamennyi rendelkezést, valamint a Tanács és a 
Kollégiumok tagjainak nevé etve a 
Kollégium elnöke gondoskod

aslat 

 
A módosító javaslatot(tal):   sem támogatja

k
t. A döntések nyilvánosságra hozataláról a Tanács, ill
ik." 

 
Indokolás: Lásd a T/12725/29. számú módosító jav
indokolását. 

- az Alkotmányügyi biz. egyharmada
- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- a Költségvetési biz. nem támogatja
- a Kulturális biz. nem támogatja
- a Külügyi biz.  
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 

25.  Dr. Kelemen András képviselő a törvényjavaslat 12. § (4) bekezdésének a 
következő módosítását javasolja: 
 

"(4) A Kormány 2005-ben 1 milliárd forintot biztosít a Szülőföld Alap számára 
[felhatalmazást kap] a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló törvényben 
határon túli magyarok támogatására szolgáló előirányzaton felül. [fejezeti előirán

javára.]" 
yzatok 

átcsoportosítására az Alap 

ódosító javaslat 

 
A módosító javaslatot(tal):  

 
Indokolás: Lásd a T/12725/11. számú m
indokolását. 

- az Alkotmányügyi biz. nem támogatja
- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
- a Gazdasági biz. nem támogatja
- a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja
- a Kulturális biz. nem támogatja
- a Külügyi biz.  
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

26.  Kékesi Tibor képviselő a törvényjavaslat 12. § (4) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 

"(4) A Kormány felhatalmazást kap a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről 
szóló törvényben a Szülőföld Alap [határon túli magyarok] támogatására szolgáló fejezeti 
előirányzat[ok] átcsoportosítására az Alap javára." 

aslat 

 
A módosító javaslatot(tal):  tja

 
Indokolás: Lásd a T/12725/23. számú módosító jav
indokolását. 

- az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támoga
- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
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- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja
- a Kulturális biz.  nem támogatja
- a Külügyi biz.  
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 

27.   Dr. Kelemen András képviselő a törvényjavaslat 12. § (5) bekezdésének 
elhagyását javasolja: 
 

"[(5) A 2005. évben az Alapból 500 millió forintot a Külügyminisztérium fejezetben 
határon túli magyarok okban 
meghatározott célokra kell 

ódosító javaslat 

 
A módosító javaslatot(tal):  

programjainak támogatására szolgáló előirányzat
fordítani.]" 

 

Indokolás: Lásd a T/12725/10. számú m
indokolását. 

- az Alkotmányügyi biz. nem támogatja
- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
- a Gazdasági biz. nem támogatja
- a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja
- a Kulturális biz. nem támogatja
- a Külügyi biz.  
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

28.  Kékesi Tibor képviselő a törvényjavaslat 13. §-ának a következő módosítását 
javasolja: 
 

"13. § E törvény alkalmazásában közeli hozzátartozó a Polgári törvénykönyvről szóló 
1959. évi IV. törvény 685. § b) pontjában meghatározott személy [: a házastárs, az 
egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és neveltgyermek, az örökbefogadó-

a mostoha- és a nevelőszülő, valamint a testvér; hozzátartozó továbbá: az élettárs, az 
egyeneságbeli rokon házast stvére, 
valamint a testvér házastár

mú módosító javaslat 

 
A módosító javaslatot(tal):  tja

, 
ársa, a jegyes, a házastárs egyeneságbeli rokona és te
sa]." 

 

Indokolás: Lásd a T/12725/24. szá
indokolását. 

- az Alkotmányügyi biz. támoga
- az Emberi jogi biz. támogatja
- a Gazdasági biz. támogatja
- a Költségvetési biz. támogatja
- a Kulturális biz. támogatja
- a Külügyi biz.  
 
- Az Előterjesztő képviselője egyetért
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29.  Dr. Kóródi Mária képviselő a törvényjavaslat 13. §-ának elhagyását javasolja: 
 

"[13. § E törvény alkalmazásában közeli hozzátartozó: a házastárs, az 
egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és neveltgyermek, az örökbefogadó-
, a mostoha- és a nevelőszülő, valamint a testvér; hozzátartozó továbbá: az élettárs, az 
gyeneságbeli rokon házastársa, a jegyes, a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, 

valamint a testvér házastársa.]" 
 

T/12725/26/1-2. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 1., 8. pontjában 

e

ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/12725/26/3. számú módosító javaslat 

 
A módosító javaslatot(tal):  

indokolását. 

- az Alkotmányügyi biz. nem támogatja
- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- a Költségvetési biz. nem támogatja
- a Kulturális biz. nem támogatja
- a Külügyi biz.  

ja- az Oktatási biz. egyharmada sem támogat
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 
Összeállította:  az Országgyűlés Jogi Főosztálya 

Budapest, 2004. december 9. 
 
 

Dr. Vastagh Pál s.k., 
az Alkotmányügyi 
bizottság elnöke 

Sz , 
az Emberi jogi 

 bizottság elnöke  
 
 

Puch László s.k., 
a Gazdasági bizottság elnöke  

V
a Költségvetési  

 bizottság elnöke  
 
 

  
a Kulturális  

bizottság elnöke 

Németh Zsolt s.k., 
a Külügyi bizottság elnöke  

Dr. Jánosi György s.k., 
az Oktatási bi ottság elnöke  

 
 

 
 
 

ászfalvi László s.k.

arga Mihály s.k., 

Dr. Pető Iván s.k.,

 
 

z
 


