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Az Országgyűlés 

 
………../2004. (……..) OGY 

határozata 
 

a határon túli magyarok nemzetpolgárságáról és a 
„Szülőföld”-programcsomag létrehozásáról 

 
 
A magyar állam felelősséggel tartozik a magyar nemzet polgárainak sorsáért, 
magyarságuk megőrzéséért és segíti szülőföldön való boldogulásukat. A magyar 
nemzet polgárait, éljenek a határokon belül vagy kívül, összekötik a közösen megélt 
történelem, a nemzeti hagyományok, a magyar nyelv és a kultúra. A magyar állam a 
nemzetpolgárok számára biztosítja a magyarság megőrzését szolgáló különböző 
kedvezmények igénybevételét, az anyaországgal való akadálytalan kapcsolattartást. 
A nemzetpolgárság és a „Szülőföld”-programcsomag a nemzet határok 
megváltoztatása nélkül megvalósuló békés újraegyesítését szolgálja.  
 
 
Az Országgyűlés az Alkotmány 6. § (3) pontjában foglaltak alapján 
 

1. Felkéri a Kormányt arra, hogy a szomszédos országokban élő magyar 
nemzetiségű, illetve magukat magyarnak valló, a magyar nyelvet és kultúrát, a 
nemzeti hagyományokat ápoló személyek számára alkossa meg a 
nemzetpolgárság intézményét és külön intézkedésekkel segítse elő a 
szülőföldön való boldogulás feltételeinek megteremtését, a nyelvi, kulturális és 
rokoni kapcsolatok fenntartásának minél szabadabb gyakorlását. 

 
2. Felhatalmazza a Kormányt, hogy a jelen határozat alapján dolgozza ki és 

haladéktalanul nyújtsa be az Országgyűlés számára a határon túli magyarok 
szülőföldön boldogulását segítő „Szülőföld Alap” létrehozásáról, valamint a 
határon túli magyaroknak a Magyar Köztársaság területére történő szabad és 
akadálytalan beutazásának feltételeiről szóló jogszabály tervezetét. 

 
3. Ez a határozat a közzététele napján lép hatályba. 

 



 
 

INDOKLÁS 
 
 

A Magyar Köztársaság az Alkotmány 6. § (3) pontjában foglaltakkal 
összhangban támogatja a határon túli magyarságot abban, hogy megőrizze a 
magyar nemzethez való tartozását, nyelvét és kultúráját és sokoldalú kapcsolatokat 
tartson fenn az anyaországgal. 

 
Magyarország európai uniós csatlakozása, az integrációs folyamat térségünk 

egészét érintő kibontakozása kedvező módon változtatja meg a magyarság 
boldogulásának feltételeit, soha nem látott történelmi lehetőséget teremt a magyar 
nemzet határok megváltoztatása nélküli békés újraegyesítéséhez, a történelmi sebek 
begyógyításához. Ebben a helyzetben új, a magyar nemzet kulturális közösségéhez 
tartozó nemzetpolgárok kapcsolatait megsokszorozó, a szülőföldön való boldogulás 
reális esélyeit nyújtó nemzetpolitikára van szükség. 
 
 A nemzetpolgárok jogainak érvényesülését biztosító új nemzetpolitika pillérei 
 

a) a magyar nyelvi és kulturális örökség ápolásának és továbbvitelének 
elősegítésére szolgáló „Szülőföld Alap” létrehozása költségvetési források, 
illetve magán- és jogi személyek adományainak egyesítésével; 

b) a „Szülőföld Alap” céljait támogató és kiegészítő gazdaságfejlesztési és 
munkahelyteremtő program, illetve „Partner” hitelprogram kialakítása 
vállalkozások fejlesztési célú beruházásainak finanszírozására; 

c) az Európai Unió forrásainak felhasználásával megvalósuló, határokon 
átnyúló regionális fejlesztési, település- és vidékfejlesztési programok 
céltámogatása; 

d) a magyar-magyar kapcsolatok megkönnyítése, a térség eltérő integrációs 
dinamikája által keltett akadályok minimalizálása, a határon túli magyarok 
és az anyaország közötti kapcsolatokban érvényes speciális úti okmány 
bevezetése. 

 
A Magyar Köztársaság és a határon túli magyar közösségek egyaránt abban 
érdekeltek, hogy a magyar nemzet polgárai szülőföldjükön boldogulva legyenek 
részesei és gyarapítói az egész Európára kiterjedő társadalmi és gazdasági 
felvirágzásnak, a határok légiesedése révén gyakorolható közösségi és személyi 
kapcsolatok új gyakorlata meghonosításának. 
 
 
 


