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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/12725/38-39. 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. 
 
 
 

I. 
 
 

1.  Az Alkotmány- és igazságügyi bizottság a törvényjavaslat 3. § a) pont aa) 
alpontjának a következő módosítását javasolja: 
 

/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] taneszköz-
támogatás, felsőoktatási ösztöndíj;" 
 
 

Indokolás: Lásd a T/12725/39/1. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
 

Megjegyzés: az ajánlás 1-5. és 7-11. pontjaiban szerepeltetett módosító javaslatok mindegyike 
nyelvhelyességi pontosítást tartalmaz. 
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A módosító javaslatot(tal):  - az Emberi jogi biz. támogatja
- a Gazdasági biz. támogatja
- a Költségvetési biz.  
- a Kulturális biz.  
- a Külügyi biz. támogatja
- az Oktatási biz.  
 
- Az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 

2.  Az Alkotmány- és igazságügyi bizottság 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] ideértve a kedvezménytörvény 18. §-ában említett szervezetet is, de 
kivéve a d) pont szerinti vállalkozást), valamint önkormányzat: 
alaptevékenységének (alapításának) megfelelő közfeladat ellátása." 
 

Indokolás: Lásd a T/12725/39/2. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 

3.  Az Alkotmány- és igazságügyi bizottság a törvényjavaslat 3. § c) pont ca) 
alpontjának a következő módosítását javasolja: 
 

/c) települési önkormányzat, azok társulása, szövetsége:/ 
 

"ca) az Európai Unió által is támogatott [határmenti] határ menti program;" 
 

Indokolás: Lásd a T/12725/39/3. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Gazdasági biz. támogatja
- a Költségvetési biz.  
- a Kulturális biz.  
- a Külügyi biz. támogatja
- az Oktatási biz.  
 
- Az Előterjesztő képviselője egyetért
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4.  Az Alkotmány- és igazságügyi bizottság a törvényjavaslat 3. § c) pont cb) 

pontjának a következő módosítását javasolja: 
 

/c) települési önkormányzat, azok társulása, szövetsége:/ 
 

"cb) magyarországi településsel közös infrastruktúra kialakítása, így különösen 
kisebb utak építése, kommunális célú támogatások, természetes adottságok fokozott 
kihasználása, [testvér-települési] testvértelepülési kapcsolatok kialakítása, erősítése, az Unió 
külső határszakaszán a kishatárforgalom feltételeinek megteremtése;" 
 

Indokolás: Lásd a T/12725/39/4. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 
 

5.  Az Alkotmány- és igazságügyi bizottság a törvényjavaslat 4. § (1) bekezdésének a 
következő módosítását javasolja: 
 
 "4. § (1) Az Alappal – e törvényben foglaltak [figyelembe vételével] 
figyelembevételével– a külügyminiszter (a továbbiakban: miniszter) rendelkezik." 
 

Indokolás: Lásd a T/12725/39/5. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 

6.  Az Alkotmány- és igazságügyi bizottság a törvényjavaslat 4. § (2) bekezdéseinek 
a következő módosítását javasolja (a javaslat elfogadása esetén a pontok számozása 
értelemszerűen változik): 
 

/(2) Az Alap bevételei:/ 
 

"c) a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti 
felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény 4/A. §-a (1) bekezdésének b) pontjában 
foglaltak alapján a Szülőföld Alap támogatására történő rendelkezések, 
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Indokolás: Lásd a T/12725/38. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 
 

7.  Az Alkotmány- és igazságügyi bizottság a törvényjavaslat. 6. § (1) bekezdésének 
a következő módosítását javasolja: 
 
 "6. § (1) A Kollégiumok a 3. §-ban illetve a [Kormány] kormány rendeletében 
meghatározott támogatási célok alapján külön-külön megszervezett támogatási döntéshozó 
testületek. A Kollégium döntései a miniszter jóváhagyásával válnak érvényessé." 
 

Indokolás: Lásd a T/12725/39/6. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 

8.  Az Alkotmány- és igazságügyi bizottság a törvényjavaslat 6. § (2) bekezdésének a 
következő módosítását javasolja: 
 
 "(2) Az öt, hét[,] vagy kilenc tagú Kollégiumot a Tanács véleményének kikérésével a 
miniszter hozza létre és szünteti meg. A Kollégiumok elnökeit a Kollégiumok tagjai közül a 
Kollégium javaslata alapján és a Tanács egyetértésével a miniszter jelöli ki." 
 

Indokolás: Lásd a T/12725/39/7. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Gazdasági biz. támogatja
- a Költségvetési biz.  
- a Kulturális biz.  
- a Külügyi biz. támogatja
- az Oktatási biz.  
 
- Az Előterjesztő képviselője egyetért
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9.  Az Alkotmány- és igazságügyi bizottság a törvényjavaslat 8. §- ának a következő 

módosítását javasolja: 
 
 "8. § A Tanács és a Kollégiumok tagjait és elnökeit tevékenységükért díjazás nem 
illeti meg, viszont jogosultak az Alap tevékenységével közvetlenül összefüggő, igazolt 
[utazási-] utazási és szállásköltségeik megtérítésére." 
 
 

Indokolás: Lásd a T/12725/39/8. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 

10.  Az Alkotmány- és igazságügyi bizottság a törvényjavaslat 10. § (5) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 "(5) A miniszter szükség szerint, de legalább évente egyszer, április 30-ig tájékoztatja 
a [Kormányt] kormányt az Alap előző évi tevékenységéről és működéséről, valamint e 
törvény alkalmazásának tapasztalatairól. A beszámolót honlapon nyilvánosságra kell hozni." 
 

Indokolás: Lásd a T/12725/39/9. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 

11.  Az Alkotmány- és igazságügyi bizottság a törvényjavaslat 11. § (2) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 "(2) Az Alap működésének nyilvánosságát internetes honlap is biztosítja. A honlapon 
közzé kell tenni a Tanács és a Kollégiumok döntéseit, azok meghozatalától (elfogadásától) 
számított 15 napon belül. A honlapon hozzáférhetővé kell tenni továbbá az Alap működésével 
kapcsolatos legfontosabb jogszabályokat, az Alap és [kezelő szervének] kezelőszervének 
működésére vonatkozó valamennyi rendelkezést, valamint a Tanács és a Kollégiumok 
tagjainak nevét. A döntések nyilvánosságra hozataláról a Tanács, illetve a Kollégium elnöke 
gondoskodik." 
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Indokolás: Lásd a T/12725/39/10. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 
 

II. 
 
 

A Külügyi bizottság állásfoglalása a T/12725/37. sz. ajánlásban foglalt módosító 
javaslatokról: 

 
Ajánláspont: Bizottság állásfoglalása: Előterjesztő állásfoglalása: 

1. egyharmada sem támogatja nem ért egyet 
2. nem támogatja nem ért egyet 
3. nem támogatja nem ért egyet 
4. nem támogatja nem ért egyet 
5. támogatja egyetért 
6. egyharmada sem támogatja nem ért egyet 
7. nem támogatja nem ért egyet 
8. egyharmada sem támogatja nem ért egyet 
9. támogatja egyetért 
10. támogatja egyetért 
11. támogatja egyetért 
12. nem támogatja nem ért egyet 
13. támogatja egyetért 
14. nem támogatja nem ért egyet 
15. nem támogatja nem ért egyet 
16. egyharmada sem támogatja nem ért egyet 
17. nem támogatja nem ért egyet 
18. nem támogatja nem ért egyet 
19. nem támogatja nem ért egyet 
20. egyharmada sem támogatja nem ért egyet 
21. nem támogatja nem ért egyet 
22. nem támogatja nem ért egyet 
23. nem támogatja nem ért egyet 
24. egyharmada sem támogatja nem ért egyet 
25. támogatja egyetért 
26. nem támogatja nem ért egyet 
27. nem támogatja nem ért egyet 
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28. támogatja egyetért 
29. egyharmada sem támogatja nem ért egyet 

 
 
Összeállította:  az Országgyűlés Jogi Főosztálya 
 
 
 
 Budapest, 2004. december 14. 
 
 
 
 

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

Szászfalvi László s.k., 
az Emberi jogi 

 bizottság elnöke  
 
 

Puch László s.k., 
a Gazdasági bizottság elnöke  

Varga Mihály s.k., 
a Költségvetési  

 bizottság elnöke  
 
 

 Dr. Pető Iván s.k., 
a Kulturális  

bizottság elnöke 

Németh Zsolt s.k., 
a Külügyi bizottság elnöke  

 
 

Dr. Jánosi György s.k., 
az Oktatási bizottság elnöke  

 


